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قاعــــدة فـــي املنهــــج
يلتب�س الأمر كثرياً جداً يف معنى االحتفاء بالرتاث
يف الثقافة العربية ،على تفاوت يكاد يكون �ضئي ًال بني
الدول العربية يف درجة ذلك االلتبا�س .ويف دولة كعمان
التي تفخر بتاريخها ال�ضارب يف القدم يكت�سب الرتاث
ع�صي ًا على امل�ساءلة .فكيف
مكانة �سامقة جتعله انتاج ًا
ّ
نحتفي بالرتاث بطريقة حتييه ،وتعظّ م فائدته ،وجتعله
امتداداً لإرث �إن�ساين مرتاكم يبني بع�ضه فوق بع�ض؟
�إن الرتاث ب�شقيه املادي املتمثل فيما بناه الإن�سان
�أو �صنعه من قالع وح�صون ورموز كاخلنجر واجلنبية
وال�سيف ،على �سبيل التمثيل ال احل�رص ،وال�شق الثقايف
املتمثل يف املخطوطات والوثائق والفلكلور �إنتاج
ب�رشي ُوجد لتلبية احتياجات مادية وروحية للإن�سان
يف ع�رص ما .وتربز املخطوطات والوثائق فكر �أمة من
الأمم وموقفها من العامل ور�ؤيتها وهويتها يف زمن من
الأزمان .تلك الر�ؤية ،مع ات�صافها بالتنا�سق والدميومة
الن�سبية ،تتعر�ض مل�ؤثرات خارجية وهزات داخلية
تعيد تكوينها كثرياً �أو قليالً .فمع �صفة الثبات لها �صفة
والتغي.
التفاعل
رّ
ويحدث اللب�س وي�شيع عندما يرتاجع العقل املفكر
ب�سبب عوامل عديدة -ويك�سب ذلك الرتاث الب�رشيقدا�سة م�صطنعة .ويتجذر ذلك اللب�س عندما ي�صبح ذلك
الرتاث غري قابل للتحاور البناء الإيجابي ،وي�صل مرحلة
ال�صنمية.
�إن االحتفاء الإيجابي بالرتاث ،ويهمنا يف هذا
املقام الرتاث الفكري ملا تركه الأقدمون ،يكون بنقده
و�إبراز جوانب القوة فيه ،وجوانب ال�ضعف� .إبراز اجلوانب
احلية ،وفرز اجلوانب امليتة .هنا تكت�سب الأمم ن�سغ ًا
ّ
جديداً من �أرواح �آبائها و�أفكارهم لتعي�ش بها قوية يف
عاملها اجلديد املختلف  -بال �شك – عن العامل� ،أو العوامل
التي عا�شها الآباء ال�سابقون.
والتاريخ ،مثالً ،من �أبرز النماذج على �رضورة نقد
الرتاث ،ومتييز غ ّثه من �سمينه؛ �إذ تتعر�ض الن�صو�ص
الإلهية املق ّد�سة للتف�سري ح�سب الأهواء والإرادات الب�رشية
املت�صارعة .وللأ�سف الكبري ف�إن هذا الأمر هو �أبرز �سمة
لعاملنا الإ�سالمي املعا�رص .وقد قلت يف مقدمة ترجمتي
لكتاب "مغامر عماين يف �أدغال �أفريقيا" ،ال�صادر يف
طبعته الأوىل عام 2000م ،عبارة �شديدة ال�صلة بهذا الأمر:

د .حممد بن نا�رص املحروقي
رئي�س اللجنة العلمية لندوة ال�شيخ الفار�سي
"علينا �أن نعرف ما�ضينا ب�شقيه :امل�ضيء واملظلم .دون فرح
بالأول ،ودون مواربة للثاين".
واالحتفاء بهذا املعنى ي�صبح ور�شة نقدية مفتوحة
مع الرتاث ،تعيد ت�رشيحه ،وتقييمه ،واال�ستفادة منه .وعلى
اجلامعات �أن تنهج هذا املنهج املو�ضوعي الب ّناء يف التعامل مع
الرتاث و�إحيائه وتقدميه للأجيال .ومع التحديات املو�ضوعية
والواقعية دون بلوغ املراد ف�إن جامعة نزوى تبذل جهوداً يف
�سبيل حتقيق قدر مر�ض من املنهجية الناقدة الب ّناءة يف التعامل
مع الرتاث ،عرب �آليات وا�ضحة ،تتمثل يف التعامل مع املخت�صني
وحتري املو�ضوعية
وحتكيم البحوث املتقدمة حتكيم ًا علمياً،
ّ
والبعد عن الإق�صاء ،وتغليب لغة امل�صطلح على الإن�شاء .وندوة
ال�شيخ الفار�سي التي نعي�شها الآن امتداد لندوات ومنا�شط
�سبقتها ،وفق ًا للر�ؤية نف�سها� ،أبرزها ندوة الإمام اخلليلي ودوره
احل�ضاري والعلمي.
وال�شيخ من�صور بن نا�رص الفار�سي  -قا�ضي الإمام
اخلليلي و�أحد �أركان دولته – كان غزير الإنتاج يف علوم ال�رشيعة
وعلوم العربية .وات�سمت �شخ�صيته العلمية بالبعد النقدي لأقوال
معا�رصيه ،و�أقوال �سابقيه .وهو بذلك يعزز املنهج النقدي
الإيجابي .وكان الإمام اخلليلي يذكي فيه هذه الروح الناقدة،
وي�شجعه ب�أقوال من مثل" :من�صور يا من�صور" .لذا ت�أتي هذه
الندوة يف حماور تعك�س بدرجة كبرية جوانب تاريخية يف
حياته ،وحتلل �إنتاجه ووثائقه وخمطوطاته .وح�سب هذه الندوة
�أن تربز لل�ضوء �إنتاج ال�شيخ الفار�سي العلمي والأدبي ليحقق
حتقيق ًا علمي ًا وين�رش لي�ستفيد منه الباحثون وق�صّ اد املعرفة.
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وفد طالبي من جامعة العلوم التطبيقية مبملكة البحرين يزور
كلية الهند�سة والعمارة

زار اجلامعة وفد طالبي من جامعة العلوم التطبيقية
مبملكة البحرين ال�شقيقة ،وذلك يف زيارة لق�سم العمارة
والت�صميم الداخلي والديكور بكلية الهند�سة والعمارة ،وت�أتي
هذه الزيارة �ضمن برنامج التبادل الطالبي بني كليات
اجلامعات العربية للتعرف على بع�ضها البع�ض وتبادل
اخلربات و�أطراف احلديث حول الإجنازات وامل�شاريع املعدة
من قبلها و�أهم التطورات التي ت�شهدها ال�ساحة يف عامل
الهند�سة .وكان يف ا�ستقبال الوفد الدكتور ل�ؤي اجلبوري –
رئي�س الق�سم -وعدد من �أ�ساتذة الق�سم وطالبه ،حيث بد�أ
بالرتحيب بالوفد الزائر وتعريفهم باجلامعة ومدينة نزوى
العريقة ،ثم حدثهم عن ق�سم العمارة والت�صميم الداخلي
والديكور بكلية الهند�سة والعمارة وامل�شاريع التي يقوم بها

الق�سم و�أهم الأحداث ال�سنوية التي ينفذها .بعد ذلك اجته
الوفد الطالبي �إىل معر�ض امل�شاريع الطالبية والذي عر�ض
فيه طالب الق�سم م�شاريعهم الهند�سية يف الديكور والت�صميم
الداخلي� ،إىل جانب ذلك عر�ض الوفد الطالبي البحريني �أربعة
م�شاريع طالبية من انتاجهم ،وتبادل الطالب خالل ذلك
بع�ض الأفكار واللم�سات الفنية والنقدية للم�شاريع املعرو�ضة.
و�صاحب املعر�ض ور�شة عمل �أقامها �أ�ساتذة الق�سم عن
«ت�شكيل الف�ضاء الداخلي» ،كما زار الوفد «ب�ستان عمان» البيت
ال�صديق للبيئة واطلعوا على جتربة �إن�شائه ومميزاته وطرق
ت�صميمه الداخلي واخلارجي بحيث ي�ستهلك طاقة كهربائية
�أقل ويعتمد على م�صادر طاقة بديلة ،ثم اجتهوا لزيارة قلعة
نزوى وال�سوق املجاور لها.

وفد من معهد احلياة اجلزائري يزور اجلامعة
�إدري�س الريامي:
زار وفد من معهد احلياة من اجلمهورية اجلزائرية
اجلامعة بهدف التعرف على اجلامعة واالطالع على مرافقها
و�إمكانياتها العلمية والبحثية ،وكان يف ا�ستقبالهم رئي�س
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان الرواحي ،حيث
حتدث عن ن�ش�أة اجلامعة ومدى التطور الذي و�صلت �إليه ،وعن
ر�ؤيتها التي ت�سعى لتحقيقها ،كما حتدث عن دور اجلامعة
العلمي والبحثي ودورها يف تعزيز ريادة الأعمال ،وكذلك
دورها يف املجتمع ومدى ارتباطها به.
بعد ذلك التقى الوفد بالدكتور �أحمد بن حمد الرحبي
مدير معهد الت�أ�سي�س ،وتعرفوا على الربنامج الت�أ�سي�سي
ومقرراته ،والتقى �أي�ضا بالدكتور غ�سان بن ح�سن ال�شاطر،
عميد كلية العلوم والآداب ومدير معهد ال�ضاد لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها ،واطلع على برامج املاج�ستري
والبكالوريو�س والدبلوم التي تقدمها الكلية ،كما �أ�شار الدكتور
غ�سان ال�شاطر �إىل جتربة معهد ال�ضاد يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها.
ويف ختام الزيارة قام الوفد بزيارة ور�شة اخلط العربي
ومق�صورة الريادة الفنية ،حيث اطلع على �أعمال الطلبة
و�إبداعاتهم ،كيفية �صقل مواهبهم ومهاراتهم يف اخلط العربي.

3

الأ�ستاذة عائ�شة �إبراهيم من ق�سم الهند�سية
املدنية حتوز على جائزة

Outstanding Woman Award

حازت الأ�ستاذة عائ�شة �إبراهيم هارون ،ع�ضو الهيئة التدري�سية
بق�سم الهند�سية املدنية والبيئية يف كلية الهند�سة والعمارة على جائزة
 Outstanding Woman Awardمن م�ؤ�س�سة فينو�س الدولية ،وذلك
جلهودها املبذولة يف جمال البحث العلمي والهند�سة املدنية.

فريق اجلامعة للمناظرات باللغة الإجنليزية
يحقق املركز الثاين يف م�سابقة جامعة
ال�سلطان قابو�س للمناظرات

حقق فريق اجلامعة للمناظرات
باللغة الإجنليزية املركز الثاين على
م�ستوى اجلامعات والكليات بال�سلطنة
يف امل�سابقة التي اختتمت يف جامعة
ال�سلطان قابو�س ،والذي مثلته كل من
الطالبة �أ�شواق بنت عبداهلل الها�شمية،
والطالبة راوية بنت حارث البو�سعيدية
والطالبة مرمي بنت هالل الدرعية

اجلدير
والطالب يو�سف بن علي حممد.
ُ
بالذك ِر �أن امل�سابقة �شهدت تناف�س ًا
كبرياً بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل
املختلفة يف ت�صفياتها الأولية،
وو�صل فريق اجلامعة للنهائيات بكل
جدارة وا�ستحقاق لي�ؤكد �أبناء اجلامعة
�أنهم قادرون على املناف�سة كعادتهم
يف كل م�شاركاتهم.

4
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مب�شاركة اثنني وع�رشين م�رشفة  ..مركز �إمناء
املوارد الب�رشية يختتم دورة «�أ�ساليب
التعامل مع الطالبات داخل ال�سكن اجلامعي»

�أمين ال�رشجي:
اختتم مركز �إمناء املوارد الب�رشية دورة تدريبية مل�رشفات الوحدات ال�سكنية باجلامعة
بعنوان�« :أ�ساليب التعامل مع الطالبات داخل ال�سكن اجلامعي» ،والتي قدمها الدكتور حممد
�أحمد حافظ �سالمة – رئي�س ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية باجلامعة.
وقد تناولت الدورة التدريبية حمورين �أ�سا�سيني وهما :امل�شاكل التي تواجهها الطالبات
واحللول املقرتحة لهذه امل�شاكل.
وقد بد�أ املدرب بذكر امل�شاكل التي تواجه الطالبات داخل ال�سكن اجلامعي وهي
امل�شكالت الأخالقية واالنفعالية واالجتماعية والنف�سية وامل�شكالت الدائية (�سلوكيات �سلبية)
وامل�شكالت التعليمية امل�ؤدية �إىل ال�ضغط النف�سي و�أخرياً م�شكالت �إدراك اجلن�س الآخر ،ثم
حتدث عن طرق حل كل م�شكلة من هذه امل�شكالت بطرق علمية مدرو�سة.

