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مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة

يلتب�س االأمر كثرياً جداً يف معنى االحتفاء بالرتاث 

العربية، على تفاوت يكاد يكون �سئياًل بني  الثقافة  يف 

الدول العربية يف درجة ذلك االلتبا�س. ويف دولة كعمان 

الرتاث  يكت�سب  القدم  يف  ال�سارب  بتاريخها  تفخر  التي 

ًا على امل�ساءلة. فكيف  مكانة �سامقة جتعله انتاجًا ع�سيرّ

وجتعله  فائدته،  م  وتعظرّ حتييه،  بطريقة  بالرتاث  نحتفي 

امتداداً الإرث اإن�ساين مرتاكم يبني بع�سه فوق بع�س؟

اإن الرتاث ب�سقيه املادي املتمثل فيما بناه االإن�سان 

واجلنبية  كاخلنجر  ورموز  وح�سون  قالع  من  �سنعه  اأو 

الثقايف  وال�سق  احل�رض،  ال  التمثيل  �سبيل  على  وال�سيف، 

اإنتاج  والفلكلور  والوثائق  املخطوطات  يف  املتمثل 

لالإن�سان  وروحية  مادية  احتياجات  لتلبية  ُوجد  ب�رضي 

من  اأمة  فكر  والوثائق  املخطوطات  وتبز  ما.  ع�رض  يف 

االأمم وموقفها من العامل وروؤيتها وهويتها يف زمن من 

والدميومة  بالتنا�سق  ات�سافها  مع  الروؤية،  تلك  االأزمان. 

داخلية  وهزات  خارجية  ملوؤثرات  تتعر�س  الن�سبية، 

اأو قلياًل. فمع �سفة الثبات لها �سفة  تعيد تكوينها كثرياً 

 . التفاعل والتغريرّ

املفكر  العقل  يرتاجع  عندما  وي�سيع  اللب�س  ويحدث 

الب�رضي  الرتاث  ذلك  ويك�سب  عديدة-  عوامل  -ب�سبب 

ذلك  ي�سبح  عندما  اللب�س  ذلك  ويتجذر  قدا�سة م�سطنعة. 

الرتاث غري قابل للتحاور البناء االإيجابي، وي�سل مرحلة 

ال�سنمية. 

هذا  يف  ويهمنا  بالرتاث،  االإيجابي  االحتفاء  اإن 

بنقده  يكون  االأقدمون،  تركه  ملا  الفكري  الرتاث  املقام 

واإبراز جوانب القوة فيه، وجوانب ال�سعف. اإبراز اجلوانب 

ن�سغًا  االأمم  تكت�سب  هنا  امليتة.  اجلوانب  وفرز  احليرّة، 

يف  قوية  بها  لتعي�س  واأفكارهم  اآبائها  اأرواح  من  جديداً 

عاملها اجلديد املختلف - بال �سك – عن العامل، اأو العوامل 

التي عا�سها االآباء ال�سابقون. 

اأبرز النماذج على �رضورة نقد  والتاريخ، مثاًل، من 

الن�سو�س  تتعر�س  اإذ  �سمينه؛  من  غثرّه  ومتييز  الرتاث، 

االإلهية املقدرّ�سة للتف�سري ح�سب االأهواء واالإرادات الب�رضية 

املت�سارعة. ولالأ�سف الكبري فاإن هذا االأمر هو اأبرز �سمة 

لعاملنا االإ�سالمي املعا�رض. وقد قلت يف مقدمة ترجمتي 

يف  ال�سادر  اأفريقيا"،  اأدغال  يف  عماين  "مغامر  لكتاب 

طبعته االأوىل عام 2000م، عبارة �سديدة ال�سلة بهذا االأمر: 

قاعــــدة فـــي املنهــــج

د. حممد بن نا�رض املحروقي

رئي�س اللجنة العلمية لندوة ال�سيخ الفار�سي

فرح  دون  واملظلم.  امل�سيء  ب�سقيه:  ما�سينا  نعرف  اأن  "علينا 
باالأول، ودون مواربة للثاين".

مفتوحة  نقدية  ور�سة  ي�سبح  املعنى  بهذا  واالحتفاء 

وعلى  منه.  واال�ستفادة  وتقييمه،  ت�رضيحه،  تعيد  الرتاث،  مع 

اجلامعات اأن تنهج هذا املنهج املو�سوعي البنرّاء يف التعامل مع 

املو�سوعية  التحديات  لالأجيال. ومع  وتقدميه  واإحيائه  الرتاث 

والواقعية دون بلوغ املراد فاإن جامعة نزوى تبذل جهوداً يف 

�سبيل حتقيق قدر مر�س من املنهجية الناقدة البنرّاءة يف التعامل 

مع الرتاث، عب اآليات وا�سحة، تتمثل يف التعامل مع املخت�سني 

املو�سوعية  ي 
رّ
وحتر علميًا،  حتكيمًا  املتقدمة  البحوث  وحتكيم 

والبعد عن االإق�ساء، وتغليب لغة امل�سطلح على االإن�ساء. وندوة 

ومنا�سط  لندوات  امتداد  االآن  نعي�سها  التي  الفار�سي  ال�سيخ 

�سبقتها، وفقًا للروؤية نف�سها، اأبرزها ندوة االإمام اخلليلي ودوره  

احل�ساري والعلمي. 

االإمام  قا�سي   - الفار�سي  نا�رض  بن  من�سور  وال�سيخ 

اخلليلي واأحد اأركان دولته – كان غزير االإنتاج يف علوم ال�رضيعة 

وعلوم العربية. وات�سمت �سخ�سيته العلمية بالبعد النقدي الأقوال 

النقدي  املنهج  يعزز  بذلك  وهو  �سابقيه.  واأقوال  معا�رضيه، 

الناقدة،  الروح  االإمام اخلليلي يذكي فيه هذه  االإيجابي. وكان 

تاأتي هذه  لذا  يا من�سور".  "من�سور  مثل:  باأقوال من  وي�سجعه 

يف  تاريخية  جوانب  كبرية  بدرجة  تعك�س  حماور  يف  الندوة 

حياته، وحتلل اإنتاجه ووثائقه وخمطوطاته. وح�سب هذه الندوة 

ليحقق  واالأدبي  العلمي  الفار�سي  ال�سيخ  اإنتاج  لل�سوء  تبز  اأن 

اد املعرفة.   حتقيقًا علميًا وين�رض لي�ستفيد منه الباحثون وق�سرّ
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الأ�شتاذة عائ�شة اإبراهيم من ق�شم الهند�شية 

املدنية حتوز على جائزة

Outstanding Woman Award

التدري�سية  الهيئة  ع�سو  هارون،  اإبراهيم  عائ�سة  االأ�ستاذة  حازت 

جائزة   على  والعمارة  الهند�سة  كلية  يف  والبيئية  املدنية  الهند�سية  بق�سم 

Outstanding Woman Award  من موؤ�س�سة  فينو�س الدولية، وذلك 
جلهودها املبذولة يف جمال البحث العلمي والهند�سة املدنية.  

وفد من معهد احلياة اجلزائري يزور اجلامعة

اإدري�س الريامي:

اجلزائرية  اجلمهورية  من  احلياة  معهد  من  وفد  زار 

اجلامعة بهدف التعرف على اجلامعة واالطالع على مرافقها 

رئي�س  ا�ستقبالهم  يف  وكان  والبحثية،  العلمية  واإمكانياتها 

حيث  الرواحي،  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة 

حتدث عن ن�ساأة اجلامعة ومدى التطور الذي و�سلت اإليه، وعن 

اجلامعة  دور  عن  حتدث  كما  لتحقيقها،  ت�سعى  التي  روؤيتها 

وكذلك  االأعمال،  ريادة  تعزيز  يف  ودورها  والبحثي  العلمي 

دورها يف املجتمع ومدى ارتباطها به.

الرحبي  حمد  بن  اأحمد  بالدكتور  الوفد  التقى  ذلك  بعد 

التاأ�سي�سي  البنامج  على  وتعرفوا  التاأ�سي�س،  معهد  مدير 

ال�ساطر،  ح�سن  بن  غ�سان  بالدكتور  اأي�سا  والتقى  ومقرراته، 

اللغة  لتعليم  ال�ساد  معهد  ومدير  واالآداب  العلوم  كلية  عميد 

املاج�ستري  برامج  على  واطلع  بغريها،  للناطقني  العربية 

والبكالوريو�س والدبلوم التي تقدمها الكلية، كما اأ�سار الدكتور 

غ�سان ال�ساطر اإىل جتربة معهد ال�ساد يف تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها.

ويف ختام الزيارة قام الوفد بزيارة ور�سة اخلط العربي 

الطلبة  اأعمال  على  اطلع  حيث  الفنية،  الريادة  ومق�سورة 

واإبداعاتهم، كيفية �سقل مواهبهم ومهاراتهم يف اخلط العربي.

وفد طالبي من جامعة العلوم التطبيقية مبملكة البحرين يزور 

كلية الهند�شة والعمارة

التطبيقية  العلوم  جامعة  من  طالبي  وفد  اجلامعة  زار 

العمارة  لق�سم  زيارة  يف  وذلك  ال�سقيقة،  البحرين  مبملكة 

والت�سميم الداخلي والديكور بكلية الهند�سة والعمارة، وتاأتي 

كليات  بني  الطالبي  التبادل  برنامج  �سمن  الزيارة  هذه 

وتبادل  البع�س  بع�سها  على  للتعرف  العربية  اجلامعات 

املعدة  وامل�ساريع  االإجنازات  حول  احلديث  واأطراف  اخلبات 

عامل  يف  ال�ساحة  ت�سهدها  التي  التطورات  واأهم  قبلها  من 

– اجلبوري  لوؤي  الدكتور  الوفد  ا�ستقبال  يف  وكان  الهند�سة. 

بداأ  حيث  وطالبه،  الق�سم  اأ�ساتذة  من  وعدد  الق�سم-  رئي�س 

نزوى  ومدينة  باجلامعة  وتعريفهم  الزائر  بالوفد  بالرتحيب 

الداخلي  والت�سميم  العمارة  ق�سم  عن  حدثهم  ثم  العريقة، 

التي يقوم بها  الهند�سة والعمارة وامل�ساريع  والديكور بكلية 

اجته  ذلك  بعد  ينفذها.  التي  ال�سنوية  االأحداث  واأهم  الق�سم 

عر�س  والذي  الطالبية  امل�ساريع  معر�س  اإىل  الطالبي  الوفد 

فيه طالب الق�سم م�ساريعهم الهند�سية يف الديكور والت�سميم 

الداخلي، اإىل جانب ذلك عر�س الوفد الطالبي البحريني اأربعة 

ذلك  خالل  الطالب  وتبادل  انتاجهم،  من  طالبية  م�ساريع 

بع�س االأفكار واللم�سات الفنية والنقدية للم�ساريع املعرو�سة.

 و�ساحب املعر�س ور�سة عمل اأقامها اأ�ساتذة الق�سم عن 

»ت�سكيل الف�ساء الداخلي«، كما زار الوفد »ب�ستان عمان« البيت 

وطرق  ومميزاته  اإن�سائه  جتربة  على  واطلعوا  للبيئة  ال�سديق 

ي�ستهلك طاقة كهربائية  واخلارجي بحيث  الداخلي  ت�سميمه 

اأقل ويعتمد على م�سادر طاقة بديلة، ثم اجتهوا لزيارة قلعة 

فريق اجلامعة للمناظرات باللغة الإجنليزية نزوى وال�سوق املجاور لها.

يحقق املركز الثاين يف م�شابقة جامعة 

ال�شلطان قابو�س للمناظرات

حقق  فريق اجلامعة للمناظرات 

على  الثاين  املركز  االإجنليزية  باللغة 

م�ستوى اجلامعات والكليات بال�سلطنة 

يف امل�سابقة التي اختتمت  يف جامعة 

ال�سلطان قابو�س، والذي مثلته كل من 

اأ�سواق بنت عبداهلل الها�سمية،  الطالبة 

والطالبة راوية بنت حارث البو�سعيدية 

الدرعية  هالل  بنت  مرمي  والطالبة 

والطالب يو�سف بن علي حممد. اجلديُر 

تناف�سًا  �سهدت  امل�سابقة  اأن  بالذكِر 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بني  كبرياً 

االأولية،  ت�سفياتها  يف  املختلفة 

وو�سل فريق اجلامعة للنهائيات بكل 

جدارة وا�ستحقاق ليوؤكد اأبناء اجلامعة 

اأنهم قادرون على املناف�سة كعادتهم 

يف كل م�ساركاتهم.
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 اأمين ال�رضجي:

اختتم مركز اإمناء املوارد الب�رضية  دورة تدريبية مل�رضفات الوحدات ال�سكنية باجلامعة 

بعنوان: »اأ�ساليب التعامل مع الطالبات داخل ال�سكن اجلامعي«، والتي قدمها الدكتور حممد 

اأحمد حافظ �سالمة – رئي�س ق�سم الرتبية والدرا�سات االإن�سانية باجلامعة.

وقد تناولت الدورة التدريبية حمورين اأ�سا�سيني وهما: امل�ساكل التي تواجهها الطالبات 

واحللول املقرتحة لهذه امل�ساكل.

وهي  اجلامعي  ال�سكن  داخل  الطالبات  تواجه  التي  امل�ساكل  بذكر  املدرب  بداأ  وقد 

امل�سكالت االأخالقية واالنفعالية واالجتماعية والنف�سية وامل�سكالت الدائية )�سلوكيات �سلبية( 

ثم  االآخر،  اجلن�س  اإدراك  م�سكالت  واأخرياً  النف�سي  ال�سغط  اإىل  املوؤدية  التعليمية  وامل�سكالت 

حتدث عن طرق حل كل م�سكلة من هذه امل�سكالت بطرق علمية مدرو�سة.

مب�شاركة اثنني وع�رصين م�رصفة .. مركز اإمناء 

املوارد الب�رصية يختتم دورة »اأ�شاليب 

التعامل مع الطالبات داخل ال�شكن اجلامعي«

وحدة بحوث الأفالج تنظم ور�شة تدريبية حول امل�شح 

امليداين للطيور

اأجمد الرواحي:

اإطار التعاون امل�ستمر بني وحدة بحوث  يف 

االأفالج واملركز الوطني للبحث امليداين يف جمال 

حفظ البيئة، قدم الفا�سل ن�رض بن مبارك الرحبي 

للطيور«  امليداين  »امل�سح  بعنوان  تدريبية  ور�سة 

مببنى البحث العلمي باجلامعة. 

نبذه  املحا�رض  قدم  الور�سة  بداية  ويف 

ثم  امليداين،  امل�سح  عمل  طريقة  حول  تعريفية 

والبيئات  الطيور  اأ�سناف  بني  التمييز  اإىل  تطرق 

تتميز  ال�سلطنة  اأن  ذكر  حيث  فيها،  تعي�س  التي 

بتعدد اأنواع الطيور فيها، كما ت�سري االإح�سائيات 

الطيور.  من  نوعا   527 متتلك  ال�سلطنة  اأن  اإىل 

الذي  الكبري  الدور  اإىل  املحا�رض  تطرق  ذلك  بعد 

الفطرية  احلياة  حماية  يف  الوطني  املركز  يلعبه 

بالتعاون مع اجلهات احلكومية االأخرى وذلك من 

خالل �سن القوانني التي تنظم احلياة الفطرية يف 

ال�سلطنة، وعر�س فيلم الطيور يف عمان والذي قام 

باإنتاجه املركز الوطني للبحث امليداين والذي من 

خالله يو�سح امل�سميات ال�سائعة والعلمية للطيور 

الور�سة  ت�سمنت  مميز  جو  والإ�سافة  ال�سلطنة.  يف 

م�سابقات واأن�سطة للح�سور .