لقاء النجاح ي�ست�ضيف ال�شيخ عبداهلل العي�رسي
ا�ست�ضاف مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار يف
برناجمه «لقاء النجاح» ال�شيخ عبداهلل العي�رسي -م�ؤ�س�س مركز
العي�رسي لتنمية قدرات الطفل ،و�صاحب منتجع بريحاء ال�سياحي-
حيث حتدث ال�شيخ عن ريادة الأعمال ،وكيف ميكن للفرد �أن يحول
ال�صعاب �إىل فر�ص ا�ستثمارية جتلب له الرزق ،ثم حتدث عن اجلانب
النف�سي لرائد الأعمال والدور الذي يلعبه يف �إجناح امل�رشوع �أو ف�شله،
و�أ�سباب الف�شل كما يرها بعني املجرب.
�إ�ضافة �إىل ذلك حتدث العي�رسي عن خطة رائد الأعمال
الأ�سا�سية والتي تبد�أ باال�ستعداد النف�سي ثم مرحلة الت�أ�سي�س وما
ي�صاحبها من احتماالت وحتديات؛ �إذ يتوجب على رائد الأعمال �أن
يعرف نقاط القوى وال�ضعف لأي م�رشوع يقدم عليه ،وكيف ميكنه
�أن ي�صنع الفر�ص لإجناحه والتغلب على كل ما قد يواجهه من
�إخفاقات �أو م�شاكل ت�صاحب امل�رشوع .كما حتدث عن حتديات �سوق
العمل ،والفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة يف ال�سوق العمانية و�أ�شار يف
ن�صيحة له لرواد الأعمال ب�أن يركزوا على معيارين هما :البحث قدر
امل�ستطاع عن ا�ستثمار يف جمال اخلدمات ،والبحث عما وهبه اهلل

وحدة بحوث الأفالج تنظم ور�شة تدريبية حول امل�سح
امليداين للطيور
�أجمد الرواحي:
يف �إطار التعاون امل�ستمر بني وحدة بحوث
الأفالج واملركز الوطني للبحث امليداين يف جمال
حفظ البيئة ،قدم الفا�ضل ن�رص بن مبارك الرحبي
ور�شة تدريبية بعنوان «امل�سح امليداين للطيور»
مببنى البحث العلمي باجلامعة.
ويف بداية الور�شة قدم املحا�رض نبذه
تعريفية حول طريقة عمل امل�سح امليداين ،ثم
تطرق �إىل التمييز بني �أ�صناف الطيور والبيئات
التي تعي�ش فيها ،حيث ذكر �أن ال�سلطنة تتميز
بتعدد �أنواع الطيور فيها ،كما ت�شري الإح�صائيات
�إىل �أن ال�سلطنة متتلك  527نوعا من الطيور.
بعد ذلك تطرق املحا�رض �إىل الدور الكبري الذي
يلعبه املركز الوطني يف حماية احلياة الفطرية
بالتعاون مع اجلهات احلكومية الأخرى وذلك من
خالل �سن القوانني التي تنظم احلياة الفطرية يف
ال�سلطنة ،وعر�ض فيلم الطيور يف عمان والذي قام
ب�إنتاجه املركز الوطني للبحث امليداين والذي من

خالله يو�ضح امل�سميات ال�شائعة والعلمية للطيور
يف ال�سلطنة .ولإ�ضافة جو مميز ت�ضمنت الور�شة
م�سابقات و�أن�شطة للح�ضور .
يف نهاية الور�شة قدم الدكتور عبداهلل بن
�سيف الغافري -مدير وحدة بحوث الأفالج-
�شكره للفا�ضل ن�رص الرحبي على تف�ضله و�إقامة
الور�شة  .اجلدير بالذكر �أن الور�شة هي من تنظيم
جماعة « بيدي بيئتي ترتقي » والتي ت�رشف عليها
وحدة بحوث الأفالج يف اجلامعة.

بد�أ معهد التعلم مدى احلياة بتنفيذ برنامج
�أ�سا�سيات احلا�سب الآيل الدفعة الثالثة الثنني
وع�رشين موظفا من �رشكة جلفار ،وذلك يف �إطار
مذكرة التفاهم املربمة بني معهد التعلم مدى
احلياة ،و�رشكة جلفار الهند�سية؛ لتنفيذ عدد
من الربامج الت�أهيلية ملوظفيها ،و�سيتم تنفيذ
الربنامج يف ثالثة �أيام ،يركز فيها على املهارات

الأ�سا�سية ال�ستخدام احلا�سب الآيل ،والتي متكن
املتدربني اال�ستفادة من �إمكانيات احلا�سب
الآيل يف امل�ساعدة ،وت�سهيل مهامهم الوظيفية،
والتوا�صل مع الآخرين عرب ال�شبكات املحلية،
والعاملية  .هذا ويقدم الربنامج الأ�ستاذ حممد بن
حمود الفهدي من ق�سم تقنيات املعلومات مبركز
نظم املعلومات باجلامعة.

معهد التعلم مدى احلياة ينفذ برنامج �أ�سا�سيات احلا�سب الآيل

للم�ستثمر �أو رائد الأعمال بحيث ي�سعى خللق الفر�ص من امل�شاكل
التي تواجهه وعرب عن ذلك قائال« اطلق م�رشوعا من وحي معاناتك،
ال من معاناة الغري» �إذ �أن الفرد قد يكت�شف من املعاناة الفر�ص
املتاحة �أمامه لإن�شاء م�رشوع خا�ص ،ذاكرا العديد من الأمثلة
اال�ستثمارية العمانية على ذلك.
من جانب �آخر حتدث ال�شيخ عبداهلل العي�رسي عن النجاحات
التي حققها يف حياته وجتربته ال�شخ�صية يف جمال ريادة الأعمال،
حيث
�أ�شار �إىل بدايات مركز العي�رسي وال�صعوبات التي واجهته
واخلطط الت�سويقية للمركز ،ودور كفاءة املعايري الب�رشية يف جناح
امل�رشوع �أو ف�شله ،م�شريا �إىل دور املهارات والعلم يف كل ذلك مقدما
ن�صائح من جتربته حول العقبات التي قد ت�صاحب �أي م�رشوع
ريادي ال �سيما يف ما يتعلق بكرثة الأفكار التي قد ت�شتت الذهن
وتبعد �صاحب امل�رشوع عن الرتكيز يف م�رشوعه لالجتاه نحو خطط
�أخرى مثال دون النظر �إىل الفر�ص املتاحة يف م�رشوعه القائم ،م�شريا
�إىل ف�ضيلة الرتكيز على امل�رشوع مهما تكاثرت الفر�ص من حوله.

واختتم اللقاء بفتح املجال للح�ضور للم�شاركة وطرح الأ�سئلة
التي �أجاب عليها ال�شيخ ،خمتتما حديثه ببع�ض الن�صائح التي قدمها
لرواد العمال ب�شكل خا�ص وللجميع ب�شكل عام.
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مركز خدمة املجتمع ي�ست�ضيف حفل اختتام م�سابقات
�إبداعات �شبابية لأندية حمافظتي الداخلية والو�سطى

�صفية الرا�شدية:
نفذ مركز الإر�شاد الطالبي
حما�رضة بعنوان (حتفيز الذات
ودافعية الإجناز) قدمتها الأ�ستاذة
�صفية بنت عبداهلل الرا�شدية،
حيث قامت بتوجيه الطالب �إىل
مفهوم حتفري الذات ب�أنه عملية
�شحن الذات الإن�سانية بكافة
امل�شاعر والأحا�سي�س الإيجابية
التي تدفع الإن�سان �إىل حتقيق
�أهدافه وغاياته يف �أق�رص وقت
و�أقل جهد ممكن ،وكذلك �أهمية
التحفيز و�أنه من املقومات
الرئي�سية لإجناز الأعمال الهامة
وال�صعبة ،و�أن كل فرد يجب �أن
يكون مقدرا لذاته حتى ي�ستطيع
�أن يحفزها ،وكلما ارتفع تقدير
الإن�سان لذاته كان �أقدر على تغيري

�سلوكياته نحو الأف�ضل ،بعد ذلك تطرقت املحا�رضة �إىل �أنواع
وم�صادر التحفيز وطرق التحفيز و�أهم معوقاته ،ثم �رشحت معنى
الدافعية ودافعية الإجناز التي و�صفها بع�ض الك ّتاب ب�أنها تتميز
بالطموح واال�ستمتاع يف مواقف املناف�سة ،والرغبة اجلاحمة
للعمل ومواجهة امل�شكالت وحلها ،بعد ذلك مت تو�ضيح العالقة
بني حتفيز الذات ودافعية الإجناز ب�أنه كلما كان تقدير الذات �أو
حتفيز الذات مرتفع ًا ارتفعت الدافعية للإجناز ،وكلما انخف�ض
حتفيز الذات انخف�ضت الدافعية للإجناز.

وحدة بحوث الأفالج ت�شارك يف االحتفال باليوم
العاملي للمياه
�أجمد الرواحي:
�شاركت وحدة بحوث الأفالج يف احتفالية
املديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد املياه
باليوم العاملي للمياه ،والتي �أقيمت يف نزوى
جراند مول برعاية املهند�س ن�صري بن علي
ال�سيابي ،املدير العام للمديرية مبحافظة الداخلية.
جاءت م�شاركة الوحدة من خالل عر�ض
�أهداف الوحدة ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض معلومات
عن �أهم امل�شاريع املتعلقة با�ستدامة املياه
ب�شكل عام ومياه الأفالج ب�شكل خا�ص ،وكذلك
درا�سة الغطاءات النباتية للأفالج العمانية .وقد
�شارك عدد من طلبة اجلامعة يف امل�سابقة التي
مت تنظيمها من قبل اللجنة املنظمة لالحتفالية
بالتعاون مع وحدة بحوث الأفالج والتي كانت
عبارة عن ت�صميم جم�سم �أو لوحة فنية �أو ت�صميم
فني بحيث تكون جميعها متعلقة باملياه �أو �صور
فوتوغرافية من واقع الطبيعة العمانية ،وجاءت
النتائج على النحو التايل :حازت على املركز
الأول الطالبة نوار بنت مو�سى الرجيبية ،واملركز
الثاين الطالبة �أنوار بنت جمعة الكليبية ،وح�صلت

حتت رعاية الدكتور �صالح بن من�صور
العزري ،عميد �ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع
باجلامعة ،وبح�ضور �أحمد بن حممد احلرا�صي
مدير دائرة ال�ش�ؤون الريا�ضية مبحافظة الداخلية
ور�ؤ�ساء وممثلي �أندية املحافظتني ،احتفلت دائرة
ال�ش�ؤون الريا�ضية مبحافظة الداخلية باختتام
�أن�شطة وبرامج م�سابقات �إبداعات �شبابية الن�سخة
الرابعة لأندية حمافظتي الداخلية والو�سطى لعام
2018م وتكرمي الفائزين باملراكز الأوىل وذلك
بقاعة ال�شهباء بجامعة نزوى .يف بداية احلفل
�ألقى يون�س بن �أيوب احلرا�صي  -رئي�س فريق
عمل ابداعات �شبابية باملحافظة -كلمة الدائرة
تطرق فيها �إىل �آلية تنفيذ م�سابقة الأندية للإبداع
ال�شبابي للمو�سم الرابع لعام 2018-2017م ،حيث
ا�شتملت امل�سابقة على عدة حماور وجماالت ق�سمت
هذه املحاور على فئتني عمريتني؛ وذلك لإعطاء
�أكرب م�ساحة للتناف�س ال�رشيف ودعم املواهب يف
خمتلف املجاالت وهي :الفئة الأوىل والتي ت�شمل
ال�شباب من �أعمار (�15 – 10سنة) يف جماالت
اخلطابة والت�صميم الرقمي والإلقاء ال�شعري
وال�شطرجن (الإناث) ،ثانيا الفئة الثانية وت�ستهدف
ال�شباب �أعمار ( � 30 – 16سنة ) وت�ضمنت الت�صوير

ال�ضوئي والفنون الت�شكيلية ( الر�سم  /اخلط
العربي) والإخراج ال�سينمائي والت�صميم الرقمي
والتعليق الريا�ضي وال�شعر(الف�صيح وال�شعبي)
وامل�رسح وفن ال�شلة .حيث انطلقت فعاليات
امل�سابقة يف الأول من �أكتوبر من عام 2017م على
ثالث مراحل وهي واملرحلة الأوىل( ت�صفيات على
م�ستوى النادي )خالل الفرتة من � 1أكتوبر 2015م
وحتي  31دي�سمرب واملرحلة الثانية( ت�صفيات على
م�ستوى املحافظة )خالل الفرتة من  1وحتى 28
فرباير واملرحلة الثالثة( ت�صفيات على م�ستوى
ال�سلطنة ) خالل الفرتة من  1وحتى  31مار�س .وقد
�أقيمت يف ختام احلفل م�سابقة ال�شلة والتي �شارك
فيها �سبعة مت�سابقني من �أندية حمافظتي الداخلية
والو�سطى ب�إ�رشاف جلنة حتكيم مكونة من حممد
الرواحي وجالل اخلويطري ،كما ُقدم عر�ضا مرئيا
عن فعاليات ومنا�شط م�سابقات هذا العام� ،إىل
جانب �إعالن نتائج الفائزين .ويف ختام امل�سابقة
قام عميد �ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع بجامعة
نزوى  -راعي احلفل  -بتكرمي الفائزين باملراكز
الأوىل يف كل فئة من امل�سابقات ،كما مت تكرمي
جلان التنظيم والإ�رشاف والتحكيم وامل�ؤ�س�سات
الداعمة.

اجلامعة ت�شارك املجتمع املحلي ببهالء االحتفال
باليوم العاملي ملتالزمة داون

الطالبة عذاري بنت زاهر املحروقي على جائزة
املركز الثالث.
وحتفيزا للم�شاركني من كافة امل�ؤ�س�سات
التعليمية باملحافظة فقد مت عر�ض الأعمال
الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل يف املعر�ض
امل�صاحب للفعالية.

�شاركت جامعة نزوى يف الندوة التوعوية
مبتالزمة الداون بعنوان «متالزمة ال�سعادة» والتي
عقدت بتنظيم من مركز الوفاء لت�أهيل الأطفال
املعاقني ببهالء وكان ذلك برعاية �سعادة ال�شيخ
�سلطان بن علي بن را�شد النعيمي – وايل احلمراء.
وقد مثل جامعة نزوى الدكتور �أحمد حممد
جالل الفواعري� ،أ�ستاذ الرتبية اخلا�صة امل�ساعد.
حيث قدم ورقة علمية بعنوان «�أهمية التدخل
املبكر لأطفال متالزمة الداون ،ودور كل من
الأ�رسة واملركز يف تطوير مهارات الأطفال ذوي

متالزمة داون».
وت�ضمنت الندوة تطبيق ًا عملي ًا لكيفية
ت�شخي�ص القدرات العقلية لذوي متالزمة الداون
من خالل ا�ستخدام اختبارات مقننة على البيئة
العمانية ،وقد ح�رض الندوة عدد كبري من �أمهات
و�آباء الأطفال ذوي متالزمة الداون .بعد ذلك مت
التجول يف املعر�ض امل�صاحب للندوة واالطالع
على املنتجات اليدوية لأطفال مركز الوفاء
ببهالء ،ويف اخلتام قام راعي احلفل بتكرمي
امل�شاركني يف الندوة التوعوية.
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�ضمن فعالية «كتابي �صديقي» ..الدكتور حممد املحروقي
ي�ستعر�ض كتاب «مغامر عماين يف �أدغال �أفريقيا»
حمد املحروقي:
د�شنت مكتبـــة ال َّتــــل الثقافيـــة بنيابة
َّ
�سنـــاو فعالية ثقافية �شهرية بعنوان «كتـــابي
�صديـقــي» ،والتي تهدف �إىل ا�ست�ضافة
علم من �أعالم امل�ؤلفني ليتحدث عن كتابه
ويتحاور مع جمهور املهتمني واملتابعني.
وا�ستفتح هذه الفعالية الدكتور حممد بن
نا�رص املحروقي -مدير مركز الفراهيدي
بجامعة نزوى -بتقدمي كتاب «مغامر عماين
يف �أدغال �أفريقيا» .وقــد �أدار اللقــاء عبد اهلل
بن حم�سن املحروقي ،وقبل عر�ض حمــاور
الكتاب تطرق الدكتور املحروقي للت�ســا�ؤل
الــذي يطــرحه الكثيـــرون عن �سبب اختيـار
العمانييــن الهجــرة �إىل �رشق �إفريقيــا وليـ�س
�إىل �أي �إقليـــم �آخــر ،مو�ضح ًا �أن هناك عوامل
طرد وجذب تتمثل يف الظروف البيئية يف كال
الإقليمني ،كما �شكلت خربة العمانيني بالبحر
رافدا مهما لت�شجيع تلك الرحالت التجارية
والهجرات ،مع الأخذ يف احل�سبان �أنه ال
يف�صل عماين عن �رشق �أفريقيا �سوى املحيط
الهندي .ورد املحروقي على الت�ســـا�ؤل:
هل كان الوجــود العماين يف �رشق �إفريقيا
ا�ستعمــارا؟ مربزا �أن ذلك الوجود قدمي قبل
الإ�سالم وا�ستمر حتى الع�رص احلديث لأ�سباب
جتارية ورافقه امتزاج مع ال�سكان وتكوين

�شارك مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني
االبتكار ممثال بطالب برنامج ال�رشكة  2018يف الور�شة
التي نظمتها م�ؤ�س�سة �إجناز عمان بعنوان (كيف
�أ�ضع خطة عمل) من تقدمي الأ�ستاذ عادل احلبي�شي
_ م�ست�شار �أول مبركز الزبري للم�ؤ�س�سات ال�صغرية،
وقد تناولت الور�شة جمموعة من املحاور التي تهم
رواد الأعمال منها :كيفية و�ضع خطة عمل ،وكذلك
العنا�رص التي ت�شتمل عليها خطة العمل من ت�سويق
و�إنتاج وخطة مالية .و�شارك يف الور�شة جمموعة
كبرية من طلبة اجلامعات والكليات بال�سلطنة.
لهوية جديدة هي الهوية ال�سواحلية ،فمن غري
املنطقي �أن ينظر �إليه على �أنه ا�ستعمار .ثم حتدث
الدكتور املحروقـــي عن الكتـــاب وبطلـــه حمد بن
حممد بن جمعة املرجبي املعروف بـ «تيبو تيب».
وكانت �أهم املحـــاور التي تعــر�ض لها الدكتور
هي التعريف باملغامر املرجبي (الن�سب ،ومكان
امليالد ،والدرا�سة) ،وعالقته بقوى اال�ستعمار
املختلفة (البلجيك ،والإجنليز ،والأملان) ،وما
�إن كان قد متار�س جتارة الرقيق ،و�سبب كتابة
املرجبي لهذه ال�سرية.
وقد �أبــدى احل�ضـــور تفاعــال كبريا من
خالل طرح الأ�سئلــة واملناقـــ�شة ،واختتمـــت
الفعاليـة بتناول احللــوى العمانيــة والقهـــوة،
وتعــزم املكتبــة �إقامــــة اجلل�ســة القادمــة يف
نهايــة �شهــر �إبريـل القـــادم.

جماعة امل�رسح واملو�سيقى تقيم ور�شة عمل يف
�إعداد املمثل امل�رسحي
�أقام مركز التميز الطالبي ممث ًال بجماعة
امل�رسح واملو�سيقى على مدار ثالثة �أيام ور�شة
عمل يف �إعداد املمثل امل�رسحي للأع�ضاء اجلدد
والقدامى من اجلامعة ،وقد اهتمت باجلانب
العملي حيث قام املدربون بالرتكيز على
اجلانب االنفعايل للممثل والعمل على ا�ستح�ضار
انفعاليات متباينة وتقم�ص ال�شخ�صيات.
�أما اليوم الثاين فكان التدريب على العمل
اجلماعي وكيفية التعاون يف بناء عمل م�رسحي
بجميع عنا�رصه املختلفة من ت�أليف ومتثيل
وديكور و�إ�ضاءة و�صوتيات و�إخراج وتوزيع
املهام بني االع�ضاء ،ثم جاء اليوم الأخري
للور�شة حيث �شارك الأع�ضاء يف ت�شكيالت
م�رسحية متنوعة تعتمد على الأحا�سي�س

طالب برنامج ال�رشكة2018م ي�شاركون يف ور�شة
«كيف �أ�ضع خطة عمل»

وتنوعها وكذلك ا�ستخدام املكياج امل�رسحي يف
العرو�ض امل�رسحية.
ح�رض الور�شة  45طالب وطالبة من
طالب جماعة امل�رسح ،كما تف�ضل الأ�ستاذ
�سعود بن نا�رص ال�صقري -مدير مركز التميز
الطالبي -بتكرمي مدربي الور�شة و�ألقى كلمة
للطالب امل�شاركني حثهم على التعاون والإبداع
يف جمال امل�رسح اجلامعي ون�رش الثقافة
امل�رسحية داخل وخارج اجلامعة ،وت�أتي ور�شة
�إعداد املمثل امل�رسحي جلماعة امل�رسح �ضمن
عدد من الور�ش التي �ستقيمها اجلامعة وتهدف
�إىل �صقل وتنمية مهارات الطالب املتميزين
يف جمال امل�رسح وكذلك اكت�شاف املواهب
الطالبية اجلديدة يف هذا املجال.

جماعة ال�صحافة والإعالم تزور الكلية التطبيقية بنزوى
�إميان ًا من جماعة ال�صحافة والإعالم ب�أن
تبا ُدل اخلربات بني الأطراف املختلفة هو حمور
مهارات اجلماعة
التميز والإبداع ،ويف �سبيلِ تطوير
ِ
ُّ
ورفع ُم�ستوى كفاءة الأع�ضاء ,نظّ مت رئي�سة
ال�صاحلية زيارة �إىل الكلية
اجلماعة ذكريات َّ
حيث قام نظريهم من طلاّ ب
التطبيقية بنزوى.
ُ
الكلية املُمثلني جلماعة ال�صحافة والإعالم ب�إعداد
برنامج �شاملٍ يو�ضّ ح �آلية عمل ُمنت�سبي اجلماعة،
كما قاموا بزيارة الأ�ستوديو اخلا�ص بهم وذلك من
�أجل اال�ستفادة العلمية والعملية  .وقد التقى الطُّ الب
هناك بعددٍ من الكواد ِر و ا�ستغلّوا وجودهم يف طرح
بع�ض الأ�سئلة  .ختام ًا كانت زيارة ُموفقة لكِال
الطرفني و مت خاللها االتفاق على بذل مزيد من
اجلهد من �أجل ُم�ستقبل �إعالمي ُم�رشق.

جماعة خدمة املجتمع والعمل التطوعي تنظم �أم�سية لذوي
االحتياجات اخلا�صة
حتت رعاية الدكتور �صالح بن من�صور العزري
–عميد �ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع -نظمت
جماعة خدمة املجتمع والعمل التطوعي �أم�سية
لذوي االحتياجات اخلا�صة ،حملت عنوان «�إرادتنا
قوة» .وقد بد�أت الأم�سية مبحا�رضة �ألقاها الدكتور
ماجد كليب – �أ�ستاذ بق�سم الرتبية والدرا�سات
الإن�سانية -حتدث فيها عن «ق�ضايا الرتبية اخلا�صة
يف ال�سلطنة» ،و�أ�شار فيها �إىل واقع اخلدمات التي
تقدمها ال�سلطنة لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وملا
جتب العناية بهم ،و�سعي ال�سلطنة لدمج هذه الفئة
يف املجتمع والدرا�سات والبحوث املقامة ب�ش�أنهم
ودور و�سائل الإعالم واالت�صال اجلماهريي يف

خدمة هذه الفئة واالهتمام بهم .كما حتدث عن
الدرا�سات الغربية والتي ال تختلف كثريا عن العربية
ولكنها �أكرث تطورا واهتماما ،ويف ختام حديثه
قدم الدكتور ماجد قراءات �إح�صائية حول �أعداد
ذوي االحتياجات اخلا�صة ومدى ا�ستفادتهم من
الربامج الدرا�سية يف ال�سلطنة .بعد ذلك قدم جمموعة
من طالب ذوي االحتياجات اخلا�صة باجلامعة
مواهبهم يف جمال التعليق الريا�ضي والإن�شاد
والتمثيل امل�رسحي ،وكانت هناك م�رسحية قدمها
الطالب عن الوقت و�أهميته وعاقبة �إ�ضاعته فيما ال
ينفع ،واختتمت الأم�سية مبجموعة من امل�سابقات
الثقافية والرتفيهية التي �أمتعت احل�ضور و�أفادتهم.

�أخبــــار
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جماعة ال�شهباء الأدبية تنظم«طريقك نحو الت�أليف»
علياء ال�سيابية:
كمبادرة لت�سليط ال�ضوء على �أ�سا�سيات الت�أليف يف كل نوع من �أنواع
الكتابات الأدبية ،نظمت جماعة ال�شهباء الأدبية ور�شة بعنوان «طريقك نحو
الت�أليف» ،بد�أت فيها بـال�شعر النبطي والف�صيح الذي يحظى بقبول وحمبة
من قبل طالب اجلامعة ،وا�ست�ضافت اجلماعة ال�شاعرين مطر الربيكي وحمزة
البو�سعيدي لهذه املنا�سبة.
وبد�أت الور�شة بن�شيد ترحيبي قدمه �سعيد احلامتي و مقطع مرئي يت�ضمن
كتابات �أع�ضاء اجلماعة ،ثم قدمت الطالبة علياء ال�سيابية حواراً مع ال�شاعر
مطر الربيكي الذي �رسد ق�صة تعلمه لل�شعر و كيف تخطى ال�صعوبات التي

جماعة ع�شائر اجلوالة و اجلواالت حت�صد املركز الأول يف
فئة اجلامعات والكليات يف املخيم الك�شفي العاملي على
الهواء واالنرتنت 2017
ح�صلت جماعة ع�شائر اجلوالة واجلواالت
بجامعة نزوى على املركز الأول على م�ستوى
�سلطنة عمان يف املخيم الك�شفي العاملي الـ 60
على الهواء واملخيم الك�شفي العاملي الـ  21على
الإنرتنت .2017
ويقول حممد فريد حمرو�س امل�رشف وقائد
ع�شائر اجلوالة واجلواالت« :تقيم جامعة نزوى
�سنوي ًا حمطة فرعية لع�شائر اجلوالة واجلواالت
للم�شاركة يف هذا احلدث ومل ت�ألو جهدا يف
تذليل كافة ال�صعاب من �أجل م�شاركة �أبنائها
يف هذا احلدث العاملي لتكوين �شخ�صية الطالب
و�إتاحة الفر�صة مل�شاركة العامل والتوا�صل مع
�أقرانهم من خمتلف الدول وتبادل احلديث معهم

وتكوين ال�صداقات الدولية وكذلك تبادل الربامج
والأفكار والرتويج �سياحي ًا لبالدنا �سلطنة عمان
والتعرف على ح�ضارات و�شعوب ودول �أقرانهم
يف خمتلف �أقطار العامل».

واجهته يف بداية م�سريته ال�شعرية ،بعدها �ألقى ق�صائده الر�صينة على م�سامع
احل�ضور.
وقد �أطربت م�سامع اجلمهور الطالبة �رشوق ال�سليمانية من اجلماعة
بق�صيدة نبطية ،ثم بد�أ اللقاء مع ال�شاعر حمزة البو�سعيدي الذي حاورته الطالبة
ب�رشى الراجحية ف�أجاب على الأ�سئلة بكل �شفافية و �أفاد اجلمهور فيما يخ�ص
كتابة ال�شعر الف�صيح ،وقدم بعدها الطالب عبداملجيد بن عوي�ض خمت�رصاً لعلم
العرو�ض واملو�سيقى ال�شعرية ،بعدها �أمتع احل�ضور �ضيف الور�شة ال�شاعر
طالل الغاربي بفن امليدان و�أ�سا�سياته و�أ�سمع اجلمهور بع�ض ًا من فن امليدان،
واختتمت الور�شة بعر�ض مواهب الطالبات املبدعات :مي�س الرمي العربية ،
و�إجالل املنذرية ومي�ساء الريامية من مدر�سة �أم �أمين للتعليم الأ�سا�سي.

املجل�س اال�ست�شاري الطالبي ي�شارك يف ملتقى املجال�س
الطالبية بجامعة ال�رشقية
�شارك املجل�س اال�ست�شاري
الطالبي بجامعه نزوى يف ملتقى
املجال�س اال�ست�شارية الطالبية املقام
بجامعة ال�رشقية حتت م�سمى «القيادة
مبادرة ومتكني» ،و ذلك حتت رعاية
املكرمة الدكتورة ريا املنذرية –ع�ضو
جمل�س الدولة -والتي �أكدت على
�أن الإن�سان ُيبدع بالت�أثري والإلهام
وما قيادات املجال�س اال�ست�شارية �إال
مبعث لهذا للت�أثري والإلهام.
وقد التقى طالب املجل�س بقادة
املجال�س الطالبية من كافة م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،حيث مت طرح الأفكار

وتبادل اخلربات و التعرف �أكرث على املجال�س و�أثرها يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة� ،إىل جانب التعرف على الطلبة
عن قرب.