بن  عبداهلل  الدكتور  قدم  الور�سة  نهاية  يف 

االأفالج-  بحوث  وحدة  -مدير  الغافري  �سيف 

�سكره  للفا�سل ن�رض الرحبي على تف�سله واإقامة 

الور�سة . اجلدير بالذكر اأن الور�سة هي من تنظيم 

جماعة » بيدي بيئتي ترتقي « والتي ت�رضف عليها 

وحدة بحوث االأفالج يف اجلامعة. 

لقاء النجاح ي�شت�شيف ال�شيخ عبداهلل العي�رصي

يف  االبتكار  وتوطني  اال�ست�سارية  اخلدمات  مركز  ا�ست�ساف 

مركز  -موؤ�س�س  العي�رضي  عبداهلل  ال�سيخ  النجاح«  »لقاء  برناجمه 

العي�رضي لتنمية قدرات الطفل، و�ساحب منتجع بريحاء ال�سياحي-  

اأن يحول  حيث حتدث ال�سيخ عن ريادة االأعمال، وكيف ميكن للفرد 

ال�سعاب اإىل فر�س ا�ستثمارية جتلب له الرزق، ثم حتدث عن اجلانب 

النف�سي لرائد االأعمال والدور الذي يلعبه يف اإجناح امل�رضوع اأو ف�سله، 

واأ�سباب الف�سل كما يرها بعني املجرب.

االأعمال  رائد  خطة  عن  العي�رضي  حتدث  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

وما  التاأ�سي�س  مرحلة  ثم  النف�سي  باال�ستعداد  تبداأ  والتي  االأ�سا�سية 

ي�ساحبها من احتماالت وحتديات؛ اإذ يتوجب على رائد االأعمال اأن 

القوى وال�سعف الأي م�رضوع يقدم عليه، وكيف ميكنه  يعرف نقاط 

من  يواجهه  قد  ما  كل  على  والتغلب  الإجناحه  الفر�س  ي�سنع  اأن 

اإخفاقات اأو م�ساكل ت�ساحب امل�رضوع. كما حتدث عن حتديات �سوق 

العمل، والفر�س اال�ستثمارية املتوفرة يف ال�سوق العمانية واأ�سار يف 

ن�سيحة له لرواد االأعمال باأن يركزوا على معيارين هما: البحث قدر 

اهلل  وهبه  عما  والبحث  اخلدمات،  ا�ستثمار يف جمال  امل�ستطاع عن 

امل�ساكل  من  الفر�س  خللق  ي�سعى  بحيث  االأعمال  رائد  اأو  للم�ستثمر 

التي تواجهه وعب عن ذلك قائال» اطلق م�رضوعا من وحي معاناتك، 

الفر�س  املعاناة  من  يكت�سف  قد  الفرد  اأن  اإذ  الغري«  معاناة  من  ال 

االأمثلة  من  العديد  ذاكرا  خا�س،  م�رضوع  الإن�ساء  اأمامه  املتاحة 

اال�ستثمارية العمانية على ذلك.

النجاحات  عن  العي�رضي  عبداهلل  ال�سيخ  حتدث  اآخر  جانب  من 

التي حققها يف حياته وجتربته ال�سخ�سية يف جمال ريادة االأعمال، 

حيث 

واجهته  التي  وال�سعوبات  العي�رضي  مركز  بدايات  اإىل  اأ�سار 

واخلطط الت�سويقية للمركز، ودور كفاءة املعايري الب�رضية يف جناح 

امل�رضوع اأو ف�سله، م�سريا اإىل دور املهارات والعلم يف كل ذلك مقدما 

م�رضوع  اأي  ت�ساحب  قد  التي  العقبات  حول  جتربته  من  ن�سائح 

الذهن  ت�ستت  قد  التي  االأفكار  بكرثة  يتعلق  ما  يف  �سيما  ال  ريادي 

وتبعد �ساحب امل�رضوع عن الرتكيز يف م�رضوعه لالجتاه نحو خطط 

اأخرى مثال دون النظر اإىل الفر�س املتاحة يف م�رضوعه القائم، م�سريا 

اإىل ف�سيلة الرتكيز على امل�رضوع مهما تكاثرت الفر�س من حوله.

واختتم اللقاء بفتح املجال للح�سور للم�ساركة وطرح االأ�سئلة 

التي اأجاب عليها ال�سيخ، خمتتما حديثه ببع�س الن�سائح التي قدمها 

لرواد العمال ب�سكل خا�س وللجميع ب�سكل عام.

 بداأ معهد التعلم مدى احلياة بتنفيذ برنامج 

الثنني  الثالثة  الدفعة  االآيل  احلا�سب  اأ�سا�سيات 

وع�رضين موظفا من �رضكة جلفار، وذلك يف اإطار 

مدى  التعلم  معهد  بني  املبمة  التفاهم  مذكرة 

عدد  لتنفيذ  الهند�سية؛  جلفار  و�رضكة  احلياة، 

تنفيذ  و�سيتم  ملوظفيها،  التاأهيلية  البامج  من 

البنامج يف ثالثة اأيام، يركز فيها على املهارات 

متكن  والتي  االآيل،  احلا�سب  ال�ستخدام  االأ�سا�سية 

احلا�سب  اإمكانيات  من  اال�ستفادة  املتدربني 

الوظيفية،  مهامهم  وت�سهيل  امل�ساعدة،  يف  االآيل 

املحلية،  ال�سبكات  عب  االآخرين  مع  والتوا�سل 

والعاملية . هذا ويقدم البنامج االأ�ستاذ حممد بن 

املعلومات مبركز  تقنيات  ق�سم  الفهدي من  حمود 

نظم املعلومات باجلامعة.

معهد التعلم مدى احلياة ينفذ برنامج اأ�شا�شيات احلا�شب الآيل
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�سفية الرا�سدية:

الطالبي  االإر�ساد  مركز  نفذ 

الذات  )حتفيز  بعنوان  حما�رضة 

ودافعية االإجناز( قدمتها االأ�ستاذة 

الرا�سدية،  عبداهلل  بنت  �سفية 

اإىل  الطالب  بتوجيه  قامت  حيث 

عملية  باأنه  الذات  حتفري  مفهوم 

بكافة  االإن�سانية   الذات  �سحن 

االإيجابية  واالأحا�سي�س  امل�ساعر 

حتقيق  اإىل  االإن�سان  تدفع  التي 

وقت  اأق�رض  يف  وغاياته  اأهدافه 

اأهمية  وكذلك  ممكن،  جهد  واأقل 

املقومات  من  واأنه  التحفيز 

الهامة  االأعمال  الإجناز  الرئي�سية 

اأن  يجب  فرد  كل  واأن  وال�سعبة، 

ي�ستطيع  حتى  لذاته  مقدرا  يكون 

تقدير  ارتفع  وكلما  يحفزها،  اأن 

االإن�سان لذاته كان اأقدر على تغيري 

»حتفيز الذات ودافعية الإجناز« حما�رصة ملركز 

الإر�شاد الطالبي

وحدة بحوث الأفالج ت�شارك يف الحتفال باليوم 

العاملي للمياه

اأجمد الرواحي:

احتفالية  يف  االأفالج  بحوث  وحدة  �ساركت 

املديرية العامة للبلديات االإقليمية وموارد املياه 

نزوى  يف  اأقيمت  والتي  للمياه،  العاملي  باليوم 

علي  بن  ن�سري  املهند�س  برعاية  مول  جراند 

ال�سيابي، املدير العام للمديرية مبحافظة الداخلية.

عر�س  خالل  من  الوحدة  م�ساركة  جاءت 

معلومات  عر�س  اإىل   باالإ�سافة  الوحدة،  اأهداف 

املياه  با�ستدامة  املتعلقة  امل�ساريع  اأهم  عن 

وكذلك  خا�س،  ب�سكل  االأفالج  ومياه  عام  ب�سكل 

وقد  العمانية.  لالأفالج  النباتية  الغطاءات  درا�سة 

التي  امل�سابقة  يف  اجلامعة  طلبة  من  عدد  �سارك 

لالحتفالية  املنظمة  اللجنة  قبل  من  تنظيمها  مت 

كانت  والتي  االأفالج  بحوث  وحدة  مع  بالتعاون 

عبارة عن ت�سميم جم�سم اأو لوحة فنية اأو ت�سميم 

فني بحيث تكون جميعها متعلقة باملياه اأو �سور 

وجاءت  العمانية،  الطبيعة  واقع  من  فوتوغرافية 

املركز  على  حازت  التايل:   النحو  على  النتائج 

االأول الطالبة نوار بنت مو�سى الرجيبية، واملركز 

الثاين الطالبة  اأنوار بنت جمعة الكليبية، وح�سلت 

جائزة  على  املحروقي  زاهر  بنت  عذاري  الطالبة 

املركز الثالث. 

املوؤ�س�سات  كافة  من  للم�ساركني  وحتفيزا 

االأعمال  عر�س  مت  فقد  باملحافظة  التعليمية 

املعر�س  يف  االأوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزة 

امل�ساحب للفعالية. 

اأنواع  اإىل  املحا�رضة  تطرقت  ذلك  بعد  االأف�سل،  نحو  �سلوكياته 

وم�سادر التحفيز وطرق التحفيز واأهم معوقاته،  ثم �رضحت معنى 

الدافعية ودافعية االإجناز التي و�سفها بع�س الكترّاب باأنها تتميز 

اجلاحمة  والرغبة  املناف�سة،  مواقف  يف  واال�ستمتاع  بالطموح 

العالقة  تو�سيح  مت  ذلك  بعد  وحلها،  امل�سكالت  ومواجهة  للعمل 

بني حتفيز الذات ودافعية االإجناز باأنه كلما كان تقدير الذات اأو 

انخف�س  وكلما  لالإجناز،  الدافعية  ارتفعت  مرتفعًا  الذات  حتفيز 

حتفيز الذات انخف�ست الدافعية لالإجناز. 

مركز خدمة املجتمع ي�شت�شيف حفل اختتام م�شابقات 

اإبداعات �شبابية لأندية حمافظتي الداخلية والو�شطى

من�سور  بن  �سالح  الدكتور  رعاية  حتت 

املجتمع  وخدمة  الطالب  �سوؤون  عميد  العزري، 

احلرا�سي  حممد  بن  اأحمد  وبح�سور  باجلامعة، 

الداخلية  مبحافظة  الريا�سية  ال�سوؤون  دائرة  مدير 

وروؤ�ساء وممثلي اأندية املحافظتني، احتفلت دائرة 

باختتام  الداخلية  مبحافظة  الريا�سية  ال�سوؤون 

اأن�سطة وبرامج م�سابقات اإبداعات �سبابية الن�سخة 

الرابعة الأندية حمافظتي الداخلية والو�سطى لعام 

وذلك  االأوىل  باملراكز  الفائزين  وتكرمي  2018م 

احلفل  بداية  يف  نزوى.  بجامعة  ال�سهباء  بقاعة 

فريق  رئي�س   - احلرا�سي  اأيوب  بن  يون�س  األقى 

الدائرة  كلمة  باملحافظة-  �سبابية  ابداعات  عمل 

تطرق فيها اإىل اآلية تنفيذ م�سابقة االأندية لالإبداع 

حيث  2017-2018م،  لعام  الرابع  للمو�سم  ال�سبابي 

ا�ستملت امل�سابقة على عدة حماور وجماالت ق�سمت 

الإعطاء  وذلك  عمريتني؛  فئتني  على  املحاور  هذه 

اأكب م�ساحة للتناف�س ال�رضيف ودعم املواهب يف 

خمتلف املجاالت وهي: الفئة االأوىل والتي ت�سمل 

جماالت  يف  15�سنة(   –  10( اأعمار  من  ال�سباب 

ال�سعري  واالإلقاء  الرقمي  والت�سميم  اخلطابة 

وال�سطرجن )االإناث(، ثانيا الفئة الثانية وت�ستهدف 

ال�سباب اأعمار ) 16 – 30 �سنة ( وت�سمنت الت�سوير 

اخلط   / الر�سم   ( الت�سكيلية  والفنون  ال�سوئي 

الرقمي  والت�سميم  ال�سينمائي  واالإخراج  العربي( 

وال�سعبي(  وال�سعر)الف�سيح  الريا�سي  والتعليق 

فعاليات  انطلقت  حيث  ال�سلة.  وفن  وامل�رضح 

امل�سابقة يف االأول من اأكتوبر من عام 2017م على 

ثالث مراحل وهي واملرحلة االأوىل) ت�سفيات على 

اأكتوبر2015 م   1 الفرتة من  النادي (خالل  م�ستوى 

وحتي 31 دي�سمب واملرحلة الثانية) ت�سفيات على 

 28 وحتى   1 من  الفرتة  (خالل  املحافظة  م�ستوى 

م�ستوى  على  ت�سفيات  الثالثة)  واملرحلة  فباير 

ال�سلطنة ( خالل الفرتة من 1 وحتى 31 مار�س. وقد 

اأقيمت يف ختام احلفل م�سابقة ال�سلة والتي �سارك 

فيها �سبعة مت�سابقني من اأندية حمافظتي الداخلية 

باإ�رضاف جلنة حتكيم مكونة من حممد  والو�سطى 

الرواحي وجالل اخلويطري، كما ُقدم عر�سا مرئيا 

اإىل  العام،  هذا  م�سابقات  ومنا�سط  فعاليات  عن 

جانب اإعالن نتائج الفائزين. ويف ختام امل�سابقة 

قام عميد �سوؤون الطالب وخدمة املجتمع  بجامعة 

نزوى - راعي احلفل - بتكرمي الفائزين باملراكز 

تكرمي  مت  كما  امل�سابقات،  من  فئة  كل  يف  االأوىل 

واملوؤ�س�سات  والتحكيم  واالإ�رضاف  التنظيم  جلان 

الداعمة.

اجلامعة ت�شارك املجتمع املحلي ببهالء الحتفال 

باليوم العاملي ملتالزمة داون

التوعوية  الندوة  يف  نزوى  جامعة  �ساركت 

مبتالزمة الداون بعنوان »متالزمة ال�سعادة« والتي 

االأطفال  لتاأهيل  الوفاء  مركز  من  بتنظيم  عقدت 

املعاقني ببهالء وكان ذلك برعاية �سعادة ال�سيخ 

�سلطان بن علي بن را�سد النعيمي – وايل احلمراء.

اأحمد حممد  الدكتور  وقد مثل جامعة نزوى 

امل�ساعد.  اخلا�سة  الرتبية  اأ�ستاذ  الفواعري،  جالل 

التدخل  »اأهمية  بعنوان  علمية  ورقة  قدم  حيث 

من  كل  ودور  الداون،  متالزمة  الأطفال  املبكر 

االأطفال ذوي  االأ�رضة واملركز يف تطوير مهارات 

متالزمة داون«.