يف ن�سخته الثالثة ..جماعة الت�صوير ال�ضوئي تفتتح ملتقى «نتاج»
بثينة الفهدية:
افتتحت جماعة الت�صوير ال�ضوئي ملتقاها الثالث والذي جاء هذا العام بعنوان
«نِتاج» ،وذلك حتت رعاية مدير اجلمعية العمانية للت�صوير ال�ضوئي الفا�ضل �أحمد بن عبداهلل
البو�سعيدي.
وقد �شمل املعر�ض �أربعني �صورة يف خمتلف جماالت الت�صوير منها املتعلق بحياة
النا�س والوجوه والطبيعة واحلياة الربية والفطرية واملباين والتجريد وغريها من املجاالت،
ومت تكرمي احلا�صلني على املراكز الثالثة الأوىل والرعاة الداعمني لهذا امللتقى ،حيث ح�صل
امل�صور في�صل الرواحي على املركز الأول وامل�صور ح�سني العامري على املركز الثاين
وح�صلت بثينة الفهدية على املركز الثالث.
ويعد امللتقى نتاج لأعمال طلبة وخريجي وموظفي اجلامعة ،حيث ا�ستمر ملدة خم�سة
�أيام متتالية ،و�صاحبه جمموعة من الور�ش التدريبية مب�شاركة عدد من طلبة اجلامعات
والكليات بال�سلطنة ،وقدم هذه الور�ش كل من امل�صور خليل احل�سني يف جمال ت�صوير
الأطعمة يف اجلانب التجاري ،وامل�صورة �شم�ساء احلارثية يف جمال التجريد.

8
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مكانــــة ال�شيـــخ الفار�ســــي العلميــــــة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل رب
العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا ونبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد ف�إن
االحتفاء بالعلماء واجب على الأمة وهو م�آثر
للعلم و�أهله .فالعلماء كما قيل هم �أحياء ب�سبب
ما يتجدد للنا�س من نفعهم ،فهم و�إن رمت
�أج�سامهم يف القبور� ،إال �أنهم �أحياء مبا قدموه
هلل �سبحانه وتعاىل ،ومبا قدموه �إىل النا�س من
خري من خالل م�ؤلفاتهم ومن خالل فتاواهم
ومن خالل تب�صريهم بدينهم و�إر�شادهم �إىل
احلق وتعريفهم به ،و�أمرهم باملعروف ونهيهم
عن املنكر ،ف�إن هذا كله مما يتجدد له الأجر،
كما جاء يف احلديث عن النبي �صل اهلل عليه
ات ْاب ُن �آ َد َم ا ْن َقطَ َع َع َم ُل ُه ِ�إال مِ ْن
و�سلم�ِ « :إذَا َم َ
َالث�َ :ص َدقَةٍ َجا ِر َيةٍ � ،أَ ْو عِ ل ٍْم ُي ْن َتف َُع ِبهِ� ،أَ ْو َو َل ٍد
ث ٍ
َ�صال ٍِح َي ْد ُعو َل ُه».
فالإن�سان ولو خرج من هذا العامل �إىل
عامل الربزخ ف�إنه �إن كان قدم نفعا للنا�س
و�صار هذا النفع متجددا يتجدد له �أجره ،والعلم
ال ريب �أنه يتجدد يف الع�صور ،يف كل ع�رص
عندما ُين�رش و ُيبني ،والآن قد هي�أ اهلل �سبحانه
وتعاىل ن�رش م�آثر �أهل العلم باملطابع التي
تدون م�ألفاتهم وتن�رشها فيما بني النا�س.
ّ
و�إن من العلماء الذي لهم القدر الكبري
واملكانة العالية يف هذا املجتمع العماين،
ال�شيخ العالمة من�صور بن نا�رص بن حممد
الفار�سي ،الذي كان قا�ضيا يف �أيام الإمام
اخلليلي و�صار قا�ضيا من بعد يف عهد ال�سلطان
�سعيد بن تيمور ،فهو معروف بعلمه ومعروف
بق�ضائه ومعروف ب�رصامته يف الق�ضاء؛ بحيث
كان ال يجرد �أحدا و�إمنا يحر�ص على كلمة احلق
يقولها وعلى احلق ينفذه بني النا�س من خالل
حكمه بني النا�س ،مع هذا كله خلد اهلل �سبحانه
وتعاىل له ذكره فيما تركه من م�ؤلفات �سواء
منها ما كان يتعلق بجانب الفقه� ،أو كان
منها ما يتعلق بجانب علوم العربية والأدب،
فكلها م�ؤلفات نافعة ،وال ريب �أن اخللف �إن
قدر لل�سلف واحتفى به و�سار على نهجه ،ف�إن
م�آثر ذلك ال�سلف تتجدد يف اخللف ،فخري النا�س
من كان ذا ح�سب قدمي وخلد لنف�سه ح�سبا
جديدا مبا يقدمه من الأعمال النافعة ،فعندما
يحتفى بهذه النماذج من العلماء الربانيني
الذين �أولوا ال�رشيعة الإ�سالمية عناية بالغة،
ال ريب �أن �أولئك املحتفني به�ؤالء يتجدد فيهم

اخلري بتجدد هذا االحتفاء ،وبتجدد امل�آثر التي
خلدها املحتفى لهم من خالل م�ؤلفاتهم ومن
خالل فتاواهم ومن خالل تب�صريهم للنا�س
و�أمرهم �إياهم باملعروف ونهيهم عن املنكر.
وبهذا تتجدد دعوة الإ�سالم ،هذه الدعوة
التي جعلها اهلل �سبحانه وتعاىل �أمانة يف
�أعناق الأمة؛ بحيث �أوجب على اجلميع �أن
«و ْل َتكُن
يقوموا بها عندما قال عز من قائلَ :
وف
ون ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ون ِ�إلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُم ُر َ
ِّمنك ُْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
ون».
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُن َك ِر َو�أُولئك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِح َ
وهذه هي ميزة هذه الأمة� ،إذ هذه الأمة
نبيها و�أتباعه كلهم يقومون بالدعوة �إىل اهلل
ميز هذه الأمة
�سبحانه وتعاىل ،فاهلل تعاىل ّ
وف�ضلها على غريها من الأمم بتحملها هذه
الأمانة �أمانة الأمة� ،إذ قال تعاىل« :كُ ْن ُت ْم َخيرْ َ
وف َو َت ْن َه ْو َن
ون ِبالمْ َ ْع ُر ِ
�أُ َّمةٍ �أُ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
ا�س َت ْ�أ ُم ُر َ
ون ِباللهَّ ِ».
َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو ُت�ؤْمِ ُن َ
وقد بني اهلل �سبحانه وتعاىل �أن الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر معقد الرتابط بني
ون
«والمْ ُ �ؤْمِ ُن َ
هذه الأمة ،عندما قال عز من قائلَ :
ون
ات َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َي ُاء َب ْع ٍ
�ض َي�أْ ُم ُر َ
َوالمْ ُ �ؤْمِ َن ُ
ال�صال َة
ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ِيم َ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُ ْن َك ِر َو ُيق ُ
ون َّ
ون َهّ َ
الل َو َر ُ�سو َل ُه �أُو َلئِكَ
ون ال َّزكَ ا َة َو ُيطِ ي ُع َ
َو ُي�ؤْ ُت َ
َ�سيرَ ْ َح ُم ُه ُم َهّ ُ
الل».
ف�أنتم ترون �أنه �سبحانه وتعاىل ذكر هنا
يف معر�ض بيان وجوب الرتابط بني امل�ؤمنني
وامل�ؤمنات برباط الوالية التي ت�سد بع�ضهم �إىل
بع�ض ،عندما ذكر ذلك ذكر معقد هذا الرتابط
فبني �أنه يتكون من الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر و�إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة وطاعة
اهلل تعاىل ور�سوله ،ومعنى ذلك �أن الوالية �إمنا
تتم بني النا�س للحفاظ على هذه املقد�سات.
وقدم اهلل �سبحانه وتعاىل هنا الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر على �إقام ال�صالة و�إيتاء
الزكاة ،كما قدمهما يف �آية �آل عمران على
الإميان باهلل ،وما ذلك �إال �أن الإميان باهلل
واحلفاظ على �إقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة� ،إمنا
يتحقق ذلك كله بالأمر باملعروف والنهي عن
املنكر.
وقد بني �سبحانه وتعاىل �أن الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،ال بد �أن يكونا
على ب�صرية ،فقد قال اهلل �سبحانه وتعاىل
خطابا لنبيه الأعظم �صلوات اهلل و�سالمه عليه:
ريةٍ �أَ َنا
« ُق ْل َه ِذ ِه َ�سبِيلِي �أَ ْد ُعو ِ�إلىَ َهّ ِ
الل َعلَى َب ِ�ص َ

َو َم ِن ا َّت َب َعنِي» ،فال بد �أن تكون الدعوة على
ب�صرية .وقد بني اهلل �سبحانه وتعاىل ما هي
الب�صرية ،فبني �أنها الفقه يف دينه عندما قال
ون ِل َي ْنف ُِروا كَ ا َّف ًة
ان المْ ُ �ؤْمِ ُن َ
«و َما كَ َ
عز من قائلَ :
َفل َْوال َنف ََر مِ ْن كُ ِّل فِ ْرقَةٍ مِ ْن ُه ْم طَ ا ِئ َف ٌة ِل َي َت َف َّق ُهوا
ين َو ِل ُي ْنذ ُِروا َق ْو َم ُه ْم ِ�إذَا َر َج ُعوا ِ�إل َْي ِه ْم»،
فيِ ال ِّد ِ
فالتفقه بالدين هو مناط الإنذار� ،إذ ال ميكن
�أن يقوم �أحد بالإنذار �إال عندما يكون متفقا
يف دين اهلل �سبحانه وتعاىل عارفا .ومعنى
هذا �أن الفقهاء هم رادة الإ�صالح ودعاة النا�س
�إىل اخلري ،وهم ال ّأمارون باملعروف الناهون
عن املنكر ،ومن خالل ما خلدوه من م�آثرهم
الفقهية يتجدد للنا�س هذا اخلري؛ بحيث يتجدد
فيهم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
واملحافظة على واجبات الدين ،ومنها �إقام
ال�صالة و�إيتاء الزكاة ،وبهذا يتحقق الرتابط
بينهم.
وال�شيخ العالمة من�صور بن نا�رص
بن حممد الفار�سي ،كان رحمه اهلل من �أبرز
العلماء الذي اهتموا بهذه اجلوانب كلها ،من
الذين اهتموا بالتفقه يف دين اهلل �سبحانه ،فقد
تطلع �أوال بالفقه يف دين اهلل ،ثم حتمل �أمانة
الق�ضاء مبوجب هذه الفقه بني النا�س ،حتى
ينت�رش فيهم العدل وت�سود بينهم الطم�أنينة� ،إذ
ال ينت�رش العدل بني النا�س �إال باحلكم العادل
الذي يعطي كل ذي حق حقه ،فالعدل حق
للجميع كما قال اهلل �سبحانه وتعاىلَ « :يا �أَ ُّي َها
ني بِا ْلق ِْ�سطِ ُ�ش َه َد َاء للِ َهّ ِ
ِين � َآم ُنوا كُ و ُنوا َق َّوامِ َ
ا َّلذ َ
َول َْو َعلَى �أَنفُ�سِ ك ُْم َ�أ ِو ال َْوا ِل َد ْي ِن َو ْ أَ
ني» .وقال:
ال ْق َر ِب َ
ني للِ َهّ ِ ُ�ش َه َد َاء
ِين � َآم ُنوا كُ و ُنوا َق َّوامِ َ
« َيا �أَ ُّي َها ا َّلذ َ
بِا ْلق ِْ�سطِ ۖ َولاَ َي ْج ِر َم َّنك ُْم َ�ش َن� ُآن َق ْو ٍم َعلَى �أَ َاّل َت ْع ِدلُوا
ْاع ِدلُوا ُه َو �أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى » ،فالعدل ال ريب �أنه
هو الذي يجمع �شتيت النا�س ،وهو الذي ينتزع
ال�سخائم والأحقاد من قلوبهم ،فالقيام بالعدل
بني النا�س �أمانة كُ لفتها هذه الأمة؛ ولذلك جند
يف كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل الت�أكيد على
العدل عند جميع النا�س ،واهلل تعاىل يقول:
« ِ�إ َّن اللهَّ َ َي�أْ ُم ُركُ ْم �أَن ُت�ؤَ ُّدوا ْ أَ
ات ِ�إلىَ �أَ ْه ِل َها
ال َما َن ِ
ا�س �أَن تحَ ْ ك ُُموا بِا ْل َع ْدلِ ».
َو ِ�إذَا َحك َْم ُتم َبينْ َ ال َّن ِ
وقد �أطلقها هنا بحيث �أمر باحلكم بالعدل
بني جميع النا�س ،ومل يخ�ص ذلك امل�ؤمنني
وحدهم ،فكل �أحد له حق �سواء كان براً �أم
فاجرا ،و�سواء كان م�ؤمنا �أم كافرا ،و�سواء كان
قريب �أم بعيدا ،و�سواء كان بغي�ضا �أم حبيبا؛ �إذ

ال�شيخ العالمة� :أحمد بن حمد اخلليلي
مفتي عام ال�سلطنة
ال�شن�آن ال يقف حاجزا دون �إيتاء كل ذي حق
حقه ،ف�إذن القائمون بالق�سط هم �صمام الأمان
بني النا�س ،حتى تنتزع من �صدورهم ال�سخائم
والأحقاد ،وي�سود يف النا�س الوئام وال�سالم
واملحبة وال�شفقة واحلنان.
وبتجديد ذكريات ه�ؤالء العلماء العابدين،
يتجدد ما قدموه من خري ،يتجدد ما قدموه
من العدل بني النا�س ،بحيث يتمثل هذا العدل
وا�ضحا يف �سلوكهم الذي يخلد ذكره ،ثم مع
ذلك �أي�ضا يتجدد ما قدموه من فقه يف دين
اهلل الذي هو مناط التذكري ب�أمر اهلل �سبحانه
وتعاىل ونهيه ،والأمر باملعروف والنهي عن
املنكر؛ فلذلك نغتبط �أميا اغتباط عندما يقوم
اخللف ب�إعادة �سرية ال�سلف وتذكري النا�س
بهذه ال�سرية ،وحظهم على اتباعهما ،و�أمرهم
بالتم�سك بها ،واهلل �سبحانه وتعاىل ويل
التوفيق.
ن�س�أله �سبحانه �أن يجزي القائمني على
هذه الندوة خريا و�أن يبارك يف �أعمالهم و�أن
يوفقهم دائما لأعمال اخلري والأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،ويوفق جميع النا�س لذلك
حتى تكون هذه الأمة� ،أمة جديرة بالأمانة
التي �ألقيت على عاتقها؛ كونها خري الأمم ت�أمر
باملعروف وتنهى عن املنكر وت�ؤمن باهلل.
وفق اهلل اجلميع للخري و�شكر اهلل �سعي
القائمني بهذه الأعمال اخلرية ب�إخال�ص وتقرب
�إىل اهلل ،واهلل تعاىل ويل التوفيق  ..و�صلى اهلل
و�سلم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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مب�شاركة دولية� ..ست وع�رشون ورقة بحثية تعر�ض خال�صتها يف ندوة ال�شيخ العالمة الفار�سي
تفتتح اليوم الندوة الدولية« :ال�شيخ العالمة من�صور بن نا�رص بن حممد الفار�سي (ت 1976م) ،حياته وفكره» ،برعاية كرمية من معايل ال�شيخ �سعود بن �سليمان بن حمري
النبهاين -م�ست�شار الدولة ،-حيث تتناول الندوة حماور خمتلفة تتعلق بحياة ال�شيخ الفار�سي ومنجزاته العلمية والق�ضائية ،وتهدف �إىل التعريف مب�ؤلفات ال�شيخ الفار�سي
وحث الدار�سني على حتقيق و�إخراج امل�ؤلفات غري املن�شورة بع ُد� ،إىل جانب خدمة احل�ضارة العمانية بالتعريف بعلم من �أعالمها يف الع�رص احلديث ،وكذلك
املطبوعة واملخطوطةّ ،
التقييم املو�ضوعي لآراء ال�شيخ الفار�سي و�آراء الدار�سني لآثاره.
ومب�شاركة دولية من خمتلف الأقطار العربية ،تر�صد لكم «�إ�رشاقة» ملخ�صات �أوراق العمل امل�شاركة خالل يومي الندوة يف �صفحاتها التالية..

املحور الأول :املحور التاريخي
عالقة ال�شيخ الفار�سي بالإمام حممد بن عبد اهلل اخلليلي:
درا�سة تاريخية

تهدف هذه الورقة �إىل
�إبراز العالقة التاريخية بني
الإمام حممد بن عبد اهلل اخلليلي
وال�شيخ الفار�سي .من خالل
حمورين رئي�سني هما :العالقة
العلمية بني الإمام وال�شيخ
الفار�سي؛ عالقة �شيخ بتلميذه.
والعالقة ال�سيا�سية بني الإمام
و�أحد موظفي دولته.
يعتمد املنهج على حتليل
الر�سائل املتبادلة بينهما،
وم�ؤلفاتهما؛ لبيان طبيعة
العالقة بني هاتني ال�شخ�صيتني.

د .بدرية بنت حممد بن �شام�س النبهانية
م�رشف تربوي باملديرية العامة للرتبية والتعليم
مب�سقط

ال�شيخ الفار�سي حياته العلمية وعالقته بعلماء ع�رصه
تتحدث الورقة عن �سرية ال�شيخ
الفار�سي العلمية ،وعالقته بعلماء
ع�رصه .وقد اعتمدت الورقة املنهج
الو�صفي واملنهج اال�ستقرائي لتحليل
بع�ض كتبه املطبوعة والوثائق
املخطوطة ،كما �أجرى الباحث بع�ض
املقابالت مع تالميذه الذين ما زالوا
على قيد احلياة.
ويف الورقة ثالثة مباحث:
� َّأوال :التعريف ب�شخ�صية ال�شيخ
الفار�سي :ا�سمه ون�سبه ،مولده ون�ش�أته،
عائلته و�أوالده ،ثم �صفاته ،وفاته
ورثا�ؤه.
ثانيا :احلديث عن حياته العلمية،
(مرحلة الطلب والعطاء) ،وفيه بيان
عن �أهم �شيوخه وتالميذه ،وتو�صيف
مل�ؤلفاته.

 .1خليل بن حممد بن را�شد احلوقاين
الهيئة العمانية للأعمال اخلريية
�سلطنة عمان
ثالثا� :إبراز عالقة ال�شيخ الفار�سي بعلماء
ع�رصه كالإمام اخلليلي وغريهم من �أركان دولته.
نتائج الدرا�سة.

قراءة يف وثائق ال�شيخ من�صور بن نا�رص الفار�سي
م�صدرا من م�صادر التاريخ؛ �إذ �أنها مادة ميكن من
تعد الوثائق
ً
خاللها قراءة جوانب املجتمع املختلفة ،والتعرف على �أبرز اجلوانب
املهمة يف �شخ�صيات هذه الوثائق .وتعنى هذه الورقة بقراءة الوثائق
التي تخ�ص ال�شيخ العالمة من�صور بن نا�رص الفار�سي .وهذه الوثائق التي
عرثنا عليها ال ت�شكل �إال ن�سبة �صغرية من جملة املكاتبات واملرا�سالت
التي كان ال�شيخ من�صور يتعامل بها مع الآخرين .ال�سيما �إذا عرفنا �أن
ال�شيخ من�صور ا�شتغل يف �سلك الق�ضاء والإفتاء مدة طويلة تتجاوز ن�صف
قرن من الزمان .وال�صعوبة التي تواجهنا هي قلة الوثائق التي ب�أيدينا؛
مما يعني �أن القراءة يف �شخ�صية ال�شيخ من�صور من خالل هذه الوثائق
�ستكون ناق�صة.
ت�أتي هذه الوثائق يف خم�سة �أق�سام ،وهي:
 -1الإخوانيات (الوثائق االجتماعية) :وهي عبارة عن وثائق

حتتوي على ر�سائل �إخوانية� ،أو كتابة و�صايا� ،أو ق�سمة ملال.
 .1املرا�سالت العلمية :م�سائل وبحوث بني ال�شيخ من�صور
و�أ�شياخه� ،أو بني ال�شيخ من�صور وطالبه.
 .2ال�صكوك� :صكوك بيع �أو �إقرار �أو توكيل كتب بع�ضها ال�شيخ
من�صور ب�صفته قا�ضيا يف تلك املنطقة ،وكتب بع�ضها فيما يبدو ب�صفته
�شخ�صا له مكانته العلمية واالجتماعية.
 .3الق�ضايا الق�ضائية :وهي وثائق يظهر فيها جانبا من �أحكام
ال�شيخ من�صور الق�ضائية ونقا�شه ومرا�سالته لبع�ض العلماء والق�ضاة لهذا
ال�صدد.
 .4ر�سائل كتبها ال�شيخ من�صور نيابة عن الإمام اخلليلي :وهي
جمموعة ر�سائل كتبها ال�شيخ من�صور نيابة عن الإمام اخلليلي �أو عليها
ت�صحيح للإمام اخلليلي.

� .1سعود بن عبداهلل بن حمد الفار�سي
باحث غري مقيم مبركز الفراهيدي
جامعة نزوى
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املحور الثاين :اجلانب الرتبوي والتعليمي
معامل ال�شعر التعليمي عند ال�شيخ الفار�سي
ح�رض ال�شعر التعليمي بقوة يف ح�ضارة عمان وم�شهدها
الثقايف ،وكان له دور كبري يف ن�ش�أة ال�شيخ العلمية و�أي�ضا
يف نتاجه الت�أليفي ،ومن هنا برزت فكرة تخ�صي�ص هذه
الورقة ملناق�شة هذا اجلانب يف حياة ال�شيخ و�إنتاجه.
يق�سم الباحث هذه الورقة �إىل مقدمة ،وثالثة حماور،
ّ
وخامتة .ويف املقدمة تعريف ال�شعر التعليمي .ويظهر املحور
الأول قيمة ال�شعر التعليمي يف عمان ،وح�ضوره يف ع�رص
ال�شيخ ،وعوامل اهتمام ال�شيخ به .ويتناول املحور الثاين
نتاج ال�شيخ يف جمال ال�شعر التعليمي الديني ،وال�شعر
التعليمي اللغوي ،وال�شعر التعليمي ال�سلوكي ،وال�شعر التعليمي
التاريخي� .أما املحور الثالث فيخت�ص ب�إبراز ال�سمات الفنية
العامة يف ال�شعر التعليمي عند ال�شيخ ،من حيث امل�ستوى
الرتكيبي (بناء املنظومة) وامل�ستوى املعجمي (الألفاظ
ودقتها وم�ستوى و�ضوحها) وامل�ستوى البالغي (ال�صور
ال�شعرية) .وحتمل اخلامتة �أهم النتائج والتو�صيات.

د� .سامل بن �سعيد البو�سعيدي
وزارة الرتبية والتعليم� ،سلطنة عمان

املنهج التعليمي ومالمح التجديد يف «تقريب الأذهان �إىل علمي
املعاين والبيان» لل�شيخ العالمة الفار�سي (ت 1976م)

يعد العالمة ال�شيخ من�صور الفار�سي (ت:
1396هـ1976 /م) �أحد �أعالم احل�ضارة العمانية يف
الع�رص احلديث� .ألف م�ؤلفاته على ما كان عليه النا�س
من طرائق الأقدمني� ،إال �أنه ومن خالل م�ؤلفاته
املخطوطة ،وعلومه التي كان يتقنها ويعلمها
لتالمذته ،كانت له ب�صمة يف حماولة التجديد ،فيما
اختطه من منهج تعليمي� ،أو ر�ضي عنه ممن �سبقه ،مع
بينة من التجديد الذي خالط معظم عطاءاته
مالمح ِّ
العلمية ،وميكننا مالحظة ذلك من خالل� :سعيه �إىل
حتقيق ال�سهولة والي�رس يف البالغة «تقريب الأذهان
�إىل علمي املعاين والبيان» ،وح�ضور املتلقي دائما،
�سواء يف مدر�سته� ،أو من خالل م�ؤلفاته النرثية
والنظمية� ،أو من خالل ال�رشوح من نحو �رشحه للدرة
البهية يف علم العربية وغريها ،وتعد كلها يف املنهج
التعليمي املتبع عند علمائنا القدامى� ،إذ ُيعنون
بالإبانة والتو�ضيح وتي�سري ما �ص ُعب على الأفهام
والأذهان و�إ�ضافة ال�شواهد الالزمة.
توجه
فهذا من العموم ،و�أما اخل�صو�ص الذي َّ
�إليه البحث ،فهو وقوفه مع خمطوطة ال�شيخ العالمة
من�صور بن نا�رص الفار�سي رحمه اهلل «تقريب الأذهان

د� .أحمد عبد املنعم حالو
الأ�ستاذ امل�شارك للأدب القدمي يف جامعتي
البعث �سوريا ،نزوى �سلطنة ُعمان
بالغي مميز
توج ٌه
�إىل علمي املعاين والبيان» وهو ُّ
ٌّ
من ال�شيخ يف وقت ق َّل فيه االهتمام بعلوم البالغة
العربية ،على � َّأن املخطوط امل�شار �إليه �أ�ضحى قيد
الن�رش بعد حتقيقه و�إجازته من جامعة نزوى عام
2015م يف جملة خدمات اجلامعة للمخطوطات
العربية.
َّ

املنهج الرتبوي عند ال�شيخ الفار�سي
يف التعليم

 .1حمد بن �سامل بن �صالح الراجحي
وزارة الرتبية والتعليم� ،سلطنة عمان
الرتبوي الذي
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن طبيعة املنهج
ِّ
انتهجه ف�ضيلة ال�شيخ الفار�سي يف التعليم ،وتدري�س الأبناء طرائق العلم؛
وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما الطرق العلمية والتدري�سية التي انتهجها ال�شيخ الفار�سي يف
العملية التعليمية �أثناء تعليمه الطلبة يف م�سجد اجلماعة بفنجا؟
 -2ما الطرق العلمية احلديثة التي انتهجها ال�شيخ �أثناء تعليمه
الطلبة يف جامع نزوى بعد انتقاله �إليها؟
 -3هل انفرد ال�شيخ الفار�سي بطرق تدري�سية علمية عن غريه من
العلماء واملعلمني ،وما ال�سبب يف ذلك؟
وللإجابة عن الأ�سئلة ال�سابقة قام الباحث بتق�صي ال�سرية العلمية
لل�شيخ الفار�سي ،با�ستخدام ثالث طرائق علمية:
 �أوال :درا�سة مناذج من كتبه الفقهية العلمية« :ر�سالة الكلمةاملحكمة يف الرد على ق�ضاة املحكمة»« ،ر�سالة الدليل الوا�ضح يف حط
اجلوائح» ،كتاب «عنوان الآثار».
 ثانيا :التوا�صل مع �أ�صحاب ال�ش�أن من �أقاربه ومعارفه :ال�شيخنا�رص بن من�صور الفار�سي (ولده) ،ال�شيخ �سعود بن عبد اهلل بن حمد
الفار�سي (حمقق كتاب عنوان الآثار) ،ال�شيخ نا�رص بن حممد الزيدي (من
�أ�صهار ال�شيخ).
 ثالثا :االطالع على ما كتبه ال�شيخ �سيف بن حممد الفار�سي يف�سريته الذاتية« :حياتي» ،حول �شخ�صية ال�شيخ القا�ضي الفار�سي وحياته
العلمية وحتليله.

خليل �أبو اخلِل
تنقل ال�شيخ من�صور الفار�سي يف حياته بني فنجا ونزوى حتى
غدا لقبه الفنجوي النزوي ،فالأوىل موطنه وموطن �أجداده ،والثانية
م�سكنه وملح ُده ،وكانت مدة �إقامته بنزوى � 54سنة.
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املحور الثالث :اجلانب العقدي والفقهي والق�ضائي
منهج ال�شيخ الفار�سي العلمي يف كتابي «عنوان الآثار»
و «الدليل الوا�ضح يف حط اجلوائح»
كان العالمة الفار�سي �شجاعا جريئا يف احلق
يعتمد عليه الإمام اخلليلي يف تغيري املنكر ولو يف
منت�صف الليل .ومل تقت�رص �شجاعته على القوة
النف�سانية �أو اجل�سدية ،بل كان �شجاعا يف ال�صدع
ب�آرائه الفقهية حتى لو خالف فيها الأ�صحاب،
كما ح�صل معه يف مناظرة ُعرفت مب�س�ألة «حط
اجلوائح» ،التي خالف فيها جمهور �أ�صحابه .وقد
نا�رصه الإمام اخلليلي وكان يقول له :من�صور يا
من�صور.
مل يتي�رس يل االطالع على م�ؤلفات العالمة
من�صور الفار�سي �سوى كتاب ور�سالة� ،أما الكتاب
فهو« :عنوان الآثار» ،والر�سالة هي« :الدليل
الوا�ضح يف حط اجلوائح» .وقد تبينّ يل م�سلكه
ومنهجه من خالل هذين امل�صدرين ،و�سوف يدور
الكالم على املحاور التالية:
 -1احلور الأول :يف العقيدة.
 -2املحور الثاين :يف ورعه وزهده.