لكيفية  عمليًا  تطبيقًا  الندوة  وت�سمنت 

الداون  متالزمة  لذوي  العقلية  القدرات  ت�سخي�س 

البيئة  على  مقننة  اختبارات  ا�ستخدام  خالل  من 

اأمهات  الندوة عدد كبري من  العمانية، وقد ح�رض 

ذلك مت  بعد  الداون.  ذوي متالزمة  االأطفال  واآباء 

واالطالع  للندوة  امل�ساحب  املعر�س  يف  التجول 

الوفاء  مركز  الأطفال  اليدوية  املنتجات  على 

بتكرمي  احلفل  راعي  قام  اخلتام  ويف  ببهالء، 

امل�ساركني يف الندوة التوعوية.
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طالب برنامج ال�رصكة2018م ي�شاركون يف ور�شة 

»كيف اأ�شع خطة عمل«

حمد املحروقي:

الثقافيـــة بنيابة  ــــل  التَّ نت مكتبـــة  د�سَّ

�سنـــاو فعالية ثقافية �سهرية بعنوان »كتـــابي 

ا�ست�سافة  اإىل  تهدف  والتي  �سديـقــي«، 

كتابه  عن  ليتحدث  املوؤلفني  اأعالم  من  علم 

واملتابعني.  املهتمني  جمهور  مع  ويتحاور 

بن  حممد  الدكتور  الفعالية  هذه  وا�ستفتح 

الفراهيدي  مركز  -مدير  املحروقي  نا�رض 

بجامعة نزوى- بتقدمي كتاب »مغامر عماين 

يف اأدغال اأفريقيا«. وقــد اأدار اللقــاء عبد اهلل 

حمــاور  عر�س  وقبل  املحروقي،  حم�سن  بن 

للت�ســاوؤل  املحروقي  الدكتور  تطرق  الكتاب 

اختيـار  �سبب  عن  الكثيـــرون  يطــرحه  الــذي 

العمانييــن الهجــرة اإىل �رضق اإفريقيــا وليـ�س 

اإىل اأي اإقليـــم اآخــر، مو�سحًا اأن هناك عوامل 

طرد وجذب تتمثل يف الظروف البيئية يف كال 

االإقليمني، كما �سكلت خبة العمانيني بالبحر 

التجارية  الرحالت  تلك  لت�سجيع  مهما  رافدا 

ال  اأنه  احل�سبان  يف  االأخذ  مع  والهجرات، 

يف�سل عماين عن �رضق اأفريقيا �سوى املحيط 

الت�ســـاوؤل:  على  املحروقي  ورد  الهندي. 

اإفريقيا  �رضق  يف  العماين  الوجــود  كان  هل 

قبل  قدمي  الوجود  ذلك  اأن  مبزا  ا�ستعمــارا؟ 

االإ�سالم وا�ستمر حتى الع�رض احلديث الأ�سباب 

وتكوين  ال�سكان  مع  امتزاج  ورافقه  جتارية 

�شمن فعالية »كتابي �شديقي«.. الدكتور حممد املحروقي 

ي�شتعر�س كتاب »مغامر عماين يف اأدغال اأفريقيا«

وتوطني  اال�ست�سارية  اخلدمات  مركز  �سارك 

االبتكار ممثال بطالب برنامج ال�رضكة 2018 يف الور�سة 

)كيف  بعنوان  عمان  اإجناز  موؤ�س�سة  نظمتها  التي 

احلبي�سي  عادل  االأ�ستاذ  تقدمي  من  عمل(  خطة  اأ�سع 

ال�سغرية،  للموؤ�س�سات  الزبري  مبركز  اأول  م�ست�سار   _

تهم  التي  املحاور  من  جمموعة  الور�سة  تناولت  وقد 

وكذلك  عمل،  خطة  و�سع  كيفية  منها:  االأعمال  رواد 

ت�سويق  من  العمل  خطة  عليها  ت�ستمل  التي  العنا�رض 

جمموعة  الور�سة  يف  و�سارك  مالية.  وخطة  واإنتاج 

كبرية من طلبة اجلامعات والكليات بال�سلطنة.

جماعة خدمة املجتمع والعمل التطوعي تنظم اأم�شية لذوي 

الحتياجات اخلا�شة

حتت رعاية الدكتور �سالح بن من�سور العزري 

نظمت  املجتمع-  وخدمة  الطالب  �سوؤون  –عميد 
اأم�سية  التطوعي  والعمل  املجتمع  خدمة  جماعة 

»اإرادتنا  اخلا�سة، حملت عنوان  االحتياجات  لذوي 

الدكتور  األقاها  االأم�سية مبحا�رضة  بداأت  قوة«. وقد 

والدرا�سات  الرتبية  بق�سم  اأ�ستاذ   – كليب  ماجد 

االإن�سانية- حتدث فيها عن »ق�سايا الرتبية اخلا�سة 

التي  اخلدمات  واقع  اإىل  فيها  واأ�سار  ال�سلطنة«،  يف 

وملا  اخلا�سة،  االحتياجات  لذوي  ال�سلطنة  تقدمها 

الفئة  هذه  لدمج  ال�سلطنة  و�سعي  بهم،  العناية  جتب 

ب�ساأنهم  املقامة  والبحوث  والدرا�سات  املجتمع  يف 

يف  اجلماهريي  واالت�سال  االإعالم  و�سائل  ودور 

عن  حتدث  كما  بهم.  واالهتمام  الفئة  هذه  خدمة 

الدرا�سات الغربية والتي ال تختلف كثريا عن العربية 

حديثه  ختام  ويف  واهتماما،  تطورا  اأكرث  ولكنها 

اأعداد  حول  اإح�سائية  قراءات  ماجد  الدكتور  قدم 

من  ا�ستفادتهم  ومدى  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 

البامج الدرا�سية يف ال�سلطنة. بعد ذلك قدم جمموعة 

باجلامعة  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  طالب  من 

واالإن�ساد  الريا�سي  التعليق  جمال  يف  مواهبهم 

قدمها  م�رضحية  هناك  وكانت  امل�رضحي،  والتمثيل 

الطالب عن الوقت واأهميته وعاقبة اإ�ساعته فيما ال 

امل�سابقات  من  مبجموعة  االأم�سية  واختتمت  ينفع، 

الثقافية والرتفيهية التي اأمتعت احل�سور واأفادتهم. 

جماعة ال�شحافة والإعالم تزور الكلية التطبيقية بنزوى

باأن  واالإعالم  ال�سحافة  جماعة  من  اإميانًا 

حمور  هو  املختلفة  االأطراف  بني  اخلبات  تباُدل 

ز واالإبداع، ويف �سبيِل تطوير مهاراِت اجلماعة  التميُّ

رئي�سة  مت  نظرّ االأع�ساء،  كفاءة  ُم�ستوى  ورفع 

الكلية  اإىل  زيارة  احلية  ال�سَّ ذكريات  اجلماعة 

ب  طالرّ من  نظريهم  قام  حيُث  بنزوى.  التطبيقية 

باإعداد  واالإعالم  ال�سحافة  جلماعة  امُلمثلني  الكلية 

اجلماعة،  ُمنت�سبي  عمل  اآلية  ح  يو�سرّ �سامٍل  برنامج 

كما قاموا بزيارة االأ�ستوديو اخلا�س بهم وذلك من 

الب  اأجل اال�ستفادة العلمية والعملية . وقد التقى الطُّ

هناك بعدٍد من الكوادِر و ا�ستغلرّوا وجودهم يف طرح 

لِكال  ُموفقة  زيارة   كانت  ختامًا   . االأ�سئلة  بع�س 

من  مزيد  بذل  على  االتفاق  خاللها  مت  و  الطرفني 

اجلهد من اأجل ُم�ستقبل اإعالمي ُم�رضق.

غري  فمن  ال�سواحلية،  الهوية  هي  جديدة  لهوية 

املنطقي اأن ينظر اإليه على اأنه ا�ستعمار. ثم حتدث 

الدكتور املحروقـــي عن الكتـــاب وبطلـــه حمد بن 

حممد بن جمعة املرجبي املعروف بـ »تيبو تيب«. 

الدكتور  لها  تعــر�س  التي  املحـــاور  اأهم  وكانت 

)الن�سب، ومكان  املرجبي  باملغامر  التعريف  هي 

اال�ستعمار  بقوى  وعالقته  والدرا�سة(،  امليالد، 

وما  واالأملان(،  واالإجنليز،  )البلجيك،  املختلفة 

كتابة  و�سبب  الرقيق،  جتارة  متار�س  قد  كان  اإن 

املرجبي لهذه ال�سرية.

من  كبريا  تفاعــال  احل�ســـور  اأبــدى  وقد 

واختتمـــت  واملناقـــ�سة،  االأ�سئلــة  طرح  خالل 

والقهـــوة،  العمانيــة  احللــوى  بتناول  الفعاليـة 

يف  القادمــة  اجلل�ســة  اإقامــــة  املكتبــة  وتعــزم 

نهايــة �سهــر اإبريـل القـــادم.

الطالبي ممثاًل بجماعة  التميز  اأقام مركز 

امل�رضح واملو�سيقى على مدار ثالثة اأيام ور�سة 

عمل يف اإعداد املمثل امل�رضحي لالأع�ساء اجلدد 

باجلانب  اهتمت  وقد  اجلامعة،  من  والقدامى 

على  بالرتكيز  املدربون  قام  حيث  العملي 

اجلانب االنفعايل للممثل والعمل على ا�ستح�سار 

انفعاليات متباينة وتقم�س ال�سخ�سيات.

 اأما اليوم الثاين فكان التدريب على العمل 

اجلماعي وكيفية التعاون يف بناء عمل م�رضحي 

ومتثيل  تاأليف  من  املختلفة  عنا�رضه  بجميع 

وتوزيع  واإخراج   و�سوتيات  واإ�ساءة  وديكور 

االأخري  اليوم  جاء  ثم  االع�ساء،  بني  املهام 

ت�سكيالت  يف  االأع�ساء  �سارك  حيث  للور�سة 

االأحا�سي�س  على  تعتمد  متنوعة  م�رضحية 

وتنوعها وكذلك ا�ستخدام املكياج امل�رضحي يف 

العرو�س امل�رضحية.

من  وطالبة  طالب   45 الور�سة  ح�رض   

االأ�ستاذ  تف�سل  كما  امل�رضح،  جماعة  طالب 

التميز  مركز  -مدير  ال�سقري  نا�رض  بن  �سعود 

كلمة  واألقى  الور�سة  مدربي  بتكرمي  الطالبي- 

للطالب امل�ساركني حثهم على التعاون واالإبداع 

الثقافة  ون�رض  اجلامعي  امل�رضح  جمال  يف 

امل�رضحية داخل وخارج اجلامعة، وتاأتي ور�سة 

�سمن  امل�رضح  جلماعة  امل�رضحي  املمثل  اإعداد 

عدد من الور�س التي �ستقيمها اجلامعة وتهدف 

املتميزين  الطالب  مهارات  وتنمية  �سقل  اإىل 

املواهب  اكت�ساف  وكذلك  امل�رضح  جمال  يف 

الطالبية اجلديدة يف هذا املجال. 

جماعة امل�رصح واملو�شيقى تقيم ور�شة عمل يف 

اإعداد املمثل امل�رصحي
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علياء ال�سيابية: 

اأنواع  من  نوع  كل  يف  التاأليف  اأ�سا�سيات  على  ال�سوء  لت�سليط  كمبادرة 

االأدبية ور�سة بعنوان »طريقك نحو  ال�سهباء  االأدبية، نظمت جماعة  الكتابات 

وحمبة  بقبول  يحظى  الذي  والف�سيح  النبطي  بـال�سعر  فيها  بداأت  التاأليف«، 

من قبل طالب اجلامعة، وا�ست�سافت اجلماعة ال�ساعرين مطر البيكي وحمزة 

البو�سعيدي لهذه املنا�سبة. 

وبداأت الور�سة بن�سيد ترحيبي قدمه �سعيد احلامتي و مقطع مرئي يت�سمن 

ال�ساعر  مع  ال�سيابية حواراً  الطالبة علياء  اأع�ساء اجلماعة، ثم قدمت  كتابات 

التي  ال�سعوبات  تخطى  كيف  و  لل�سعر  تعلمه  ق�سة  �رضد  الذي  البيكي  مطر 

واجهته يف بداية م�سريته ال�سعرية، بعدها األقى ق�سائده الر�سينة على م�سامع 

احل�سور.

اجلماعة  من  ال�سليمانية  �رضوق  الطالبة  اجلمهور  م�سامع  اأطربت  وقد 

بق�سيدة نبطية، ثم بداأ اللقاء مع ال�ساعر حمزة البو�سعيدي الذي حاورته الطالبة 

ب�رضى الراجحية فاأجاب على االأ�سئلة بكل �سفافية و اأفاد اجلمهور فيما يخ�س 

كتابة ال�سعر الف�سيح، وقدم بعدها الطالب عبداملجيد بن عوي�س خمت�رضاً لعلم 

ال�ساعر  الور�سة  �سيف  احل�سور  اأمتع  بعدها  ال�سعرية،   واملو�سيقى  العرو�س 

طالل الغاربي بفن امليدان واأ�سا�سياته واأ�سمع اجلمهور بع�سًا من فن امليدان، 

 ، العبية  الرمي  مي�س  املبدعات:  الطالبات  مواهب  بعر�س  الور�سة  واختتمت 

واإجالل املنذرية  ومي�ساء الريامية من مدر�سة اأم اأمين للتعليم االأ�سا�سي.

جماعة ال�شهباء الأدبية تنظم»طريقك نحو التاأليف«

اجلوالة واجلواالت  ح�سلت جماعة ع�سائر 

م�ستوى   على  االأول  املركز  على  نزوى  بجامعة 

�سلطنة عمان يف املخيم الك�سفي العاملي الـ 60 

على الهواء واملخيم الك�سفي العاملي الـ 21 على 

االإنرتنت 2017.

ويقول حممد فريد حمرو�س امل�رضف وقائد 

نزوى  »تقيم جامعة  واجلواالت:  اجلوالة  ع�سائر 

لع�سائر اجلوالة واجلواالت  �سنويًا حمطة فرعية 

يف  جهدا  تاألو  ومل  احلدث  هذا  يف  للم�ساركة 

اأبنائها  م�ساركة  اأجل  من  ال�سعاب  كافة  تذليل 

يف هذا احلدث العاملي لتكوين �سخ�سية الطالب 

مع  والتوا�سل  العامل  مل�ساركة  الفر�سة  واإتاحة 

اأقرانهم من خمتلف الدول وتبادل احلديث معهم 

جماعة ع�شائر اجلوالة و اجلوالت حت�شد املركز الأول يف 

فئة اجلامعات والكليات يف املخيم الك�شفي العاملي على 

الهواء والنرتنت 2017

بثينة الفهدية:

بعنوان  العام  هذا  جاء  والذي  الثالث  ملتقاها  ال�سوئي  الت�سوير  جماعة  افتتحت 

»ِنتاج«، وذلك حتت رعاية مدير اجلمعية العمانية للت�سوير ال�سوئي الفا�سل اأحمد بن عبداهلل 

البو�سعيدي.

اأربعني �سورة يف خمتلف جماالت الت�سوير منها املتعلق بحياة   وقد �سمل املعر�س 

النا�س والوجوه والطبيعة واحلياة البية والفطرية واملباين والتجريد وغريها من املجاالت، 

ومت تكرمي احلا�سلني على املراكز الثالثة االأوىل والرعاة الداعمني لهذا امللتقى، حيث ح�سل 

الثاين  املركز  على  العامري  ح�سني  وامل�سور  االأول  املركز  على  الرواحي  في�سل  امل�سور 

وح�سلت بثينة الفهدية على املركز الثالث.

ويعد امللتقى نتاج الأعمال طلبة وخريجي وموظفي اجلامعة، حيث ا�ستمر ملدة خم�سة 

اجلامعات  طلبة  من  عدد  مب�ساركة  التدريبية  الور�س  من  جمموعة  و�ساحبه  متتالية،  اأيام 

ت�سوير  جمال  يف  احل�سني  خليل  امل�سور  من  كل  الور�س  هذه  وقدم  بال�سلطنة،  والكليات 

االأطعمة يف اجلانب التجاري، وامل�سورة �سم�ساء احلارثية يف جمال التجريد.

يف ن�شخته الثالثة.. جماعة الت�شوير ال�شوئي تفتتح ملتقى »نتاج«

املجل�س ال�شت�شاري الطالبي ي�شارك يف ملتقى املجال�س 

الطالبية بجامعة ال�رصقية

اال�ست�ساري  املجل�س  �سارك 

ملتقى  يف  نزوى  بجامعه  الطالبي 

الطالبية املقام  اال�ست�سارية  املجال�س 

بجامعة ال�رضقية حتت م�سمى »القيادة 

رعاية  حتت  ذلك  و  ومتكني«،  مبادرة 

املكرمة الدكتورة ريا املنذرية –ع�سو 

على  اأكدت  والتي  الدولة-  جمل�س 

واالإلهام  بالتاأثري  ُيبدع  االإن�سان  اأن 

اإال  اال�ست�سارية  املجال�س  قيادات  وما 

مبعث لهذا للتاأثري واالإلهام.

بقادة  املجل�س  التقى طالب  وقد 

املجال�س الطالبية من كافة موؤ�س�سات 

االأفكار  طرح  مت  حيث  العايل،  التعليم 

وتكوين ال�سداقات الدولية وكذلك تبادل البامج 

واالأفكار والرتويج �سياحيًا لبالدنا �سلطنة عمان 

اأقرانهم  و�سعوب ودول  والتعرف على ح�سارات 

يف خمتلف اأقطار العامل«.

يف  واأثرها  املجال�س  على  اأكرث  التعرف  و  اخلبات  وتبادل 

املوؤ�س�سات التعليمية املختلفة، اإىل جانب التعرف على الطلبة 

عن قرب.
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رب  هلل  احلمد  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

�سيدنا ونبينا  و�سلم على  اهلل  العاملني، و�سلى 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد فاإن 

االحتفاء بالعلماء واجب على االأمة وهو ماآثر  

للعلم واأهله. فالعلماء كما قيل هم اأحياء ب�سبب 

رمت  واإن  فهم  نفعهم،  من  للنا�س  يتجدد  ما 

اأج�سامهم يف القبور، اإال اأنهم اأحياء مبا قدموه 

هلل �سبحانه وتعاىل، ومبا قدموه اإىل النا�س من 

فتاواهم  خالل  ومن  موؤلفاتهم  خالل  من  خري 

اإىل  واإر�سادهم  بدينهم  تب�سريهم  خالل  ومن 

احلق وتعريفهم به، واأمرهم باملعروف ونهيهم 

االأجر،  له  فاإن هذا كله مما يتجدد  املنكر،  عن 

عليه  اهلل  �سل  النبي  عن  احلديث  يف  جاء  كما 

ِمْن  اإاِل  َعَمُلُه  اْنَقَطَع  اآَدَم  اْبُن  َماَت  »اإَِذا  و�سلم: 

َوَلٍد  اأَْو  ِبِه،  ُيْنَتَفُع  ِعْلٍم  اأَْو  َجاِرَيٍة،  َدَقٍة  َثالٍث: �سَ

اِلٍح َيْدُعو َلُه«. �سَ

اإىل  العامل  هذا  من  خرج  ولو  فاالإن�سان 

للنا�س  نفعا  قدم  كان  اإن  فاإنه  البزخ  عامل 

و�سار هذا النفع متجددا يتجدد له اأجره، والعلم 

ع�رض  كل  يف  الع�سور،  يف  يتجدد  اأنه  ريب  ال 

عندما ُين�رض وُيبني، واالآن قد هياأ اهلل �سبحانه 

التي  باملطابع  العلم  اأهل  ماآثر  ن�رض  وتعاىل 

ن ماألفاتهم وتن�رضها فيما بني النا�س. تدورّ

الكبري  القدر  لهم  الذي  العلماء  من  واإن 

العماين،  املجتمع  هذا  يف  العالية  واملكانة 

حممد  بن  نا�رض  بن  من�سور  العالمة  ال�سيخ 

االإمام  اأيام  يف  قا�سيا  كان  الذي  الفار�سي، 

اخلليلي و�سار قا�سيا من بعد يف عهد ال�سلطان 

�سعيد بن تيمور، فهو معروف بعلمه ومعروف 

بق�سائه ومعروف ب�رضامته يف الق�ساء؛ بحيث 

كان ال يجرد اأحدا واإمنا يحر�س على كلمة احلق 

يقولها وعلى احلق ينفذه بني النا�س من خالل 

حكمه بني النا�س، مع هذا كله خلد اهلل �سبحانه 

�سواء  موؤلفات  تركه من  فيما  ذكره  له  وتعاىل 

كان  اأو  الفقه،  بجانب  يتعلق  كان  ما  منها 

واالأدب،  العربية  علوم  بجانب  يتعلق  ما  منها 

اإن  اخللف  اأن  ريب  وال  نافعة،  موؤلفات  فكلها 

قدر لل�سلف واحتفى به و�سار على نهجه، فاإن 

ماآثر ذلك ال�سلف تتجدد يف اخللف، فخري النا�س 

ح�سبا  لنف�سه  وخلد  قدمي  ح�سب  ذا  كان  من 

جديدا مبا يقدمه من االأعمال النافعة، فعندما 

الربانيني  العلماء  من  النماذج  بهذه  يحتفى 

بالغة،  عناية  االإ�سالمية  ال�رضيعة  اأولوا  الذين 

ال ريب اأن اأولئك املحتفني بهوؤالء يتجدد فيهم 

اخلري بتجدد هذا االحتفاء، وبتجدد املاآثر التي 

خلدها املحتفى لهم من خالل موؤلفاتهم ومن 

للنا�س  تب�سريهم  خالل  ومن  فتاواهم  خالل  

واأمرهم اإياهم باملعروف ونهيهم عن املنكر.

الدعوة  االإ�سالم، هذه  دعوة  تتجدد  وبهذا 

يف  اأمانة  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  جعلها  التي 

اأن  اجلميع  على  اأوجب  بحيث  االأمة؛  اأعناق 

»َوْلَتُكن  قائل:  من  عز  قال  عندما  بها  يقوموا 

ْعُروِف  رْيِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَ ٌة َيْدُعوَن اإِىَل اخْلَ مَّ
نُكْم اأُ مِّ

ْفِلُحوَن«. نَكِر  َواأُولئك ُهُم امْلُ َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُ

االأمة  اإذ هذه  االأمة،  وهذه هي ميزة هذه 

اهلل  اإىل  بالدعوة  يقومون  كلهم  واأتباعه  نبيها 

االأمة  هذه  ميرّز  تعاىل  فاهلل  وتعاىل،  �سبحانه 

هذه  بتحملها  االأمم  من  غريها  على  وف�سلها 

االأمانة اأمانة االأمة، اإذ قال تعاىل: »ُكْنُتْم َخرْيَ 

ْعُروِف َوَتْنَهْوَن  ُمُروَن ِبامْلَ ا�ِس َتاأْ ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ مَّ
اأُ

.»ِ ْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ َعِن امْلُ

االأمر  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  بني  وقد    

باملعروف والنهي عن املنكر معقد الرتابط بني 

وؤِْمُنوَن  هذه االأمة، عندما قال عز من قائل: »َوامْلُ

َياأُْمُروَن  َبْع�ٍس  اأَْوِلَياُء  ُهْم  َبْع�سُ وؤِْمَناُت  َوامْلُ

الَة  ْنَكِر َوُيِقيُموَن ال�سَرّ ْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُ ِبامْلَ

اأُوَلِئَك  َوَر�ُسوَلُه   َ اهلَلرّ َوُيِطيُعوَن  َكاَة  الَزرّ َوُيوؤُْتوَن 

.»ُ َحُمُهُم اهلَلرّ �َسرَيْ

فاأنتم ترون اأنه �سبحانه وتعاىل ذكر هنا 

يف معر�س بيان وجوب الرتابط بني املوؤمنني 

واملوؤمنات برباط الوالية التي ت�سد بع�سهم اإىل 

الرتابط  هذا  ذكر معقد  ذلك  ذكر  بع�س، عندما 

والنهي  باملعروف  االأمر  من  يتكون  اأنه  فبني 

عن املنكر واإقام ال�سالة واإيتاء الزكاة وطاعة 

اهلل تعاىل ور�سوله، ومعنى ذلك اأن الوالية اإمنا 

املقد�سات.  هذه  على  للحفاظ  النا�س  بني  تتم 

وقدم اهلل �سبحانه وتعاىل هنا االأمر باملعروف 

واإيتاء  ال�سالة  اإقام  على  املنكر  عن  والنهي 

على  عمران  اآل  اآية  يف  قدمهما  كما  الزكاة، 

باهلل  االإميان  اأن  اإال  ذلك  وما  باهلل،  االإميان 

واحلفاظ على اإقام ال�سالة واإيتاء الزكاة، اإمنا 

يتحقق ذلك كله باالأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر.

االأمر  اأن  وتعاىل  �سبحانه  بني  وقد 

يكونا  اأن  بد  ال  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  قال  فقد  ب�سرية،  على 

خطابا لنبيه االأعظم �سلوات اهلل و�سالمه عليه: 

اأََنا  رَيٍة  َب�سِ َعَلى   ِ اهلَلرّ اإِىَل  اأَْدُعو  �َسِبيِلي  َهِذِه  »ُقْل 

على  الدعوة  تكون  اأن  بد  فال  َبَعِني«،  اَترّ َوَمِن 

هي  ما  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  بني  وقد  ب�سرية. 

الب�سرية، فبني اأنها الفقه يف دينه عندما قال 

ًة  وؤِْمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكاَفرّ عز من قائل: »َوَما َكاَن امْلُ

ُهوا  ِلَيَتَفَقرّ َطاِئَفٌة  ِمْنُهْم  َقٍة 
ْ
ِفر ُكِلرّ  ِمْن  َنَفَر  َفَلْوال 

اإَِلْيِهْم«،  َرَجُعوا  اإَِذا  َقْوَمُهْم  َوِلُيْنِذُروا  الِدرّيِن  يِف 

ميكن  ال  اإذ  االإنذار،  مناط  هو  بالدين  فالتفقه 

متفقا  يكون  عندما  اإال  باالإنذار  اأحد  يقوم  اأن 

ومعنى  عارفا.  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  دين  يف 

هذا اأن الفقهاء هم رادة االإ�سالح ودعاة النا�س 

الناهون  باملعروف  ارون  االأمرّ وهم  اخلري،  اإىل 

ماآثرهم  ما خلدوه من  املنكر، ومن خالل  عن 

الفقهية يتجدد للنا�س هذا اخلري؛ بحيث يتجدد 

املنكر  عن  والنهي  باملعروف  االأمر  فيهم 

اإقام  ومنها  الدين،  واجبات  على  واملحافظة 

الرتابط  يتحقق  وبهذا  الزكاة،  واإيتاء  ال�سالة 

بينهم.

نا�رض  بن  من�سور  العالمة  وال�سيخ 

اأبرز  من  اهلل  رحمه  كان  الفار�سي،  حممد  بن 

من  كلها،  اجلوانب  بهذه  اهتموا  الذي  العلماء 

الذين اهتموا بالتفقه يف دين اهلل �سبحانه، فقد 

اأمانة  اأوال بالفقه يف دين اهلل، ثم حتمل  تطلع 

حتى  النا�س،  بني  الفقه  هذه  مبوجب  الق�ساء 

ينت�رض فيهم العدل وت�سود بينهم الطماأنينة، اإذ 

العادل  باحلكم  اإال  النا�س  بني  العدل  ينت�رض  ال 

حق  فالعدل  حقه،  حق  ذي  كل  يعطي  الذي 

َها  ُيرّ
للجميع كما قال اهلل �سبحانه وتعاىل: »َيا اأَ

 ِ هلِلَرّ �ُسَهَداَء  ِباْلِق�ْسِط  اِمنَي  َقَورّ ُكوُنوا  اآَمُنوا  ِذيَن  اَلرّ

ِو اْلَواِلَدْيِن َوااْلأَْقَرِبنَي«. وقال:  َوَلْو َعَلى اأَنُف�ِسُكْم اأَ

�ُسَهَداَء   ِ هلِلَرّ اِمنَي  َقَورّ ُكوُنوا  اآَمُنوا  ِذيَن  اَلرّ َها  ُيرّ
اأَ »َيا 

ُكْم �َسَناآُن َقْوٍم َعَلى اأَاَلرّ َتْعِدُلوا    َواَل َيْجِرَمَنرّ
ۖ
ِباْلِق�ْسِط 

اأنه  «، فالعدل ال ريب  ْقَوى  ِللَترّ اأَْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا 

هو الذي يجمع �ستيت النا�س، وهو الذي ينتزع 

ال�سخائم واالأحقاد من قلوبهم، فالقيام بالعدل 

بني النا�س اأمانة ُكلفتها هذه االأمة؛ ولذلك جند 

على  التاأكيد  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  كتاب  يف 

يقول:  تعاىل  واهلل  النا�س،  جميع  عند  العدل 

اأَْهِلَها  اإِىَل  ااْلأََماَناِت  وا  ُتوؤَدُّ اأَن  َياأُْمُرُكْم   َ اهللَّ »اإِنَّ 

ِباْلَعْدِل«.  ُكُموا  حَتْ اأَن  ا�ِس  النَّ َبنْيَ  َحَكْمُتم  َواإَِذا 

بالعدل  باحلكم  اأمر  بحيث  هنا  اأطلقها  وقد 

املوؤمنني  ذلك  يخ�س  ومل  النا�س،  جميع  بني 

اأم  براً  كان  �سواء  حق  له  اأحد  فكل  وحدهم، 

فاجرا، و�سواء كان موؤمنا اأم كافرا، و�سواء كان 

قريب اأم بعيدا، و�سواء كان بغي�سا اأم حبيبا؛ اإذ 

مكانــــة ال�شيـــخ الفار�شــــي العلميــــــة

اإيتاء كل ذي حق  دون  يقف حاجزا  ال�سناآن ال 

حقه، فاإذن القائمون بالق�سط هم �سمام االأمان 

بني النا�س، حتى تنتزع من �سدورهم ال�سخائم 

وال�سالم  الوئام  النا�س  يف  وي�سود  واالأحقاد، 

واملحبة وال�سفقة واحلنان.