 .1د .حممود م�صطفى عبود هرمو�ش
متفرغ يف جامعة اجلنان
�أ�ستاذ ّ
وع�ضو املجل�س العلمي فيها.
 -3املحور الثالث :يف �إيراده القواعد الفقهية.
 -4املحور الرابع :يف ا�ستعماله القواعد
الأ�صولية.
 -5املحور اخلام�س :يف موقفه من م�س�ألة
حط اجلوائح.

قراءة يف كتاب «عنوان الآثار» ّ
لل�شيخ الفار�سي
مهم؛ مبا يحويه
�إن كتاب «عنوان الآثار» كتاب ٌّ
مت�س جوانب ع َّدة من حياة
من مو�ضوعات جليلةُّ ،
ثم � َّإن الذين جمع امل�ؤلِّف �آراءهم و�أعمالهم
امل�سلمَّ .
العلمية هم علماء �أعالم را�سخون يف العلم ،لهم
َّ
العمانية .من
احلياة
يف
ال�سيما
أثرهم،
�
و
مكانتهم
َّ
أهمية الكتاب ومكانته يف الأعمال
هذا املنظور ت�أتي � َّ
العمانية.
ال�ساحة
َّ
َّ
العلمية التي عرفتها َّ
ت�سعى الورقة �إىل الك�شف عن مكنونات هذا
الكتاب؛ بتقدمي قراءة له ،تعني على ا�ستيعابه،
والإفادة منه ونقده .و�ستتناول الورقة جملة من
وال�صعوبات
العنا�رص :حمتوى الكتاب وم�ضمونه،
ُّ
والعقبات التي �صاحبت الكتاب لإخراجه ون�رشه؛
ملعرفة دور الذين عملوا على تهيئته للطَّ بع ،وتقومي
جهودهم واجتهاداتهم فيما ق ِّدم لل َّنا�س من �آثار
امل�ؤلِّف ،ومنهج امل�ؤلِّف يف الكتاب واخل�صائ�ص
متيز بها هذا الكتاب ،عمل امل�ؤلِّف يف الكتاب
التي َّ
و�شخ�صيته و�إ�ضافاته .و�ستجمل الورقة �أبرز
َّ
ثم تق ِّدم �أبرز النتائج.
ة،
العام
امللحوظات
َّ َّ

م�سائل الإميان والعقيدة يف �شعر ال�شيخ
الفار�سي من خالل ديوانه «�سموط الفرائد
على نحور احل�سان اخلرائد»

�أ .د .قا�سم بن �أحمد ال�شيخ باحلاج
جامعة اجلزائر
يعد ال�شيخ الفار�سي �أحد �أعالم ُعمان الذين عا�شوا يف الع�رص احلديث،
و�أحد �شعرائها الذين �أ�سهموا يف احلركة العلمية والثقافية العمانية .كما يع ُّد
�أحد رجالها الأفذاذ الذين �أ�سهموا يف بناء عمان احلديثة؛ بجهوده التي بذلها
واحلق بينهم،
يف جمال حيوي هو الق�ضاء وال�صلح بني النا�س ،و�إ�شاعة العدل
ِّ
حيث ق�ضى فرتة طويلة من حياته يف هذا العمل ال�رشيف.
يف لل�شيخ من�صور
�ستقف هذه الدرا�سة على جانب من الإنتاج املعر ِّ
�شعري يف جمال الإميان والعقيدة و�أ�صول
الفار�سي املتم ِّثل فيما ترك من تراث
ٍّ
الدين ،فتقوم بعر�ضه وحتليله ومناق�شة �أفكاره وو�ضعه يف �إطاره املعريف
العلمي املتم ِّثل يف الدرا�سات العقدية وعلم الكالم والفكر
التخ�ص�ص
يف هذا
ُّ
ِّ
الإ�سالمي.
لقد تناول ال�شيخ من�صور الفار�سي يف ديوانه ال�شعري هذا موا�ضيع ع َّدة،
وخ�ص الباب الرابع منه مل�سائل الإميان والعقيدة،
وق�سم كتابه �إىل �أبواب،
َّ
َّ
وعقدية
و�سماه« :العقد الفريد يف خال�ص التوحيد» .تناول فيه م�سائل �إميانية
َّ
َّ
أهمها :الإميان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر ،وق�ضايا
كثرية � ُّ
اجلنة والنار واحل�ساب ،وال�شفاعة والتوبة ،واخلوف والرجاء ،والوالء والرباء.
�ستعنى هذه الدرا�سة بهذا ال�شعر؛ لتعرف منه �آراء ال�شيخ الفار�سي و�أفكاره
العقدية.
يف لآرائه
يف علوم العقيدة والكالم .كما �ستربز الإطار املعر َّ
َّ

د.بدرية النبهانية
جاء يف كتاب الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي يف عهد اال�ستخالف....((:
�أ .د .حممد بن قا�سم نا�رص بوحجام
رئي�س جمعية الرتاث ،و�أ�ستاذ بجامعة احلاج
الأخ�رض بباتنة ،جمهورية اجلزائر الدميوقراطية.

11

�أ�شهدين الإمام على رجوعه عن ا�ستخالف ال�شيخ عبداهلل بن الإمام �سامل،
والتزمت
ور�ضيت با�ستخالفه �إياه،
وعلى ا�ستخالف ال�شيخ غالب بن علي،
ُ
ُ
طاعة من ر�ضي الإمام للم�سلمني ،وكتبه من�صور بن نا�رص بيده ))...
#ندوة_العالمة_الفار�سي
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منهج ال�شيخ من�صور الفار�سي يف الفتوى من خالل كتابه «الغاية
الق�صوى يف الأحكام والفتوى»

يفرت�ض البحث وجود منهج حمكم �سار عليه ال�شيخ
الفار�سي يف تعامله مع الفتاوى من نحو تعامله مع
الأ�سئلة ،وكيفية عر�ض الأجوبة ،واجلوانب الإن�سانية
والأخالقية وغريها املوجودة يف تلك الأجوبة النظمية،
ال�سيما يف كتابه «الغاية الق�صوى يف الأحكام والفتوى».
ويهدف البحث �إىل تو�ضيح تعامل ال�شيخ مع عبارات
امل�ستفتني ،ومع الأدلة ال�رشعية ،ومع علماء ع�رصه من
ناحية الفتوى .ويحاول الباحث تتبع اجلوانب الأخالقية
والإ�صالحية املوجودة يف فتاوى ال�شيخ الفار�سي.
يعتمد البحث املنهج اال�ستقرائي بتتبع �أجوبة ال�شيخ
يف كتابه «الغاية الق�صوى» ،مع اال�ستعانة بكتبه الأخرى.
ويعتمد كذلك املنهج التحليلي؛ لإبراز اجلوانب املختلفة من
فكر ال�شيخ وطرائقه يف التعامل مع الفتوى وامل�ستفتني.
ويهتم مبنهج اال�ستدالل يف الفتوى عند
وم�ؤلفاته و�آثاره.
ُّ
ال�شيخ الفار�سي من خالل كتابه «الغاية الق�صوى»� ،سواء
من الكتاب وال�سنة� ،أم الإجماع والقيا�س ،و�سائر الأدلة
تو�ضح ا�ستخدامه للقواعد الفقهية ،وطريقة
التبعية .كما ِّ
تعامله مع اخلالفات الفقهية واختياراته الفقهية ،ونظرته

«الدليل والربهان يف �إقامة اجلمعة
لوجود ال�سلطان» لل�شيخ الفار�سي

د� .صالح بن �سعيد بن هالل احلو�سني
مدير دائرة �ش�ؤون وحمالت احلج بوزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية
�إىل علماء ع�رصه والعلماء ال�سابقني ،من مذهبه
�أو من خمالفيه .ونحاول �إبراز اجلوانب الأخالقية
والإ�صالحية يف الفتوى عند ال�شيخ الفار�سي،
با�ستخال�ص �صفات ال�شيخ ،واهتمامه مبحاربة
البدع واملخالفات ال�رشعية ،واجلوانب الرتبوية يف
فتاواه.

منهج ال�شيخ من�صور الفار�سي يف الفتوى من خالل كتابه الغاية
الق�صوى يف الأحكام والفتوى

قيمة ،منها
فقهية ِّ
ترك ال�شيخ من�صور الفار�سي ثروة َّ
واملتتبع لهذه الرثوة يدرك مدى
املنظوم ومنها املنثور،
ِّ
متيز به من
همته ،وطول باعه يف الفقه؛ نظرا ملا َّ
علو َّ
ِّ
علمي ر�صني ،م�شى عليه ،وكان عليه اعتماده.
منهج
ٍّ
ونالحظ � َّأن ال�شيخ الفقيه متيز يف �أجوبته بعدة
مميزات ،منها :عر�ض امل�س�ألة ،وتو�ضيح غمو�ضها ،وب�سط
ما لديه من حجج وبراهني .وجند يف بع�ضها تلخي�صا ويف
بع�ضها ب�سطا ،مراعاة ملرتبة ال�سائل .ويف بع�ض جواباته
ي�سلك فيه م�سلك احلوار واملناق�شة ،بطريقة :ف�إن قال...
قلنا ...مبا ينا�سب طلبة العلم ،ويقوي ملكتهم يف احلوار
واملناق�شة.
وقد يحرتز ال�شيخ من�صور الفار�سي يف بع�ض �أجوبته
تورعا� ،أو �أنه مل يرتجح
من ذكر ر�أيه �أو الراجح لديه� ،إما ُّ
لديه �شيء� ،أو لعدم رغبته خمالفة من هو �أعلم منه� ،أو
مراعاة حلال ال�سائل؛ فيكتفي بذكر ما ينا�سب حالة
ال�سائل.
وال ي�ستنكف ال�شيخ من قول« :ال �أعلم»� ،أو «مل �أجد
جوابا من العلماء لهذه امل�س�ألة»� ،إال �أنه يف الأخري يقول
ما يظهر له من باب املدار�سة .وكان ال�شيخ ملتزما الأمان َة

قراءة يف الأبعاد احل�ضارية ملخطوط:

�أ .حمد بن حميد بن حمد البهلويل
مكتب �سهيل زعبنوت للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية.
العلمي َة بن�سبة الأقوال �إىل �أ�صحابها قدر امل�ستطاع.
َّ
واملالحظ � َّأن لل�شيخ الفار�سي يف جواباته
النرثية �صيغا ا�ستعملها كثريا ،منها على �سبيل
املثال« :وهذا هو الأوىل بحاله»« ،و�أرى �أقربها
�إىل ال�صواب»« ،هذا ما ظهر يل» .ومييل �أحيانا �إىل
ا�ستعمال اللهجة العمانية ،بق�صد تو�ضيح امل�س�ألة
وت�سهيلها لل�سائل.

�أ .خليل بن عبداهلل بن �سليمان العجمي
طالب دكتوراه ،ق�سم التاريخ بكلية الآداب،
جامعة ال�سلطان قابو�س� ،سلطنة عمان
تق ِّدم هذه الورقة قراءة يف خمطوط« :ر�سالة �إقامة الدليل
والربهان لوجوب اجلمعة يف نزوى لوجود ال�سلطان» لل�شيخ
الفار�سي .وهي بحث مقت�ضب و�ضعه ال�شيخ الفار�سي حول جواز
الزمنية املح َّددة
�إقامة �صالة اجلمعة يف نزوى ،خالل الفرتة
َّ
بانتهاء دولة الإمامة يف عمان �سنة 1954م.
التاريخية،
و�ستعالج الورقة �أهمية املخطوط من الناحية
َّ
ت�ضمنها ،واحلوادث التي � َّأرخها ،والأماكن
واملباحث التي
َّ
وكيفية معاجلته للق�ضايا التي
وال�شخ�صيات التي تناولها،
َّ
َّ
طرحها .مع �إبداء مالحظات نقدية حول املخطوط ،و�إعطاء نبذة
عن حمتواه العلمي ،واملنهجية التي �سار عليها امل�ؤلف يف تناوله
للموا�ضيع التي طرحها ،و�إبراز املفاهيم وامل�صطلحات الواردة
ثم مناق�شة الأماكن التي جتب �إقامة �صالة
فيه ،ودواعي ت�أليفهَّ .
اجلمعة فيها ،والأماكن التي ال جتب �إقامتها فيها.
وت�ستعر�ض الورقة القيم االجتماعية والدينية واالقت�صادية
وال�سيا�سية الواردة يف املخطوط ،و�أبرز النماذج وال�شواهد
التاريخية ،والآراء الفقهية و�آراء العلماء التي �ساقها امل�ؤلف ،حول
أئمة.
�إقامة �صالة اجلمعة يف عهد ال َّ

�سعود الفار�سي
ال�شيخ من�صور بن نا�رص الفار�سي ا�ستمر يف وظيفة الق�ضاء �أكرث
من ن�صف قرن!
عظيما
كان عطا�ؤه خاللها
ً
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تعليقات ال�شيخ الفار�سي على كتاب «عنوان الآثار»
تهدف هذه الورقة �إىل ت�سليط ال�ضوء على نوع فريد
متيز به ال�شيخ الفار�سي ،وهو تعليقاته
من �أنواع الت�أليف َّ
الثمينة على كتب الأثر ،فقد كانت له عناية مبطالعة الكتب
والتعليق عليها ،وهذا يدلُّنا على التفكري الناقد الذي يتحلَّى
به ال�شيخ ،و�إعمال الفكر يف ن�صو�ص الأثر.
وكتابه «عنوان الآثار» من �أبرز الكتب التي ظهرت
ي�ضم بني
جليا تعليقات ال�شيخ الفار�سي ،فالكتاب
فيها ًّ
ُّ
ظهر لنا �شيئا من اجلانب
دفَّتيه �أكرث من �س ِّتني تعليقاُ ،ت ِ
العلمي لدى ال�شيخ،
حاولت جهدي يف هذه الدرا�سة �أن �أبينِّ
ُ
القيمة العلمية لتعليقات ال�شيخ ،واملنهج الذي اختطَّ ه يف
تعليقاته� ،إ�ضافة �إىل ذكر بع�ض الإح�صاءات املهمة يف هذا
اجلانب .وتناولت الورقة :عر�ض كتاب «عنوان الآثار»،
و�أهمية التعليقات العلمية ،وعناية العمانيني بها ،و�أبرز
العلماء املهتمني بهذا النوع من الت�أليف من املتق ِّدمني
واملت� ِّأخرين .كما تتبعت تعليقات ال�شيخ من�صور على كتب

املحور الرابع :اجلانب الأدبي واللغوي
ال�شعري
الن�ص
جمال ّية الإيقاع يف
ّ
ّ
من خالل:

الفار�سي»
«غزليات العلاّ مة
ّ
 .1منري بن حممد بن خمي�س ال�سيفي
�إمام وخطيب جامع ال�سلطان قابو�س بنزوى،
ديوان البالط ال�سلطاين
الأثر ،مع ذكر مناذج للكتب التي علَّق عليها ال�شيخ.
مف�ص ًال لتعليقات ال�شيخ من�صور،
وق َّدمت عر�ض ًا
َّ
على كتاب «عنوان الآثار».