وبتجديد ذكريات هوؤالء العلماء العابدين، 

قدموه  ما  يتجدد  خري،  من  قدموه  ما  يتجدد 

العدل  يتمثل هذا  النا�س، بحيث  العدل بني  من 

مع  ثم  ذكره،  يخلد  الذي  �سلوكهم  يف  وا�سحا 

دين  يف  فقه  من  قدموه  ما  يتجدد  اأي�سا  ذلك 

�سبحانه  اهلل  باأمر  التذكري  مناط  هو  الذي  اهلل 

عن  والنهي  باملعروف  واالأمر  ونهيه،  وتعاىل 

يقوم  عندما  اغتباط  اأميا  نغتبط  فلذلك  املنكر؛ 

النا�س  وتذكري  ال�سلف  �سرية  باإعادة  اخللف 

واأمرهم  اتباعهما،  على  وحظهم  ال�سرية،  بهذه 

ويل  وتعاىل  �سبحانه  واهلل  بها،  بالتم�سك 

التوفيق.

على  القائمني  يجزي  اأن  �سبحانه  ن�ساأله 

واأن  اأعمالهم  يف  يبارك  واأن  خريا  الندوة  هذه 

باملعروف  واالأمر  اخلري  الأعمال  دائما  يوفقهم 

لذلك  النا�س  جميع  ويوفق  املنكر،  عن  والنهي 

باالأمانة  جديرة  اأمة  االأمة،  هذه  تكون  حتى 

التي األقيت على عاتقها؛ كونها خري االأمم تاأمر 

باملعروف وتنهى عن املنكر وتوؤمن باهلل.

�سعي  اهلل  و�سكر  للخري  اجلميع  اهلل  وفق 

القائمني بهذه االأعمال اخلرية باإخال�س وتقرب 

اهلل  .. و�سلى  التوفيق  اهلل، واهلل تعاىل ويل  اإىل 

و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  و�سلم 

اأجمعني.     

ال�سيخ العالمة: اأحمد بن حمد اخلليلي

مفتي عام ال�سلطنة
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عالقة ال�شيخ الفار�شي بالإمام حممد بن عبد اهلل اخلليلي: 

درا�شة تاريخية

ال�شيخ الفار�شي حياته العلمية وعالقته بعلماء ع�رصه

اإىل  الورقة  هذه  تهدف 

بني  التاريخية  العالقة  اإبراز 

االإمام حممد بن عبد اهلل اخلليلي 

خالل  من  الفار�سي.  وال�سيخ 

العالقة  هما:  رئي�سني  حمورين 

وال�سيخ  االإمام  بني  العلمية 

بتلميذه.  �سيخ  عالقة  الفار�سي؛ 

االإمام  بني  ال�سيا�سية  والعالقة 

واأحد موظفي دولته. 

حتليل  على  املنهج  يعتمد 

بينهما،  املتبادلة  الر�سائل 

طبيعة  لبيان  وموؤلفاتهما؛ 

العالقة بني هاتني ال�سخ�سيتني.

ال�سيخ  �سرية  عن  الورقة  تتحدث 

بعلماء  وعالقته  العلمية،  الفار�سي 

املنهج  الورقة  اعتمدت  وقد  ع�رضه. 

لتحليل  اال�ستقرائي  واملنهج  الو�سفي 

والوثائق  املطبوعة  كتبه  بع�س 

بع�س  الباحث  اأجرى  كما  املخطوطة، 

زالوا  ما  الذين  تالميذه  مع  املقابالت 

على قيد احلياة.

ويف الورقة ثالثة مباحث: 

ال�سيخ  ب�سخ�سية  التعريف  ال:  اأوَّ

ون�ساأته،  مولده  ون�سبه،  ا�سمه  الفار�سي: 

وفاته  �سفاته،  ثم  واأوالده،  عائلته 

ورثاوؤه.

العلمية،  ثانيا: احلديث عن حياته 

بيان  وفيه  والعطاء(،  الطلب  )مرحلة 

وتو�سيف  وتالميذه،  �سيوخه  اأهم  عن 

ملوؤلفاته.

د. بدرية بنت حممد بن �سام�س النبهانية 

م�رضف تربوي باملديرية العامة للرتبية والتعليم 

مب�سقط

 1. خليل بن حممد بن را�سد احلوقاين 

الهيئة العمانية لالأعمال اخلريية

�سلطنة عمان

بعلماء  الفار�سي  ال�سيخ  عالقة  اإبراز  ثالثا: 

ع�رضه كاالإمام اخلليلي وغريهم من اأركان دولته.

نتائج الدرا�سة.

قراءة يف وثائق ال�شيخ من�شور بن نا�رص الفار�شي

من  ميكن  مادة  اأنها  اإذ  التاريخ؛  م�سادر  من  م�سدًرا  الوثائق  تعد 

اجلوانب  اأبرز  على  والتعرف  املختلفة،  املجتمع  جوانب  قراءة  خاللها 

الوثائق  بقراءة  الورقة  هذه  وتعنى  الوثائق.  هذه  �سخ�سيات  يف  املهمة 

التي تخ�س ال�سيخ العالمة من�سور بن نا�رض الفار�سي. وهذه الوثائق التي 

عرثنا عليها ال ت�سكل اإال ن�سبة �سغرية من جملة املكاتبات واملرا�سالت 

اأن  اإذا عرفنا  ال�سيخ من�سور يتعامل بها مع االآخرين. ال�سيما  التي كان 

ال�سيخ من�سور ا�ستغل يف �سلك الق�ساء واالإفتاء مدة طويلة تتجاوز ن�سف 

قرن من الزمان. وال�سعوبة التي تواجهنا هي قلة الوثائق التي باأيدينا؛ 

مما يعني اأن القراءة يف �سخ�سية ال�سيخ من�سور من خالل هذه الوثائق 

�ستكون ناق�سة.

تاأتي هذه الوثائق يف خم�سة اأق�سام، وهي: 

وثائق  عن  عبارة  وهي  االجتماعية(:  )الوثائق  االإخوانيات   -1

حتتوي على ر�سائل اإخوانية، اأو كتابة و�سايا، اأو ق�سمة ملال.

من�سور  ال�سيخ  بني  وبحوث  م�سائل  العلمية:  املرا�سالت   .1

واأ�سياخه، اأو بني ال�سيخ من�سور وطالبه.

ال�سيخ  بع�سها  كتب  توكيل  اأو  اإقرار  اأو  بيع  �سكوك  ال�سكوك:   .2

من�سور ب�سفته قا�سيا يف تلك املنطقة، وكتب بع�سها فيما يبدو ب�سفته 

�سخ�سا له مكانته العلمية واالجتماعية.

اأحكام  الق�سائية: وهي وثائق يظهر فيها جانبا من  الق�سايا   .3

ال�سيخ من�سور الق�سائية ونقا�سه ومرا�سالته لبع�س العلماء والق�ساة لهذا 

ال�سدد.

وهي  اخلليلي:  االإمام  عن  نيابة  من�سور  ال�سيخ  كتبها  ر�سائل   .4

جمموعة ر�سائل كتبها ال�سيخ من�سور نيابة عن االإمام اخلليلي اأو عليها 

ت�سحيح لالإمام اخلليلي.

1. �سعود بن عبداهلل بن حمد الفار�سي 

باحث غري مقيم مبركز الفراهيدي

جامعة نزوى

تفتتح اليوم الندوة الدولية: »ال�سيخ العالمة من�سور بن نا�رض بن حممد الفار�سي )ت 1976م(، حياته وفكره«، برعاية كرمية من معايل ال�سيخ �سعود بن �سليمان بن حمري 

الفار�سي  ال�سيخ  مبوؤلفات  التعريف  اإىل  وتهدف  والق�سائية،  العلمية  ومنجزاته  الفار�سي  ال�سيخ  بحياة  تتعلق  خمتلفة  حماور  الندوة  تتناول  حيث  الدولة-،  -م�ست�سار  النبهاين 

املطبوعة واملخطوطة، وحثرّ الدار�سني على حتقيق واإخراج املوؤلفات غري املن�سورة بعُد، اإىل جانب خدمة احل�سارة العمانية بالتعريف بعلم من اأعالمها يف الع�رض احلديث، وكذلك 

التقييم املو�سوعي الآراء ال�سيخ الفار�سي واآراء الدار�سني الآثاره. 

ومب�ساركة دولية من خمتلف االأقطار العربية، تر�سد لكم »اإ�رضاقة« ملخ�سات اأوراق العمل امل�ساركة خالل يومي الندوة يف �سفحاتها التالية.. 

مب�شاركة دولية.. �شت وع�رصون ورقة بحثية تعر�س خال�شتها يف ندوة ال�شيخ العالمة الفار�شي

املحور الأول: املحور التاريخي
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معامل ال�شعر التعليمي عند ال�شيخ الفار�شي

ح�رض ال�سعر التعليمي بقوة يف ح�سارة عمان وم�سهدها 

العلمية واأي�سا  ال�سيخ  الثقايف، وكان له دور كبري يف ن�ساأة 

هذه  تخ�سي�س  فكرة  برزت  هنا  ومن  التاأليفي،  نتاجه  يف 

الورقة ملناق�سة هذا اجلانب يف حياة ال�سيخ واإنتاجه.

وثالثة حماور،  مقدمة،  اإىل  الورقة  الباحث هذه  م 
رّ
يق�س

وخامتة. ويف املقدمة تعريف ال�سعر التعليمي. ويظهر املحور 

ع�رض  يف  وح�سوره  عمان،  يف  التعليمي  ال�سعر  قيمة  االأول 

الثاين  املحور  ويتناول  به.  ال�سيخ  اهتمام  وعوامل  ال�سيخ، 

وال�سعر  الديني،  التعليمي  ال�سعر  جمال  يف  ال�سيخ  نتاج 

التعليمي اللغوي، وال�سعر التعليمي ال�سلوكي، وال�سعر التعليمي 

التاريخي. اأما املحور الثالث فيخت�س باإبراز ال�سمات الفنية 

امل�ستوى  حيث  من  ال�سيخ،  عند  التعليمي  ال�سعر  يف  العامة 

)االألفاظ  املعجمي  وامل�ستوى  املنظومة(  )بناء  الرتكيبي 

)ال�سور  البالغي  وامل�ستوى  و�سوحها(  وم�ستوى  ودقتها 

ال�سعرية(. وحتمل اخلامتة اأهم النتائج والتو�سيات.

د. �سامل بن �سعيد البو�سعيدي

 وزارة الرتبية والتعليم، �سلطنة عمان

املحور الثاين: اجلانب الرتبوي والتعليمي

املنهج التعليمي ومالمح التجديد يف »تقريب الأذهان اإىل علمي 

املعاين والبيان« لل�شيخ العالمة الفار�شي )ت 1976م(

)ت:  الفار�سي  من�سور  ال�سيخ  العالمة  يعد 

يف  العمانية  احل�سارة  اأعالم  اأحد  1976م(  1396هـ/ 

الع�رض احلديث. األف موؤلفاته على ما كان عليه النا�س 

موؤلفاته  خالل  ومن  اأنه  اإال  االأقدمني،  طرائق  من 

ويعلمها  يتقنها  كان  التي  وعلومه  املخطوطة، 

التجديد، فيما  لتالمذته، كانت له ب�سمة يف حماولة 

اختطه من منهج تعليمي، اأو ر�سي عنه ممن �سبقه، مع 

عطاءاته  معظم  خالط  الذي  التجديد  من  بيِّنة  مالمح 

اإىل  �سعيه  خالل:  من  ذلك  مالحظة  وميكننا  العلمية، 

االأذهان  »تقريب  البالغة  والي�رض يف  ال�سهولة  حتقيق 

دائما،  املتلقي  وح�سور  والبيان«،  املعاين  علمي  اإىل 

النرثية  موؤلفاته  خالل  من  اأو  مدر�سته،  يف  �سواء 

والنظمية، اأو من خالل ال�رضوح من نحو �رضحه للدرة 

البهية يف علم العربية وغريها، وتعد كلها يف املنهج 

ُيعنون  اإذ  القدامى،  علمائنا  عند  املتبع  التعليمي 

االأفهام  على  �سُعب  ما  وتي�سري  والتو�سيح  باالإبانة 

واالأذهان واإ�سافة ال�سواهد الالزمة.

ه  توجَّ الذي  اخل�سو�س  واأما  العموم،  من  فهذا 

العالمة  ال�سيخ  البحث، فهو وقوفه مع خمطوطة  اإليه 

من�سور بن نا�رض الفار�سي رحمه اهلل »تقريب االأذهان 

د. اأحمد عبد املنعم حالو

 االأ�ستاذ امل�سارك لالأدب القدمي يف جامعتي 

البعث �سوريا، نزوى �سلطنة ُعمان

 مميز 
ٌّ
ٌه بالغي اإىل علمي املعاين والبيان« وهو توجُّ

من ال�سيخ يف وقت قلَّ فيه االهتمام بعلوم البالغة 

العربية، على اأنَّ املخطوط امل�سار اإليه اأ�سحى قيد 

الن�رض بعد حتقيقه واإجازته من جامعة نزوى عام 

للمخطوطات  اجلامعة  خدمات  جملة  يف  2015م 

العربيَّة.

املنهج الرتبوي عند ال�شيخ الفار�شي 

يف التعليم

الذي  الرتبويِّ  املنهج  طبيعة  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 

انتهجه ف�سيلة ال�سيخ الفار�سي يف التعليم، وتدري�س االأبناء طرائق العلم؛ 

وذلك من خالل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية:

1- ما الطرق العلمية والتدري�سية التي انتهجها ال�سيخ الفار�سي يف 

العملية التعليمية اأثناء تعليمه الطلبة يف م�سجد اجلماعة بفنجا؟

تعليمه  اأثناء  ال�سيخ  انتهجها  التي  احلديثة  العلمية  الطرق  ما   -2

الطلبة يف جامع نزوى بعد انتقاله اإليها؟

3- هل انفرد ال�سيخ الفار�سي بطرق تدري�سية علمية عن غريه من 

العلماء واملعلمني، وما ال�سبب يف ذلك؟

ولالإجابة عن االأ�سئلة ال�سابقة قام الباحث بتق�سي ال�سرية العلمية 

لل�سيخ الفار�سي، با�ستخدام ثالث طرائق علمية:

الكلمة  »ر�سالة  العلمية:  الفقهية  كتبه  من  مناذج  درا�سة  اأوال:   -

املحكمة يف الرد على ق�ساة املحكمة«، »ر�سالة الدليل الوا�سح يف حط 

اجلوائح«، كتاب »عنوان االآثار«. 

اأقاربه ومعارفه: ال�سيخ  - ثانيا: التوا�سل مع اأ�سحاب ال�ساأن من 

حمد  بن  اهلل  عبد  بن  �سعود  ال�سيخ  )ولده(،  الفار�سي  من�سور  بن  نا�رض 

الفار�سي )حمقق كتاب عنوان االآثار(، ال�سيخ نا�رض بن حممد الزيدي )من 

اأ�سهار ال�سيخ(.