الق�ضاء عند ال�شيخ العالمة الفار�سي ر�سالة «الكلمة املحكمة يف الرد
على ق�ضاة املحكمة» �أمنوذجا

مهما من جوانب حياة
تتناول هذه الورقة جانبا ًّ
ال�شيخ العالَّمة القا�ضي الفار�سي ،وهو جانب الق�ضاء،
حيث عمل قا�ضيا للإمام اخلليلي والإمام الهنائي
وال�سلطان �سعيد بن تيمور وجاللة ال�سلطان قابو�س بن
�سعيد املعظَّ م .يحلِّل البحث ر�سالة «الكلمة املحكمة يف
منوذجا للق�ضاء يف حياة
الر ِّد على ق�ضاة املحكمة»،
ً
ال�شيخ ،والأحكام التي حكم بها .وهذه الر�سالة دالة على
مكانة ال�شيخ العلمية ،ومتكنه من الق�ضاء وتبحره يف علوم
ال�رشيعة ،وثقته يف ذاته ويف �أحكامه .وهذه الر�سالة ال
تزال خمطوطة مبكتبة ال�شيخ نا�رص بن من�صور بن نا�رص
الفار�سي بفنجاء� .ستتناول الورقة منهج ال�شيخ يف تناوله
للدعوى املذكورة ،ومنهجه يف حتييث الدعوى ،وت�سبيب
احلكم ،والأدلة التي ا�ستند فيها حلكمه الذي خل�ص �إليه .ثم
ي�ستعر�ض الباحث نق�ض ق�ضاة املحكمة ال�رشعية مب�سقط
أهم ما ا�ستندوا عليه يف نق�ضهم حلكمه.
حلكم ال�شيخ و� َّ
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�أ .مهنا بن را�شد ال�سعدي
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء� ،سلطنة عمان
وقام ال�شيخ يف ر�سالته بالر ِّد على حكم النق�ض
الذي خل�ص �إليه ق�ضاة م�سقط ،مف ِّندا حكمهم ،را ًّدا
عليه بالتف�صيل.

حممد الإ�سماعيلي

د .بلقا�سم بن علي ،جامعة قاب�س
اجلمهورية التون�سية
الفار�سي يف �إطار
بال�شيخ
يتن َّزلُ االِهتمام يف هذه الدرا�سة َّ
ِّ
عرف على علم من
أدبي ال ُعما ِّ
�إحياء َّ
ين وال َّت ُّ
هوية املوروث ال ِّ
أهم � ْأعالمه يف جمال ال َّنظم .فقد اعتربت م�ؤلَّفاته جما ًال رح ًبا
� ِّ
العربية وغري ذلك.
لدرا�سة فنون ال َّنظم و الق�ضاء وال�شرَّ ع واللُّغة
َّ
فذاع �صيته ،و�شاعت كتاباته بني ال َّنا�س ،فكانت �أمارات الإيقاع
خا�صة
الغزلية
يف نظمه ُتدرك من غري عناء .وحفلت ق�صائده
َّ
َّ
بتواتر مظاهر الإيقاع وفنونه و�أقي�سته .واعترب ذلك جما ًال رح ًبا
املكونات
عرية و�إن�شادها ،ح َّتى �أ�صبحت هذه
لتقبل ن�صو�صه ِّ
ال�ش َّ
ُّ
ِّ
وتقنية ثابتة تمُ ِّيز ن�صو�صه
عنده
ة
عري
ال�ش
اجلودة
أمارة
�
ة
إيقاعي
ال
ِّ
َّ
َّ
َّ
عري على ل�سانه .يهدف هذا
وت� ِّؤ�س�س لهيئة جريان الكالم ِّ
ال�ش ِّ
غنائية الق�صيدة عنده من خالل تواتر �رضوب
البحث �إىل �إبراز
َّ
عري لديه.
خمتلفة من الإيقاع و�سمت اخلطاب ِّ
ال�ش ِّ
ال�شاعر
عري
وحتلل الدرا�سة
�ص ِّ
وجماليته عند َّ
ال�ش ِّ
َّ
َّ
غنائية ال َّن ِّ
جمالية الإيقاع
الغنائية من
الفار�سي ،وما ميكن � ْأن تحُ دثه هذه
َّ
َّ
ِّ
خا�صة.
ة
والغزلي
ة،
عام
ق�صائده
يف
عري
ِّ
ال�ش ِّ
َّ
َّ
َّ

من�صوربن نا�رص الفار�سي

قال عنه امل�ؤرخ الندن يف حديثه عن الإمام اخلليلي« :ويكتب الإمام رده على الر�سائل التي

يف عام 1334هـ خرج ال�شيخ من�صور قا�صدا نزوى طلبا للعلم ،فدر�س على امل�شايخ الأجالء:

ترد �إليه �أو يعهد �إىل قا�ضي ق�ضاته -وكان هذا املن�صب ي�شغله ل�سنوات من�صور الفار�سي -بكتابة

الإمام حممد بن عبد اهلل اخلليلي ،و�أبي مالك عامر بن خمي�س املالكي ،وعبد اهلل بن عامر العزري،

الرد ،وكان من�صور يجمع �إىل جانب وظيفته الق�ضائية من�صب ال�سكرتري والوزير امل�ست�شار يف �آن

و�أبي عبيد حمد بن عبيد ال�سليمي وغريهم .و�أخذ النحو عن ال�شيخ حامد بن نا�رص النزوي .

واحد»

#ندوة_العالمة_الفار�سي

#ندوة_العالمة_الفار�سي
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تابع املحور الرابع :اجلانب الأدبي واللغوي
املبنى واملعنى يف ق�صائد رثاء املر�أة لل�شاعر الفار�سي
يهدف البحث �إىل الك�شف عن دالالت املعاين والقيم
عري يف ق�صائد ال�شاعر
التعبريية التي يب ُّثها اخلطاب ِّ
ال�ش ُّ
َّ
الفار�سي ،التي رثى بها زوجاته وابنته .تنق�ض الورقة
الن�سق االجتماعي القائل ب�إق�صاء املر�أة ،وقلَّة
قوانني َ
أر�ضية �صاحلة
املعاين و�ضيقها يف رثائها ،وتق ِّدم � َّ
وجديدة لإ�سماع �صوت خطاب �شعري �آخر.
وي�سعى البحث يف حتليل الن�صو�ص �إىل �إبراز البنى
تتو�سط ديوان ال�شاعر
الأ�سلوبية القائمة يف ثالثة ن�صو�ص َّ
العماين الفار�سي .وهي ن�صو�ص تندرج يف غر�ض الرثاء.
و�ض َح املبحث ال َّأول البنى التي قامت عليها كلُّ ق�صيدة
َّ
فجع ،و�إنتاج ال َّداللة
من هذه الق�صائد،
ً
مناق�شا معاين ال َّت ُّ
ن�ص من ن�صو�ص رثاء املر�أة .و�أظهر املبحث الثاين
يف ك ِّل ٍّ
املعاين من خالل الألفاظ ،وما �أوحت به من عالقات
التطابق والرتادف ،والإيقاع .و�سعى املبحث الثالث �إىل
مرجعيات ن�صو�ص رثاء املر�أة يف �شعر الفار�سي،
ا�ستكناه
َّ
من خالل الدالالت التي �أنتجتها الألفاظ والرتاكيب التي
بنيت عليها الن�صو�ص.
الن�ص وجمله وتراكيبه التي
وحلَّل البحث مفردات
ِّ
«ال�شاعرية الفذَّة ،لأ َّنها تفوح بالغة وعذوبة»،
و�صفت بـ
َّ
الرثاء املبثوثة يف الن�صو�ص الثالثة
كما َّ
تتبع معاين ِّ

مقام الإن�شاء وموقع املتلقي يف اخلطاب:
قراءة تداولية

الفهدية
فوزية بنت �سيف بن علي
ّ
دّ .
وزارة الرتبية والتعليم� ،سلطنة عمان
ال�شعري
وما لها من دالالت ،وما جاء به خطابه
ُّ
تعبريية �سامية تك�شف
داللية ،وقيم
من فاعلية
َّ
َّ
اخلفية ،مبا توحيه العالقات
عن ن�سيج العالقات
َّ
الداخلية يف الن�صو�ص.
وخل�ص البحث �إىل جمموعة من الأ�ساليب
الفار�سي يف غر�ض
�شعرية
اخلا�صة م َّثلت �أركان
َّ
َّ
ِّ
اخلا�ص الذي ا�ستند �إىل
اللفظي
الرثاء ،مثل املعجم
ِّ
ِّ
خا�صة يف الفقه وعلوم اللغة.
َّ
مرجعيات َّ

الفوائـــد والتنبيهـــات النحويـــة لل�شيـــخ الفار�ســـي ،درا�ســـة
و�صفيــــة حتليليــــة

ترك ال�شيخ الفار�سي م�صنفات يف فنون خمتلفة
كالفقه والنحو ،وال�شعر ،والعقيدة وغري ذلك ،وهي
العلمية.
بعلو مكانته ،وقيمته
َّ
ت�شهد ِّ
ومن �ضمن م�ؤلفاته التي و�ضعها �أرجوزة يف
النحو العربي ،حيث قام ب�رشحها و�سماها «الدرة
البهية يف علم العربية» .وقد اعتمد يف �رشحه على
واملربد ،وابن مالك
كالم العلماء ال�سابقني ك�سيبويه،
ِّ
وغريهم ،ف�رسد �آراءهم وبع�ض خالفاتهم ،وكان له
ر�أي فيما �أورده بالرتجيح واالعرتا�ض .وقد رك َّز يف
�رشحه على بع�ض الأمور النحوية ،و�أطلق على هذه
الأمور «الفوائد والتنبيهات» .در�س البحث تلك الفوائد
النحويني ،وتبينَّ � َّأن ال�شيخ
والتنبيهات ،وقارنها ب�آراء
ِّ
كان متواف ًقا مع من �سبقه من النحاة ،رحمه اهلل رحمة
وا�سعة.

«الدرة البهية» لل�شيخ الفار�سي

د .عبد امللك �أحمد ال�سيد �شتيوي
كلية اللغة العربية باملن�صورة،
جامعة الأزهر

�أ.د .ر�ضا الأبي�ض
املعهد العايل للعلوم الإن�سانية مدنني ،جامعة
قاب�س ،اجلمهورية التون�سية
تطو َر منها
الرج ُز
ُ
والقطع يف بع�ض الدرا�سات النوا َة التي َّ
يع ُّد ّ
العربي  .وقد جرى يف �أغرا�ض �ش َّتى كالعلوم واالجتماعيات
ال�شعر
ُّ
ال�شيخ
الفار�سي منوذج على ذلك .يقول
والدين .و�أرجوزة ال�شيخ
ُ
ِّ
يف �صدر م�ؤلَّفه« :فهذه �أرجوزة خمت�رصة نظمتها يف علم النحو
العربية...
البهية يف علم
و�سميتها
أهم
َّ
بالدرة َّ
َّ
�آخذا منها ال َّ
فاملهمَّ ،
َّ
بع�ض �إخوانه على «�أرجوزته املخت�رصة»
أطلع َ
وي�ضيف �أ َّنه حني � َ
هذه �س�ألوه � ْأن ي�ضع لها «�رشحا يك�شف عن خم َّدراتها ،ويعرب عن
«�رشحا �سهال ،ال طويال فيملَّ ،وال
اجلواب
مكنوناتها .»...فكان
ً
ُ
ق�صريا فيخلَّ ،تقريبا للمبتدئني ،ومترينا للطالبني .على هذا النحو
العربية» �إذن بني النظم والنرث
البهية يف علم
َّ
�سيجمع م�ؤلِّف «ال ُّد َّرة َّ
يف مو�ضوع «علم النحو» ،باالعتماد على �أ�سلوب �سِ َم ُته االخت�صار
والو�ضوح ،وغايته ال�شرَّ ُح والإفهام.
مهما ملقاربة تداولية تعيد
وهو ما يجعل هذا امل�ؤل ََّف جماال ًّ
االعتبار للعوامل غري الل�سانية� ،أي ملقام الكتابة وغاياتها ،ولدور
املتل ِّقي يف اختيارات الكاتب ،والطرق التي ي�سري عليها التوا�صل
الن�ص بل بر�صد �آثار
الن�ص) .لي�س بالبحث خارج
(احلوارية يف
ِّ
ِّ
الن�ص ذاته وجتليات مقا�صد الكاتب وانتظارات القارئ.
املقام يف ِّ
والذي دفعنا �إىل هذه املقاربة التداولية يف االهتمام
الرجزية ودرا�سات
بـ«الدرة البهية» ما الحظنا يف معظم الدرا�سات
َّ
عامة من تركيز على املوا�ضيع �أو الق�ضايا ،وعلى
ال�شعر
ِّ
التعليمي َّ
ِّ
لنواح �أخرى،
ال�شكلية
مظاهر من اخل�صائ�ص
اخلارجية ،و�إهمالٍ
ٍ
َّ
َّ
َ
خلوه من العاطفة والوجدان .واحلال
من
َّ
�شعرية اخلطاب ،بدعوى ِّ
خطاب و�إن انح�رست فيه البالغة ب�سبب طبيعة املو�ضوعات
�أنه
ٌ
التوا�صلية واحلوارية ،ل�شديد ارتباطه
ثري بلي ٌغ من الناحية
َّ
�إ َّال �أ َّنه ٌّ
مبقام �إن�شائه ،وحتقيقا لقول القدماء :لك ِّل مقام مقالٌ .
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العربية»
البهية يف علم
«الدرة
غوية يف كتابه:
�آراء ال�شيخ الع َّالمة من�صور بن نا�رص الفار�سي ال ُّل َّ
َّ
َّ
َّ
العربية» ،وذلك با�ستعرا�ض امل�سائل
البهية يف علم
َّ
«الدرة َّ
ُيع َنى هذا البحث با�ستخراج �آراء ال�شيخ من�صور بن نا�رص الفار�سي من كتابه َّ
رجح فيها بع�ض الأقوال ،مع ذكر �شواهدها ،م�ستعينا – �أي :الباحث – بالرجوع �إىل بع�ض امل�صادر واملراجع
التي �أبدى فيها ر�أيه� ،أو َّ
املخت�صة.
ويهدف البحث �إىل ت�سهيل الو�صول �إىل �آراء ال�شيخ الفار�سي من خالل كتابه «الدرة البهية»؛ لأجل معرفة �شخ�صيته يف هذا الكتاب .وقد
ا�شتمل البحث على �ستة مباحث :حول «لو» ،ويف بناء فعل الأمر ،ويف «ع�سى» ،و«حا�شا» ،ويف نا�صب امل�ستثنى بعد «�إالَّ» و «غري» و«�سوى».
مانية الثمينة ،وكانت �شخ�صية
و«�إذ» من �أدوات اجلزم.
وتو�صل البحث �إىل � َّأن كتاب «الدرة البهية» للعالمة الفار�سي منوذج من الفرائد ال ُع َّ
َّ
باعا طوي ًال يف العربية؛ فقد �أبدى
امل�ؤلِّف حا�رضة يف كتابه ،من حيث و�ضوح �أ�سلوبه ،و�سهولة �ألفاظهُّ ،
وبث �آرائه .وا َّت�ضح � َّأن للعالمة الفار�سي ً
جتردت من
قوله يف بع�ض م�سائل اخلالف ،كبناء فعل الأمر ،وقوله ب� َّأن «ع�سى» فعل ،و� َّأن «لو» يجزم فعلني ،و� َّأن «�إذ» من الأدوات اجلازمة ولو َّ
«ما» ،علما ب�أن بع�ض �آرائه قد خالف فيها اجلمهور.
َّ
يتعمق يف م�سائل اخلالف �إال بقدر ما ي�شعر القارئ بوجود اخلالف فيها .ويو�صي
وكان منهج ال�شيخ الفار�سي يف كتابه م َّتزنا ،فال َّ
علميا دقيقا؛ �سواء للمنت �أم التعليقات التي وردت يف الهوام�ش .وب�إعداد درا�سة متكاملة
الباحث ب�إعادة حتقيق كتاب «الدرة َّ
البهية» ،حتقيقا ًّ
عن �آراء ال�شيخ الفار�سي من خالل كتبه يف اللغة العربية.

الدرر املنثورة يف �رشح املق�صورة لل�شيخ الفار�سي (ت 1976م) يف
ميزان اللغة  -درا�سة وحتليل

د .حممد بن يحيى بن �سفيان الرا�شدي
�إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية
ب�سلطنة ُعمان

قالوا عن العالمة ال�شيخ من�صور الفار�سي:
قال العالمة حمد بن حممد الفار�سي عنه« :يعترب ال�شيخ من�صور من
كبار الق�ضاة ب ُعمان ،عاملا بالفقه وغوام�ضه والأ�صول والفرائ�ض
والعربية».
قال العالمة �سيف بن حممد الفار�سي« :وال يقطع الإمام اخلليلي
رحمه اهلل -ر�أيا دونه ،وال ي�ست�صعب �أمرا يوجهه فيه الإمام ولوكان فيه م�شقة  ،..وكان الإمام اخلليلي ال يقطع ر�أيا عنه؛ لأنه كان
نا�صحا وذا ر�أي �سديد».
ومن ال�شعر ،قال ال�سيد الفقيه حمد بن �سيف البو�سعيدي فيه:

د .م�ؤمن �إبراهيم برهام الهواري
كلية العلوم التطبيقية ب�إبراء� ،سلطنة عمان

د .عي�سى بن �صالح العامري
كلية العلوم التطبيقية ب�إبراء �سلطنة عمان

ار ُم ْن َت ِ�ص َبا»
ام
باحلق حتى ْ
ِّ
مل َي َد ْع �أبدا  ...ظَ َ
«ق ْد َق َ
الم جهلٍ ِب َف ْن َجا َ�ص َ
وكذا قال �أمري البيان ال�شيخ عبداهلل بن علي اخلليلي مبطلع ق�صيدة
له فيه:

الفار�سي .وتناولت «الدرر املنثورة يف �رشح
عرفت الدرا�سة بال�شيخني �أبي م�سلم البهالين �صاحب املق�صورة ،و�شارحها
َّ
ِّ

البالغية يف �رشح املق�صورة ،ومناذج لها.
املق�صورة» ،ومعانيها من خالل املنظور املعا�رص ،وبع�ض جهود ال�شيخ
َّ

التحليلي ،القائم على التحليل والتحقيق والتعليل ،م�ستعينني مبعاجم اللغة
أدبي
ِّ
واعتمدت الدرا�سة على املنهج ال ِّ

والبالغية ،وما له عالقة بالبحث.
وال�رصفية
النحوية
ومراجعها
َّ
َّ
َّ

مما تر َّتب
وخل�صت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج� ،أهمها � َّأن ال�رشح �أحيانا يحمل املعاين على غري حماملها ال�صحيحةَّ ،

والبالغية يف املق�صورة ،وهي
البيانية
العام للبيت .ولوحظت ندرة الإ�شارة �إىل ال�صور
عليه عدم الد َّقة يف ا�ستخراج املعنى
َّ
َّ
ِّ

كثرية ،وحمل بع�ض ال�صور البالغية على حممل غري مراد .وقد تر َّتب عن �إخراج معاين الأبيات بي ًتا بي ًتا تقطيع ال�صورة
و�إف�سادها.

اه ْم َم َيادِي َنا»
«�إىل ِ
َتى � ...أَجرى الف ََوا ِر ِ�س �أَ ْق َ�ص ُ
ابن نا�صرِ َ َم ْن ُ�صو ِر ِّ
ال�ص َد ِام ف ً

قال عنه امل�ؤرخ روبرت جريان الندن يف معر�ض حديثه عن الإمام
اخلليلي« :ويكتب الإمام رده على الر�سائل التي ترد �إليه � ..أو يعهد
�إىل قا�ضي ق�ضاته -وكان هذا املن�صب ي�شغله لعدة �سنوات من�صور
الفار�سي -بكتابة الرد ،وكان من�صور هذا يجمع �إىل جانب وظيفته
الق�ضائية من�صب ال�سكرتري والوزير امل�ست�شار يف � ٍآن واحد».
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�أ�س�س تف�سري
الفار�سي مق�صورة �أبي م�سلم البهالينِّ
ِّ
إ�شكاليته،
جت�سد �
ي�صدر هذا البحث عن ت�سا�ؤالت
َّ
ِّ
وتربر وجاهته ،وهي �أ�سئلة ت�ستجلي الأ�س�س التي �أقام
ِّ
ين يف
عليها
الفار�سي �رشحه مق�صور َة �أبي م�سلم البهال ِّ
ُّ
تتبعنا
كتابه« :الدرر املنثورة يف �رشح املق�صورة» .ويف ُّ
الفار�سي ي�صدر عن �أ�س�س م َّثلت
هذا ال�سفر املفيد وجدنا
َّ
منطلقات تف�سريه� ،أجملناها فيما ي�أتي:
• االلتزام باملعاين املثبتة يف املعجم يف تف�سري
معجمية
الكلمات ،وقد تر َّتب على هذا االلتزام وجود ما َّدة
َّ
مبنهجية املعاجم
غزيرة يف �رشح الأبيات ،وت�أ ُّث ٌر وا�ضح
َّ
يف تف�سري الكلمات ،وقد �أف�ضى هذا االلتزام �إىل م�صري
معجمية ال تنا�سب ال�سياق �أحيانا،
الفار�سي �إىل اختيارات
َّ
ِّ
�أو املنطق �أحيانا �أخرى.
فالفار�سي
تعييني؛
• �إجمال معنى البيت على �أ�سا�س
ٍّ
ُّ
املعجمية ،وال
كان يجمل معنى البيت ح�سب املعاين
َّ
يبحث عن تع ُّددية املعنى ،ومل ي�ست�رشف �آفاق املعنى يف
�سطحيا غري عميق.
ممكنات البنية؛ ولذا كان جلُّ تف�سريه
ًّ
• اعتبار البيت وحدة واحدة ،وقد كان هذا يف
أعم من عمله؛ �إذ كان ي�رشح البيت وقد ع َّده
الغالب ال ِّ
وحدة واحدة؛ و�إن كان هناك ما يربطه ب�سابق �أو الحق.

د .حممود بن يحيى الكندي
جامعة نزوى

التاريخ ل�سان احلق ينطق بال�صدق

ال�شيخ نا�رص بن من�صور الفار�سي
هكذا روى لنا التاريخ عن الأمم الغابرة

• الت�أويل :وقد ظهر يف مواطن قليلة ،ونرى
غيبه ومل ي�ستثمره،
� َّأن
الفار�سي  -على وعيه به َّ -
َّ
إبداعي املنتظر من
ومن هذه الزاوية غاب امللمح ال
ُّ
�شعرية ،و�سقط املتل ِّقي يف خيبة انتظار ،ومل
ق�صيدة
َّ
يظفر �إ َّال على ما َّدة يف م�ستوى ال�سطح تاركة العمق
جلهد �آخر قادم.

وعظمائها وما �أثروه و�أ ّثلوه ،فورثناه عنهم،
من علم وجمد وذكر ح�سن .ويجدر بنا �أن
ن�أتي بنبذة مقت�ضبة عن �أحد �أبناء الأمة
العمانية العظيمة الذي ن�سعى �إىل �إقامة
ندوة دولية عنه تتناول حياته العلمية

أطباء القدامى يف
الفار�سي ،مدخل لفهم
عالجات ال�شيخ
َّ
منهجية ال َّ
ِّ
ت�شخي�ص الأمرا�ض وعالجها

يرتكز هذا البحث على �س�ؤال مفاده :هل هناك
فكرية وا�ضحة وثابتة وقابلة للدرا�سة ،ت�ستند
نظرية َّ
َّ
أطباء القدامى؟ �أم � َّأن
عليها املمار�سة ِّ
الطب َّـية عند ال َّ
جمربات متوارثة
َّ
الطب القدمي لي�س �سوى جمموعة َّ
تراكمت عرب الزمن؟ وي�ستند البحث يف حماولته
الطب على �إطار
نظرية الأقدمني يف
التعر َف على
َّ
ِّ
َّ
مرجعي ،يتم َّثل يف الفل�سفة التي تقوم عليها
ٍّ
الطبية يف الع�رص احلديث ،والتي ت َّتخذ
املمار�سة ِّ
أ�سا�سا لها
العلمية
جمموعة من املعارف
َّ
َّ
التطبيقية � ً
الطب و�إجازة الطبيب .هذه املعارف هي:
يف تعليم
ِّ
علوم ج�سم الإن�سان ،وعلوم الأمرا�ض ،ومهارات
أخريا علوم
ال�رسيري ،والعلوم
الطب
ِّ
ثم � ً
َّ
الت�شخي�صيةَّ ،
الأدوية واملعاجلات.
ويتخذ البحث مدخ ًال لذلك وثيق ًة لل�شيخ
الفار�سي ،احتوت على قائمة طويلة من الأمرا�ض
وعب بحث يف بع�ض مراجع
ِّ
وم�سبباتها وعالجاتها .رْ
ثم درا�سة الوثيقة
الطب القدمية ،العمانية وغريهاَّ ،
ِّ
وحتليلها يف �ضوء هذا البحث ،ت َّت�ضح معامل الفل�سفة

والعملية وانتاجه الفكري .ولعلنا نكون قد
فتحنا نافذة للمجتمع العماين ب�شكل عام
وجليل ال�شباب الواعد خا�صة ،ي�ست�رشف
اجلميع من خاللها �إىل هذا العامل اجلليل:
من�صور بن نا�رص بن حممد الفار�سي� .إن
للم�ؤمترات والندوات مردود ثقايف وعلمي
واجتماعي وتاريخي .كل ذلك ح�صاد
ي�ستفيد منه املجتمع املحلي ويف�ضي �إىل

د� .سعيد بن حممد بن �سعيد الريامي
باحث غري مقيم مبركز الفراهيدي،
جامعة نزوى
منهجية املمار�سة
الطبية القدمية التي قامت عليها
َّ
الطبية� ،سواء عند ال�شيخ الفار�سي �أم عند غريه من
َّ
منهجية
العمانيني .وهي
العمانيني وغري
الأطباء
ِّ
ِّ
َّ
ذات �أ�س�س وا�ضحة تتقاطع حي ًنا مع الأ�س�س التي
الطب احلديث ،وتختلف معها
تقوم عليها ممار�سة
ِّ
�أحيا ًنا �أخرى.

املجتمعات الإقليمية والدولية .وال �أدخل
يف تفا�صيل هذه الندوة التي تقيمها جامعة
نزوى – م�شكورة  ،-تارك ًا املجال للندوة
وفر�سانها من باحثني وعلماء .على اخلري
نلتقي و�إىل معارج العمل اجلاد واملتميز
نرتقي .واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي �إىل
�سواء ال�سبيل.