- ثالثا: االطالع على ما كتبه ال�سيخ �سيف بن حممد الفار�سي يف 

�سريته الذاتية: »حياتي«، حول �سخ�سية ال�سيخ القا�سي الفار�سي وحياته 

العلمية وحتليله.

1. حمد بن �سامل بن �سالح الراجحي

وزارة الرتبية والتعليم، �سلطنة عمان

خليل اأبو اخِلل 

الفار�سي يف حياته بني فنجا ونزوى حتى  ال�سيخ من�سور  تنقل 

والثانية  اأجداده،  وموطن  موطنه  فاالأوىل  النزوي،  الفنجوي  لقبه  غدا 

م�سكنه وملحُده، وكانت مدة اإقامته بنزوى 54 �سنة.

#ندوة_العالمة_الفار�سي
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املحور الثالث: اجلانب العقدي والفقهي والق�شائي

منهج ال�شيخ الفار�شي العلمي يف كتابي »عنوان الآثار«

و »الدليل الوا�شح يف حط اجلوائح«

كان العالمة الفار�سي �سجاعا جريئا يف احلق 

يعتمد عليه االإمام اخلليلي يف تغيري املنكر ولو يف 

القوة  على  �سجاعته  تقت�رض  ومل  الليل.  منت�سف 

النف�سانية اأو اجل�سدية، بل كان �سجاعا يف ال�سدع 

االأ�سحاب،  فيها  خالف  لو  حتى  الفقهية  باآرائه 

»حط  مب�ساألة  ُعرفت  مناظرة  يف  معه  ح�سل  كما 

اأ�سحابه. وقد  التي خالف فيها جمهور  اجلوائح«، 

نا�رضه االإمام اخلليلي وكان يقول له: من�سور يا 

من�سور.

العالمة  موؤلفات  على  االطالع  يل  يتي�رض  مل 

من�سور الفار�سي �سوى كتاب ور�سالة، اأما الكتاب 

»الدليل  هي:  والر�سالة  االآثار«،  »عنوان  فهو: 

م�سلكه  يل  تبنيرّ  وقد  اجلوائح«.  حط  يف  الوا�سح 

ومنهجه من خالل هذين امل�سدرين، و�سوف يدور 

الكالم على املحاور التالية:

احلور االأول: يف العقيدة.  -1

املحور الثاين: يف ورعه وزهده.  -2

1. د. حممود م�سطفى عبود هرمو�س

غ يف جامعة اجلنان
رّ
اأ�ستاذ متفر

وع�سو املجل�س العلمي فيها.

 قراءة يف  كتاب »عنوان الآثار« لل�ّشيخ الفار�شي

؛ مبا يحويه  اإن كتاب »عنوان االآثار« كتاب مهمٌّ

حياة  من  عدَّة  جوانب  مت�سُّ  جليلة،  مو�سوعات  من 

واأعمالهم  اآراءهم  املوؤلِّف  جمع  الذين  اإنَّ  ثمَّ  امل�سلم. 

لهم  العلم،  يف  را�سخون  اأعالم  علماء  هم  العلميَّة 

من  العمانيَّة.  احلياة  يف  ال�سيما  واأثرهم،  مكانتهم 

هذا املنظور تاأتي اأهميَّة الكتاب ومكانته يف االأعمال 

احة العمانيَّة. العلميَّة التي عرفتها ال�سَّ

هذا  مكنونات  عن  الك�سف  اإىل  الورقة  ت�سعى 

ا�ستيعابه،  على  تعني  له،  قراءة  بتقدمي  الكتاب؛ 

من  جملة  الورقة  و�ستتناول  ونقده.  منه  واالإفادة 

عوبات  وال�سُّ وم�سمونه،  الكتاب  حمتوى  العنا�رض: 

ون�رضه؛  الإخراجه  الكتاب  �ساحبت  التي  والعقبات 

بع، وتقومي  ملعرفة دور الذين عملوا على تهيئته للطَّ

اآثار  من  للنَّا�س  قدِّم  فيما  واجتهاداتهم  جهودهم 

واخل�سائ�س  الكتاب  يف  املوؤلِّف  ومنهج  املوؤلِّف، 

الكتاب  املوؤلِّف يف  الكتاب، عمل  بها هذا  ز  التي متيَّ

اأبرز  الورقة  و�ستجمل  واإ�سافاته.  و�سخ�سيَّته 

ة، ثمَّ تقدِّم اأبرز النتائج.  امللحوظات العامَّ

اأ. د. حممد بن قا�سم نا�رض بوحجام

رئي�س جمعية الرتاث، واأ�ستاذ بجامعة احلاج 

االأخ�رض بباتنة، جمهورية اجلزائر الدميوقراطية.

املحور الثالث: يف اإيراده القواعد الفقهية.  -3

القواعد  ا�ستعماله  يف  الرابع:  املحور   -4

االأ�سولية.

م�ساألة  من  موقفه  يف  اخلام�س:  املحور   -5

حط اجلوائح.

م�شائل الإميان والعقيدة يف �شعر ال�شيخ 

الفار�شي من خالل ديوانه »�شموط الفرائد 

على نحور احل�شان اخلرائد«

احلديث،  الع�رض  يف  عا�سوا  الذين  ُعمان  اأعالم  اأحد  الفار�سي  ال�سيخ  يعد 

العمانية. كما يعدُّ  العلمية والثقافية  اأ�سهموا يف احلركة  الذين  واأحد �سعرائها 

اأحد رجالها االأفذاذ الذين اأ�سهموا يف بناء عمان احلديثة؛ بجهوده التي بذلها 

يف جمال حيوي هو الق�ساء وال�سلح بني النا�س، واإ�ساعة العدل واحلقِّ بينهم، 

حيث ق�سى فرتة طويلة من حياته يف هذا العمل ال�رضيف.

من�سور  لل�سيخ  املعريفِّ  االإنتاج  من  جانب  على  الدرا�سة  هذه  �ستقف 

الفار�سي املتمثِّل فيما ترك من تراث �سعريٍّ يف جمال االإميان والعقيدة واأ�سول 

املعريف  اإطاره  يف  وو�سعه  اأفكاره  ومناق�سة  وحتليله  بعر�سه  فتقوم  الدين، 

والفكر  الكالم  العقدية وعلم  الدرا�سات  املتمثِّل يف   
ِّ
العلمي �س  التخ�سُّ يف هذا 

االإ�سالمي.

ة،  لقد تناول ال�سيخ من�سور الفار�سي يف ديوانه ال�سعري هذا موا�سيع عدَّ

والعقيدة،  االإميان  مل�سائل  منه  الرابع  الباب  وخ�سَّ  اأبواب،  اإىل  كتابه  م  وق�سَّ

ة  اه: »العقد الفريد يف خال�س التوحيد«. تناول فيه م�سائل اإميانية وعقديَّ و�سمَّ

وق�سايا  االآخر،  واليوم  ور�سله  وكتبه  ومالئكته  باهلل  االإميان  ها:  اأهمُّ كثرية 

اجلنة والنار واحل�ساب، وال�سفاعة والتوبة، واخلوف والرجاء، والوالء والباء.

�ستعنى هذه الدرا�سة بهذا ال�سعر؛ لتعرف منه اآراء ال�سيخ الفار�سي واأفكاره 

ة.  يف علوم العقيدة والكالم. كما �ستبز االإطار املعريفَّ الآرائه العقديَّ

اأ. د. قا�سم بن اأحمد ال�سيخ باحلاج 

جامعة اجلزائر  

د.بدرية النبهانية    

جاء يف كتاب االإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي يف عهد اال�ستخالف:)).... 

اأ�سهدين االإمام على رجوعه عن ا�ستخالف ال�سيخ عبداهلل بن االإمام �سامل، 

وعلى ا�ستخالف ال�سيخ غالب بن علي، ور�سيُت با�ستخالفه اإياه، والتزمُت 

طاعة من ر�سي االإمام للم�سلمني، وكتبه من�سور بن نا�رض بيده ...((

#ندوة_العالمة_الفار�سي
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منهج ال�شيخ من�شور الفار�شي يف الفتوى من خالل كتابه »الغاية 

الق�شوى يف الأحكام والفتوى«

يفرت�س البحث وجود منهج حمكم �سار عليه ال�سيخ 

مع  تعامله  نحو  من  الفتاوى  مع  تعامله  يف  الفار�سي 

االإن�سانية  واجلوانب  االأجوبة،  عر�س  وكيفية  االأ�سئلة، 

النظمية،  االأجوبة  تلك  يف  املوجودة  وغريها  واالأخالقية 

ال�سيما يف كتابه »الغاية الق�سوى يف االأحكام والفتوى«.

ويهدف البحث اإىل تو�سيح تعامل ال�سيخ مع عبارات 

من  ع�رضه  علماء  ومع  ال�رضعية،  االأدلة  ومع  امل�ستفتني، 

الباحث تتبع اجلوانب االأخالقية  الفتوى. ويحاول  ناحية 

واالإ�سالحية املوجودة يف فتاوى ال�سيخ الفار�سي.

يعتمد البحث املنهج اال�ستقرائي بتتبع اأجوبة ال�سيخ 

يف كتابه »الغاية الق�سوى«، مع اال�ستعانة بكتبه االأخرى. 

ويعتمد كذلك املنهج التحليلي؛ الإبراز اجلوانب املختلفة من 

وامل�ستفتني.  الفتوى  التعامل مع  ال�سيخ وطرائقه يف  فكر 

وموؤلفاته واآثاره. ويهتمُّ مبنهج اال�ستدالل يف الفتوى عند 

ال�سيخ الفار�سي من خالل كتابه »الغاية الق�سوى«، �سواء 

االأدلة  و�سائر  والقيا�س،  االإجماع  اأم  وال�سنة،  الكتاب  من 

وطريقة  الفقهية،  للقواعد  ا�ستخدامه  ح  تو�سِّ كما  التبعية. 

تعامله مع اخلالفات الفقهية واختياراته الفقهية، ونظرته 

مذهبه  من  ال�سابقني،  والعلماء  ع�رضه  علماء  اإىل 

االأخالقية  اجلوانب  اإبراز  ونحاول  اأو من خمالفيه. 

الفار�سي،  ال�سيخ  عند  الفتوى  يف  واالإ�سالحية 

مبحاربة  واهتمامه  ال�سيخ،  �سفات  با�ستخال�س 

البدع واملخالفات ال�رضعية، واجلوانب الرتبوية يف 

فتاواه.

د. �سالح بن �سعيد بن هالل احلو�سني

 مدير دائرة �سوؤون وحمالت احلج بوزارة االأوقاف 

وال�سوؤون الدينية

منهج ال�شيخ من�شور الفار�شي يف الفتوى من خالل كتابه الغاية 

الق�شوى يف الأحكام والفتوى

ترك ال�سيخ من�سور الفار�سي ثروة فقهيَّة قيِّمة، منها 

املنظوم ومنها املنثور، واملتتبِّع لهذه الرثوة يدرك مدى 

من  به  متيَّز  ملا  نظرا  الفقه؛  يف  باعه  وطول  ته،  همَّ علوِّ 

 ر�سني، م�سى عليه، وكان عليه اعتماده.
ٍّ
منهج علمي

بعدة  اأجوبته  يف  متيز  الفقيه  ال�سيخ  اأنَّ  ونالحظ 

مميزات، منها: عر�س امل�ساألة، وتو�سيح غمو�سها، وب�سط 

ما لديه من حجج وبراهني. وجند يف بع�سها تلخي�سا ويف 

بع�سها ب�سطا، مراعاة ملرتبة ال�سائل. ويف بع�س جواباته 

قال...  فاإن  بطريقة:  واملناق�سة،  احلوار  م�سلك  فيه  ي�سلك 

احلوار  يف  ملكتهم  ويقوي  العلم،  طلبة  ينا�سب  مبا  قلنا... 

واملناق�سة.

وقد يحرتز ال�سيخ من�سور الفار�سي يف بع�س اأجوبته 

عا، اأو اأنه مل يرتجح 
ُّ
من ذكر راأيه اأو الراجح لديه، اإما تور

اأو  منه،  اأعلم  هو  من  خمالفة  رغبته  لعدم  اأو  �سيء،  لديه 

حالة  ينا�سب  ما  بذكر  فيكتفي  ال�سائل؛  حلال  مراعاة 

ال�سائل.

اأجد  »مل  اأو  اأعلم«،  »ال  قول:  ال�سيخ من  ي�ستنكف  وال 

اأنه يف االأخري يقول  اإال  جوابا من العلماء لهذه امل�ساألة«، 

ما يظهر له من باب املدار�سة. وكان ال�سيخ ملتزما االأمانَة 

َة بن�سبة االأقوال اإىل اأ�سحابها قدر امل�ستطاع. العلميَّ

جواباته  يف  الفار�سي  لل�سيخ  اأنَّ  واملالحظ 

�سبيل  على  منها  كثريا،  ا�ستعملها  �سيغا  النرثية 

اأقربها  »واأرى  بحاله«،  االأوىل  هو  »وهذا  املثال: 

اإىل ال�سواب«، »هذا ما ظهر يل«. ومييل اأحيانا اإىل 

امل�ساألة  تو�سيح  بق�سد  العمانية،  اللهجة  ا�ستعمال 

وت�سهيلها لل�سائل.

 اأ. حمد بن حميد بن حمد البهلويل

مكتب �سهيل زعبنوت للمحاماة واال�ست�سارات 

القانونية.

قراءة يف الأبعاد احل�شارية ملخطوط: 

»الدليل والربهان يف اإقامة اجلمعة 

لوجود ال�شلطان« لل�شيخ الفار�شي

الدليل  اإقامة  »ر�سالة  خمطوط:  يف  قراءة  الورقة  هذه  تقدِّم 

لل�سيخ  ال�سلطان«  لوجود  نزوى  يف  اجلمعة  لوجوب  والبهان 

الفار�سي حول جواز  ال�سيخ  الفار�سي. وهي بحث مقت�سب و�سعه 

املحدَّدة  الزمنيَّة  الفرتة  خالل  نزوى،  يف  اجلمعة  �سالة  اإقامة 

بانتهاء دولة االإمامة يف عمان �سنة 1954م.

التاريخيَّة،  الناحية  من  املخطوط  اأهمية  الورقة  و�ستعالج 

واالأماكن  خها، 
َّ
اأر التي  واحلوادث  نها،   ت�سمَّ التي  واملباحث 

التي  للق�سايا  معاجلته  وكيفيَّة  تناولها،  التي  وال�سخ�سيَّات 

نبذة  واإعطاء  نقدية حول املخطوط،  اإبداء مالحظات  طرحها. مع 

عن حمتواه العلمي، واملنهجية التي �سار عليها املوؤلف يف تناوله 

الواردة  وامل�سطلحات  املفاهيم  واإبراز  طرحها،  التي  للموا�سيع 

اإقامة �سالة  فيه، ودواعي تاأليفه. ثمَّ مناق�سة االأماكن التي جتب 

اجلمعة فيها، واالأماكن التي ال جتب اإقامتها فيها.

وت�ستعر�س الورقة القيم االجتماعية والدينية واالقت�سادية 

وال�سواهد  النماذج  واأبرز  املخطوط،  يف  الواردة  وال�سيا�سية 

التاريخية، واالآراء الفقهية واآراء العلماء التي �ساقها املوؤلف، حول 

ة. اإقامة �سالة اجلمعة يف عهد االأئمَّ

اأ. خليل بن عبداهلل بن �سليمان العجمي

طالب دكتوراه، ق�سم التاريخ بكلية االآداب، 

جامعة ال�سلطان قابو�س، �سلطنة عمان

�سعود الفار�سي

ال�سيخ من�سور بن نا�رض الفار�سي ا�ستمر يف وظيفة الق�ساء اأكرث 

من ن�سف قرن!

كان عطاوؤه خاللها عظيًما

#ندوة_العالمة_الفار�سي 
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تعليقات ال�شيخ الفار�شي على كتاب »عنوان الآثار«

تهدف هذه الورقة اإىل ت�سليط ال�سوء على نوع فريد 

من اأنواع التاأليف متيَّز به ال�سيخ الفار�سي، وهو تعليقاته 

الثمينة على كتب االأثر، فقد كانت له عناية مبطالعة الكتب 

والتعليق عليها، وهذا يدلُّنا على التفكري الناقد الذي يتحلَّى 

به ال�سيخ، واإعمال الفكر يف ن�سو�س االأثر.

التي ظهرت  الكتب  اأبرز  االآثار« من  »عنوان  وكتابه 

بني  ي�سمُّ  فالكتاب  الفار�سي،  ال�سيخ  تعليقات  ا  جليًّ فيها 

اجلانب  �سيئا من  لنا  ُتظِهر  تعليقا،  �ستِّني  اأكرث من  تيه  دفَّ

العلمي لدى ال�سيخ، حاولُت جهدي يف هذه الدرا�سة اأن اأبنيِّ 

ه يف  القيمة العلمية لتعليقات ال�سيخ، واملنهج الذي اختطَّ

تعليقاته، اإ�سافة اإىل ذكر بع�س االإح�ساءات املهمة يف هذا 

االآثار«،  الورقة: عر�س  كتاب »عنوان  اجلانب.  وتناولت 

واأبرز  بها،  العمانيني  وعناية  العلمية،  التعليقات  واأهمية 

املتقدِّمني  من  التاأليف  من  النوع  بهذا  املهتمني  العلماء 

رين. كما تتبعت تعليقات ال�سيخ من�سور على كتب  واملتاأخِّ

االأثر، مع ذكر مناذج للكتب التي علَّق عليها ال�سيخ. 

من�سور،  ال�سيخ  لتعليقات  اًل  مف�سَّ عر�سًا  وقدَّمت 

على كتاب »عنوان االآثار«. 

1. منري بن حممد بن خمي�س ال�سيفي

اإمام وخطيب جامع ال�سلطان قابو�س بنزوى، 

ديوان البالط ال�سلطاين

 الق�شاء عند ال�شيخ العالمة الفار�شي ر�شالة »الكلمة املحكمة يف الرد 

على ق�شاة املحكمة« اأمنوذجا

حياة  جوانب  من  ا  مهمًّ جانبا  الورقة  هذه  تتناول 

الق�ساء،  جانب  وهو  الفار�سي،  القا�سي  العالَّمة  ال�سيخ 

الهنائي  واالإمام  اخلليلي  لالإمام  قا�سيا  عمل  حيث 

بن  قابو�س  ال�سلطان  وجاللة  تيمور  بن  �سعيد  وال�سلطان 

البحث ر�سالة »الكلمة املحكمة يف  م.   يحلِّل  �سعيد املعظَّ

حياة  يف  للق�ساء  منوذًجا  املحكمة«،  ق�ساة  على  الردِّ 

الر�سالة دالة على  التي حكم بها. وهذه  ال�سيخ، واالأحكام 

مكانة ال�سيخ العلمية، ومتكنه من الق�ساء وتبحره يف علوم 

ال  الر�سالة  وهذه  اأحكامه.  ويف  ذاته  يف  وثقته  ال�رضيعة، 

تزال خمطوطة مبكتبة ال�سيخ نا�رض بن من�سور بن نا�رض 

الفار�سي بفنجاء. �ستتناول الورقة منهج ال�سيخ يف تناوله 

وت�سبيب  الدعوى،  حتييث  يف  ومنهجه  املذكورة،  للدعوى 

احلكم، واالأدلة التي ا�ستند فيها حلكمه الذي خل�س اإليه. ثم 

ي�ستعر�س الباحث نق�س ق�ساة املحكمة ال�رضعية مب�سقط 

حلكمه.  نق�سهم  يف  عليه  ا�ستندوا  ما  واأهمَّ  ال�سيخ  حلكم 

  اأ. مهنا بن را�سد ال�سعدي

جمل�س ال�سوؤون االإدارية للق�ساء، �سلطنة عمان 

جمالّية الإيقاع يف الن�ّس ال�شعرّي 

من خالل:

»غزليات العاّلمة الفار�شّي« 

اإطار   يف 
ِّ
الفار�سي يخ  الدرا�سة بال�سَّ ُل ااِلهتمام يف هذه  يتنزَّ

من  علم  على  ف 
ُّ
والتَّعر الُعماينِّ   

ِّ
االأدبي املوروث  ة  هويَّ اإحياء 

رحًبا  جمااًل  موؤلَّفاته  اعتبت  فقد  النَّظم.  جمال  يف  اأْعالمه  اأهمِّ 

العربيَّة وغري ذلك.  واللُّغة  ع  وال�رضَّ الق�ساء  و  النَّظم  لدرا�سة فنون 

فذاع �سيته، و�ساعت كتاباته بني النَّا�س، فكانت اأمارات االإيقاع 

ة  خا�سَّ الغزليَّة  ق�سائده  وحفلت  عناء.  غري  من  ُتدرك  نظمه  يف 

واأقي�سته. واعتب ذلك جمااًل رحًبا  االإيقاع وفنونه  بتواتر مظاهر 

اأ�سبحت هذه املكوِّنات  ة واإن�سادها، حتَّى  عريَّ ال�سِّ لتقبُّل ن�سو�سه 

ة عنده وتقنيَّة ثابتة مُتيِّز ن�سو�سه  عريَّ ة  اأمارة اجلودة ال�سِّ االإيقاعيَّ

هذا  يهدف  ل�سانه.  على  عريِّ  ال�سِّ الكالم  جريان  لهيئة  �س  وتوؤ�سِّ

�رضوب  تواتر  خالل  من  عنده  الق�سيدة  غنائيَّة  اإبراز  اإىل  البحث 

عريِّ لديه.   خمتلفة من االإيقاع و�سمت اخلطاب ال�سِّ

اعر  عريِّ وجماليَّته عند ال�سَّ ة النَّ�سِّ ال�سِّ وحتلل الدرا�سة غنائيَّ

االإيقاع  الغنائيَّة من جماليَّة  اأْن حُتدثه هذه  ، وما ميكن 
ِّ
الفار�سي

ة.  ة، والغزليَّة خا�سَّ عريِّ يف ق�سائده عامَّ ال�سِّ

د. بلقا�سم بن علي، جامعة قاب�س

اجلمهورية التون�سية

النق�س  حكم  على  بالردِّ  ر�سالته  يف  ال�سيخ  وقام 

ا  رادًّ اإليه ق�ساة م�سقط، مفنِّدا حكمهم،  الذي خل�س 

عليه بالتف�سيل.

املحور الرابع: اجلانب الأدبي واللغوي

من�سوربن نا�رض الفار�سي

يف عام 1334هـ خرج ال�سيخ من�سور قا�سدا نزوى طلبا للعلم، فدر�س على امل�سايخ االأجالء: 

االإمام حممد بن عبد اهلل اخلليلي، واأبي مالك عامر بن خمي�س املالكي، وعبد اهلل بن عامر العزري، 

واأبي عبيد حمد بن عبيد ال�سليمي وغريهم. واأخذ النحو عن ال�سيخ حامد بن نا�رض النزوي .

#ندوة_العالمة_الفار�سي

حممد االإ�سماعيلي 

قال عنه املوؤرخ الندن يف حديثه عن االإمام اخلليلي: »ويكتب االإمام رده على الر�سائل التي 

ترد اإليه اأو يعهد اإىل قا�سي ق�ساته -وكان هذا املن�سب ي�سغله ل�سنوات من�سور الفار�سي- بكتابة 

الرد، وكان من�سور يجمع اإىل جانب وظيفته الق�سائية من�سب ال�سكرتري والوزير امل�ست�سار يف اآن 

واحد«

#ندوة_العالمة_الفار�سي
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املبنى واملعنى يف ق�شائد رثاء املراأة لل�شاعر الفار�شي 

يهدف البحث اإىل الك�سف عن دالالت املعاين والقيم 

عريُّ يف ق�سائد ال�ساعر  ة التي يبثُّها اخلطاب ال�سِّ التعبرييَّ

الورقة  تنق�س  وابنته.  زوجاته  بها  رثى  التي  الفار�سي، 

وقلَّة  املراأة،  باإق�ساء  القائل  االجتماعي  الن�َسق  قوانني 

�ساحلة  اأر�سيَّة  وتقدِّم  رثائها،  يف  و�سيقها  املعاين 

وجديدة الإ�سماع �سوت خطاب �سعري اآخر. 

اإبراز البنى  اإىل  وي�سعى البحث يف حتليل الن�سو�س 

ط ديوان ال�ساعر  االأ�سلوبية القائمة يف ثالثة ن�سو�س تتو�سَّ

العماين الفار�سي. وهي ن�سو�س تندرج يف غر�س الرثاء. 

كلُّ ق�سيدة  عليها  قامت  التي  البنى  ل  االأوَّ املبحث  َح  و�سَّ

الدَّاللة  واإنتاج  ع،  التَّفجُّ الق�سائد، مناق�ًسا معاين  من هذه 

يف كلِّ ن�سٍّ من ن�سو�س رثاء املراأة. واأظهر املبحث الثاين 

عالقات  من  به  اأوحت  وما  االألفاظ،  خالل  من  املعاين 

اإىل  الثالث  املبحث  و�سعى  واالإيقاع.  والرتادف،  التطابق 

ا�ستكناه مرجعيَّات ن�سو�س رثاء املراأة يف �سعر الفار�سي، 

التي  االألفاظ والرتاكيب  اأنتجتها  التي  الدالالت  من خالل 

بنيت عليها الن�سو�س.

التي  وتراكيبه  وجمله  الن�سِّ  مفردات  البحث  وحلَّل 

تفوح بالغة وعذوبة«،  ها  الأنَّ الفذَّة،  ة  »ال�ساعريَّ بـ  و�سفت 

الثالثة  الن�سو�س  يف  املبثوثة  ثاء 
ِّ
الر معاين  تتبَّع  كما 

ال�سعريُّ  خطابه  به  جاء  وما  دالالت،  من  لها  وما 

تك�سف  �سامية  ة  تعبرييَّ وقيم  دالليَّة،  فاعلية  من 

العالقات  توحيه  مبا  اخلفيَّة،  العالقات  ن�سيج  عن 

الداخلية يف الن�سو�س.

االأ�ساليب  من  جمموعة  اإىل  البحث  وخل�س 

غر�س  يف   
ِّ
الفار�سي ة  �سعريَّ اأركان  مثَّلت  ة  اخلا�سَّ

 اخلا�سِّ الذي ا�ستند اإىل 
ِّ
الرثاء، مثل املعجم اللفظي

ة يف الفقه وعلوم اللغة. مرجعيَّات خا�سَّ

ة ة بنت �سيف بن علي الفهديرّ د. فوزيرّ

وزارة الرتبية والتعليم، �سلطنة عمان

الفوائـــد والتنبيهـــات النحويـــة لل�شيـــخ الفار�شـــي، درا�شـــة 

و�شفيــــة حتليليــــة

ترك ال�سيخ الفار�سي م�سنفات يف فنون خمتلفة 

وهي  ذلك،  وغري  والعقيدة  وال�سعر،  والنحو،  كالفقه  

ت�سهد بعلوِّ مكانته، وقيمته العلميَّة.

يف  اأرجوزة  و�سعها  التي  موؤلفاته  �سمن  ومن 

»الدرة  و�سماها  ب�رضحها  قام  حيث  العربي،  النحو 

على  �رضحه  يف  اعتمد  وقد  العربية«.  علم  يف  البهية 

كالم العلماء ال�سابقني ك�سيبويه، واملبِّد، وابن مالك 

له  وكان  خالفاتهم،  وبع�س  اآراءهم  ف�رضد  وغريهم، 

ركزَّ يف  وقد  واالعرتا�س.  بالرتجيح  اأورده  فيما  راأي 

هذه  على  واأطلق  النحوية،  االأمور  بع�س  على  �رضحه 

االأمور »الفوائد والتنبيهات«. در�س البحث تلك الفوائد 

والتنبيهات، وقارنها باآراء النحويِّني، وتبنيَّ اأنَّ ال�سيخ 

كان متوافًقا مع من �سبقه من النحاة، رحمه اهلل رحمة 

وا�سعة. 

د. عبد امللك اأحمد ال�سيد �ستيوي

كلية اللغة العربية باملن�سورة،

 جامعة االأزهر 

»الدرة البهية« لل�شيخ الفار�شي

مقام الإن�شاء وموقع املتلقي يف اخلطاب: 

قراءة تداولية

َر منها  جُز والقطُع يف بع�س الدرا�سات النواَة التي تطوَّ
رّ
يعدُّ الر

 . وقد جرى يف اأغرا�س �ستَّى كالعلوم واالجتماعيات 
ُّ
ال�سعر العربي

ال�سيُخ  يقول   منوذج على ذلك.  
ِّ
الفار�سي ال�سيخ  واأرجوزة  والدين. 

النحو  علم  اأرجوزة خمت�رضة نظمتها يف  »فهذه  موؤلَّفه:  يف �سدر 

ة البهيَّة يف علم العربيَّة... 
َّ
يتها بالدر ، و�سمَّ اآخذا منها االأهمَّ فاملهمَّ

ه حني اأطلَع بع�َس اإخوانه  على »اأرجوزته املخت�رضة«  وي�سيف اأنَّ

هذه �ساألوه اأْن ي�سع لها »�رضحا يك�سف عن خمدَّراتها، ويعرب عن 

وال   ، فيملَّ طويال  ال  �سهال،  »�رضًحا  اجلواُب  فكان  مكنوناتها...«. 

، تقريبا للمبتدئني، ومترينا للطالبني. على هذا النحو  ق�سريا فيخلَّ

ة البهيَّة يف علم العربيَّة« اإذن بني النظم والنرث 
َّ
ر �سيجمع موؤلِّف »الدُّ

يف مو�سوع »علم النحو«، باالعتماد على اأ�سلوب �ِسَمُته االخت�سار 

ُح واالإفهام.  والو�سوح، وغايته ال�رضَّ

ا ملقاربة تداولية تعيد  وهو ما يجعل هذا املوؤلََّف جماال مهمًّ

االعتبار للعوامل غري الل�سانية، اأي ملقام الكتابة وغاياتها، ولدور 

املتلقِّي يف اختيارات الكاتب، والطرق التي ي�سري عليها التوا�سل 

اآثار  بر�سد  بل  الن�سِّ  خارج  بالبحث  لي�س   .) الن�سِّ يف  )احلوارية 

املقام يف الن�سِّ ذاته وجتليات مقا�سد الكاتب وانتظارات القارئ. 

االهتمام  يف  التداولية  املقاربة  هذه  اإىل  دفعنا  والذي 

ة ودرا�سات  بـ»الدرة البهية« ما الحظنا يف معظم الدرا�سات الرجزيَّ

ة من تركيز على املوا�سيع اأو الق�سايا، وعلى   عامَّ
ِّ
عر التعليمي ال�سِّ

اأخرى،  لنواٍح  واإهماٍل  ال�سكليَّة اخلارجيَّة،  مظاهَر من اخل�سائ�س 

ة اخلطاب، بدعوى خلوِّه من العاطفة والوجدان. واحلال  من �سعريَّ

املو�سوعات  ب�سبب طبيعة  البالغة  فيه  انح�رضت  واإن  اأنه خطاٌب 

ه ثريٌّ بليٌغ من الناحية التوا�سليَّة واحلوارية، ل�سديد ارتباطه  اإالَّ اأنَّ

مبقام اإن�سائه، وحتقيقا لقول القدماء: لكلِّ مقام مقاٌل. 

اأ.د. ر�سا االأبي�س

املعهد العايل للعلوم االإن�سانية مدنني، جامعة 

قاب�س، اجلمهورية التون�سية

تابع املحور الرابع: اجلانب الأدبي واللغوي
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ة« ة يف علم العربيَّ ة البهيَّ ة يف كتابه: »الدرَّ غويَّ اآراء ال�شيخ العالَّمة من�شور بن نا�رص الفار�شي اللُّ

ة البهيَّة يف علم العربيَّة«، وذلك با�ستعرا�س امل�سائل 
َّ
ُيعَنى هذا البحث با�ستخراج اآراء ال�سيخ من�سور بن نا�رض الفار�سي من كتابه »الدر

واملراجع  امل�سادر  بع�س  اإىل  – بالرجوع  الباحث  – اأي:  م�ستعينا  �سواهدها،  ذكر  مع  االأقوال،  بع�س  فيها  ح  رجَّ اأو  راأيه،  فيها  اأبدى  التي 

املخت�سة.  

ويهدف البحث اإىل ت�سهيل الو�سول اإىل اآراء ال�سيخ الفار�سي من خالل كتابه »الدرة البهية«؛ الأجل معرفة �سخ�سيته يف هذا الكتاب. وقد 

ا�ستمل البحث على �ستة مباحث: حول »لو«، ويف بناء فعل االأمر، ويف »ع�سى«، و»حا�سا«، ويف نا�سب امل�ستثنى بعد »اإالَّ« و »غري« و»�سوى«. 

ل البحث اإىل اأنَّ كتاب »الدرة البهية« للعالمة الفار�سي منوذج من الفرائد الُعمانيَّة الثمينة، وكانت �سخ�سية  و»اإذ« من اأدوات اجلزم.  وتو�سَّ

�سح اأنَّ للعالمة الفار�سي باًعا طوياًل يف العربية؛ فقد اأبدى  املوؤلِّف حا�رضة يف كتابه، من حيث و�سوح اأ�سلوبه، و�سهولة األفاظه، وبثُّ اآرائه. واتَّ

دت من 
َّ
قوله يف بع�س م�سائل اخلالف، كبناء فعل االأمر، وقوله باأنَّ »ع�سى« فعل، واأنَّ »لو« يجزم فعلني، واأنَّ »اإذ« من االأدوات اجلازمة ولو جتر

»ما«، علما باأن بع�س اآرائه قد خالف فيها اجلمهور. 

القارئ بوجود اخلالف فيها. ويو�سي  اإالَّ بقدر ما ي�سعر  ق يف م�سائل اخلالف  الفار�سي يف كتابه متَّزنا، فال يتعمَّ ال�سيخ  وكان منهج 

ا دقيقا؛ �سواء للمنت اأم التعليقات التي وردت يف الهوام�س. وباإعداد درا�سة متكاملة  الباحث باإعادة حتقيق كتاب »الدرة البهيَّة«، حتقيقا علميًّ

عن اآراء ال�سيخ الفار�سي من خالل كتبه يف اللغة العربية. 

د. حممد بن يحيى بن �سفيان الرا�سدي

 اإمام وخطيب بوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية 

ب�سلطنة ُعمان

الدرر املنثورة يف �رصح املق�شورة لل�شيخ الفار�شي )ت 1976م( يف 

ميزان اللغة - درا�شة وحتليل

. وتناولت »الدرر املنثورة يف �رضح 
ِّ
فت الدرا�سة بال�سيخني اأبي م�سلم البهالين �ساحب املق�سورة، و�سارحها الفار�سي

َّ
عر

املق�سورة«، ومعانيها من خالل املنظور املعا�رض، وبع�س جهود ال�سيخ البالغيَّة يف �رضح املق�سورة، ومناذج لها.

اللغة  مبعاجم  م�ستعينني  والتعليل،  والتحقيق  التحليل  على  القائم   ،
ِّ
التحليلي  

ِّ
االأدبي املنهج  على  الدرا�سة  واعتمدت 

ة وال�رضفيَّة والبالغيَّة، وما له عالقة بالبحث. ومراجعها النحويَّ

ا ترتَّب  وخل�ست الدرا�سة اإىل جملة من النتائج، اأهمها اأنَّ ال�رضح اأحيانا يحمل املعاين على غري حماملها ال�سحيحة، ممَّ

ة يف ا�ستخراج املعنى العامِّ للبيت. ولوحظت ندرة االإ�سارة اإىل ال�سور البيانيَّة والبالغيَّة يف املق�سورة، وهي  عليه عدم الدقَّ

ال�سورة  بيًتا تقطيع  بيًتا  االأبيات  اإخراج معاين  البالغية على حممل غري مراد. وقد ترتَّب عن  ال�سور  كثرية، وحمل بع�س 

واإف�سادها.

د. عي�سى بن �سالح العامري

كلية العلوم التطبيقية باإبراء �سلطنة عمان

د. موؤمن اإبراهيم برهام الهواري

كلية العلوم التطبيقية باإبراء، �سلطنة عمان

قال العالمة حمد بن حممد الفار�سي عنه: »يعتب ال�سيخ من�سور من 

والفرائ�س  واالأ�سول  وغوام�سه  بالفقه  عاملا  بُعمان،  الق�ساة  كبار 

والعربية«.

اخلليلي  االإمام  يقطع  »وال  الفار�سي:  حممد  بن  �سيف  العالمة  قال 

االإمام ولو  اأمرا يوجهه فيه  راأيا دونه، وال ي�ست�سعب  -رحمه اهلل- 

كان فيه م�سقة ..، وكان االإمام اخلليلي ال يقطع راأيا عنه؛ الأنه كان 

نا�سحا وذا راأي �سديد«.

ومن ال�سعر، قال ال�سيد الفقيه حمد بن �سيف البو�سعيدي فيه:

َبا« اَر ُمْنَت�سِ »قْد َقاَم باحلقِّ حتى مْل َيَدْع اأبدا ... َظالَم جهٍل ِبَفْنَجا �سَ

وكذا قال اأمري البيان ال�سيخ عبداهلل بن علي اخلليلي مبطلع ق�سيدة 

له فيه:

اُهْم َمَياِديَنا«  ... اأَجرى الَفَواِر�ِس اأَْق�سَ
ً
َداِم َفتى وِر ال�سِّ َ َمْن�سُ »اإىل ابِن نا�رضِ

قال عنه املوؤرخ روبرت جريان الندن يف معر�س حديثه عن االإمام 

اأو يعهد   .. اإليه  التي ترد  الر�سائل  االإمام رده على  اخلليلي: »ويكتب 

اإىل قا�سي ق�ساته -وكان هذا املن�سب ي�سغله لعدة �سنوات من�سور 

الفار�سي- بكتابة الرد، وكان من�سور هذا يجمع اإىل جانب وظيفته 

الق�سائية من�سب ال�سكرتري والوزير امل�ست�سار يف اآٍن واحد«.

قالوا عن العالمة ال�شيخ من�شور الفار�شي:

اأوراق الندوة
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اأ�ش�س تف�شري الفار�شيِّ مق�شورة اأبي م�شلم البهالينِّ

اإ�سكاليَّته،  د  جت�سِّ ت�ساوؤالت  عن  البحث  هذا  ي�سدر 

اأقام  التي  االأ�س�س  ت�ستجلي  اأ�سئلة  وهي  وجاهته،  وتبِّر 

يف  البهالينِّ  م�سلم  اأبي  مق�سورَة  �رضحه   
ُّ
الفار�سي عليها 

كتابه: »الدرر املنثورة يف �رضح املق�سورة«. ويف تتبُّعنا 

مثَّلت  اأ�س�س  عن  ي�سدر   
َّ
الفار�سي وجدنا  املفيد  ال�سفر  هذا 

منطلقات تف�سريه، اأجملناها فيما ياأتي:

تف�سري  يف  املعجم  يف  املثبتة  باملعاين  االلتزام   •
ة  ة معجميَّ الكلمات، وقد ترتَّب على هذا االلتزام وجود مادَّ

 وا�سح مبنهجيَّة املعاجم 
ٌ
ر غزيرة يف �رضح االأبيات، وتاأثُّ

م�سري  اإىل  االلتزام  هذا  اأف�سى  وقد  الكلمات،  تف�سري  يف 

 اإىل اختيارات معجميَّة ال تنا�سب ال�سياق اأحيانا، 
ِّ
الفار�سي

اأو املنطق اأحيانا اأخرى.

 
ُّ
؛ فالفار�سي

ٍّ
• اإجمال معنى البيت على اأ�سا�س تعييني

وال  املعجميَّة،  املعاين  ح�سب  البيت  معنى  يجمل  كان 

يبحث عن تعدُّدية املعنى، ومل ي�ست�رضف اآفاق املعنى يف 

ممكنات البنية؛ ولذا كان جلُّ تف�سريه �سطحيًّا غري عميق.

يف  هذا  كان  وقد  واحدة،  وحدة  البيت  اعتبار   •
ه  عدَّ وقد  البيت  ي�رضح  كان  اإذ  عمله؛  من  االأعمِّ  الغالب 

وحدة واحدة؛ واإن كان هناك ما يربطه ب�سابق اأو الحق.

قليلة، ونرى  • التاأويل: وقد ظهر يف مواطن 
 - على وعيه به - غيَّبه ومل ي�ستثمره، 

َّ
اأنَّ الفار�سي

 املنتظر من 
ُّ
ومن هذه الزاوية غاب امللمح االإبداعي

ة، و�سقط املتلقِّي يف خيبة انتظار، ومل  ق�سيدة �سعريَّ

ة يف م�ستوى ال�سطح تاركة العمق  يظفر اإالَّ على مادَّ

جلهد اآخر قادم.

د. حممود بن يحيى الكندي

جامعة نزوى

اء القدامى يف  ة الأطبَّ ، مدخل لفهم منهجيَّ عالجات ال�شيخ الفار�شيِّ

ت�شخي�س الأمرا�س وعالجها

يرتكز هذا البحث على �سوؤال مفاده: هل هناك 

ة وا�سحة وثابتة وقابلة للدرا�سة، ت�ستند  ة فكريَّ نظريَّ

اأنَّ  اأم  اء القدامى؟  عليها املمار�سة الطبِّـيَّة عند االأطبَّ

متوارثة  بات 
َّ
جمر جمموعة  �سوى  لي�س  القدمي  الطبَّ 

حماولته  يف  البحث  وي�ستند  الزمن؟  عب  تراكمت 

اإطار  على  الطبِّ  يف  االأقدمني  ة  نظريَّ على  َف 
َّ
التعر

عليها  تقوم  التي  الفل�سفة  يف  يتمثَّل   ،
ٍّ
مرجعي

تتَّخذ  والتي  احلديث،  الع�رض  يف  الطبِّية  املمار�سة 

اأ�سا�ًسا لها  ة  التطبيقيَّ العلميَّة  جمموعة من املعارف 

املعارف هي:  الطبيب. هذه  واإجازة  الطبِّ  تعليم  يف 

ومهارات  االأمرا�س،  وعلوم  االإن�سان،  ج�سم  علوم 

، والعلوم الت�سخي�سيَّة، ثمَّ اأخرًيا علوم  الطب ال�رضيريِّ

االأدوية واملعاجلات.

لل�سيخ  وثيقًة  لذلك  مدخاًل  البحث  ويتخذ 

االأمرا�س  من  طويلة  قائمة  على  احتوت  الفار�سي، 

وم�سبِّباتها وعالجاتها. وعْب بحث يف بع�س مراجع 

الوثيقة  درا�سة  ثمَّ  وغريها،  العمانية  القدمية،  الطبِّ 

وحتليلها يف �سوء هذا البحث، تتَّ�سح معامل الفل�سفة 

الطبية القدمية التي قامت عليها منهجيَّة املمار�سة 

الطبيَّة، �سواء عند ال�سيخ الفار�سي اأم عند غريه من 

منهجيَّة  وهي  العمانيِّني.  وغري  العمانيِّني  االأطباء 

التي  االأ�س�س  مع  حيًنا  تتقاطع  وا�سحة  اأ�س�س  ذات 

الطبِّ احلديث، وتختلف معها  تقوم عليها ممار�سة 

اأحياًنا اأخرى. 

د. �سعيد بن حممد بن �سعيد الريامي

باحث غري مقيم مبركز الفراهيدي، 

جامعة نزوى

هكذا روى لنا التاريخ عن االأمم الغابرة 

لوه، فورثناه عنهم،  وعظمائها وما اأثروه واأثرّ

اأن  بنا  ويجدر  ح�سن.  وذكر  وجمد  علم  من 

االأمة  اأبناء  اأحد  عن  مقت�سبة  بنبذة  ناأتي 

اإقامة  اإىل  ن�سعى  الذي  العظيمة  العمانية 

العلمية  حياته  تتناول  عنه  دولية  ندوة 

الفكري. ولعلنا نكون قد  والعملية وانتاجه 

عام  ب�سكل  العماين  للمجتمع  نافذة  فتحنا 

ي�ست�رضف  خا�سة،  الواعد  ال�سباب  وجليل 

اجلليل:  العامل  هذا  اإىل  خاللها  من  اجلميع 

اإن  الفار�سي.  حممد  بن  نا�رض  بن  من�سور 

وعلمي  ثقايف  مردود  والندوات  للموؤمترات 

ح�ساد  ذلك  كل  وتاريخي.  واجتماعي 

اإىل  ويف�سي  املحلي  املجتمع  منه  ي�ستفيد 

اأدخل  وال  والدولية.  االإقليمية  املجتمعات 

يف تفا�سيل هذه الندوة التي تقيمها جامعة 

للندوة  املجال  تاركًا  – م�سكورة -،  نزوى 

اخلري  على  وعلماء.  باحثني  من  وفر�سانها 

واملتميز  اجلاد  العمل  معارج  واإىل  نلتقي 

نرتقي. واهلل من وراء الق�سد وهو يهدي اإىل 

�سواء ال�سبيل.    

التاريخ ل�شان احلق ينطق بال�شدق

ال�سيخ نا�رض بن من�سور الفار�سي
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