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 :الملخص

خالل القرن التاسع عشر الميالدي في إطار  -أدبية لغوية كانت أم   -تتنزل دراسة الحركة العلمية  في عمان 

 . تتبع اإلرهاصات الثقافية والعلمية للحياة الفكرية في عمان بخاصة ، والعالم اإلسالمي بعامة

إن بيئة الحياة العلمية العمانية بيئة غنية لم تحظ بنصيب وافر من الدراسة ،  فهي فترة خصبة خرجت          

م في علوم العربية ، وبنوا قواعدهم في فضاء الحركة العلمية ، فكان لهم دور بارز في علماء أسسوا أسماءه

 . تنشيط الحياة العلمية والثقافية في البيئة العربية واإلسالمية

يظل البحث العلمي في التاريخ األدبي واللغوي العماني وإرهاصاته  األدبية خارج الدراسات الكالسيكية       

 .إلباضية العلمية موضوعا بكرا ، وقليل الدراسةلحركة علماء ا

يهدف العمل إلى الكشف عن فروع الحياة العلمية اللغوية واألدبية التي نبغ فيها المفكرون  العمانيون في        

القرن التاسع عشر الميالدي ، والتعرف ببعض رموز الحركة اللغوية واألدبية في ظل حكم األسرة 

 .هم المواضيع التي خاضها المفكرون العمانيون في هذه الفترةالبوسعيدية، وبيان أ

هذا  ومن األمور التي يسعى البحث إلى بيانها معرفة مدى تأثير  العوامل  السياسية في تطور الحركة        

ي اللغوية ، والحياة األدبية، والوقوف على أهم العوامل الفاعلة في تشكيل  الموضوعات األدبية والفكر اللغو

 .في الساحة العمانية في فترة الدراسة

إن من يقف على مؤلفات العمانيين خالل الفترة المقصودة بالدراسة  يجدها حافلة بذخائر علمية نفيسة         

في مجاالت متباينة ، وتطرقوا إلى موضوعات مختلفة ، ومع هذا الزخم العلمي  لم تلق هذه الثروة العلمية 

ما تمتع به عقل المفكر  -بجالء   -سات المناسبة لما تحويه من ثراء علمي توضح لنا تلك العناية من الدرا

 .العماني من نضج لغوي مؤسس على منهج   علمي رصين

الحركة اللغوية واألدبية في عمان خالل القرن التاسع عشر ) هذا بعض ما تحاول هذه الدراسة المسماة 

 .الكشف عنه،  وبيانه( الميالدي 

مان: المفتاحية الكلمات  .الحركة العلمية ، الحركة اللغوية، الحركة األدبية، ع 
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Abstract: 

The study of the scientific movement in Oman-whether it is literary or linguistic- 

during the 19
th
 century could be placed in the frame of following the cultural and 

scientific foundations of the intellectual life in Oman in particular and in the 

Muslim world in general. 

The academic life environment in Oman is such a rich one that has never had its 

share of research. It is a fertile time that produced scientists who posed their names 

in the sciences of Arabic language and built their rules in the academic movement 

space. So, they had a spectacular role in activating the academic and cultural life in 

the Arabic and Muslim environments. 

The scientific research in the Omani linguistic and literary history, aside from the 

classical studies of the Ibadie scientists' movement, is still an early subject that has 

enjoyed little studies. 

This research aims at uncovering the literary and linguistic academic life where the 

Omani thinkers mastered in the 19
th
 century ad, and introducing some of the 

linguistic movement idols in the reign of Albosaed dynasty and clarifying the most 

important topics through which the Omani thinkers talked about in this era. 

I addition to this, the research is also seeking to know how far were the political 

factors of effect on the development of the linguistic movement and the literary 

life, and to know the most important factors in forming the literary subjects and the 

linguistic intellect in the Omani region during the time of the study. 

Anyone who has the chance to read some of the Omani writings in the period 

appointed by the study can find how they are rich in the precious academic 

treasures in so many various topics and how many were the topics that they had 
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handled. Despite this abundance in the academic production, this scientific wealth 

has never had the needed care by the relevant studies about the academic treasure 

they contain which is the thing that can lead us to conclude that the Omani intellect 

had had such a linguistic maturity based upon a solid academic curriculum. 

This is but some of what this study, called (the linguistic and literary movement in 

Oman in the 19
th

 century), is trying to reveal and clarify. 

Keywords: scientific movement, linguistic movement, literary movement, Oman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة

مانلقد كان للعرب بشكل عام وال       من خالل نشرها في  ن بشكل خاص اهتمام بالعلوم االدبية واللغويةييع 

، وذلك بعد انتشار التعليم الدين اإلسالمي في تلك المنطقة من خالل إنشاء المدارس التّي بناها شرق إفريقيا
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مانال ة ، لهذا أصبحت ميون خالل الدولة البوسعيدية، وكانت العلوم االدبية واللغوية  هي أهم  العلوم  التعليع 

مانالمؤثّر األساسي في الثقافة من خالل ال .يينع 
1
 

مانكان الإذا        يون قد أبدعوا في علوم التفسير والفقه وغيرها فإنهم أبدعوا في مجال آخر هو اللغة على يد ع 

ماناألزدي ال الخليل بن أحمد الفراهيدي في ودام الساحل في  لقد نشأ الخليل بن أحمد. العبقري العربي ي،ع 

وأصبح نجمها المتألق فابتكر  ، ورحل إلى البصرة(جنوب ) حدى واليات محافظة الباطنةوالية المصنعة إ

   .علم العروض ومعجم العين والميزان الّصرفي

مانظهر في        عالمان كان لهما أثر كبير في علم اللغة وهو الشاعر أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  ع 

مانالذي نشأ ب وفارس وبغداد، وكان أعلم الناس في عصره باللغة والشعر، وقد اشتهر  وتنقّل بين البصرة ع 

، وقد كان ي قال عنه أنه أعلم الشعراء وأشعر (998/ـه899: ت -981/هـ 899: و) كالخليل بن أحمدفي اللغة 

وقد ألف ابن دريد . ومات هناك العلماء وعندما مات قيل مات علم اللغة، وقد عاش معظم أيامه في العراق

  .كتبا كثيرة منها كتاب الجمهرة في اللغة وكتاب االشتقاق في اللغة ويعتبر من أهم المصادر في هذا المجال

تي الّتي تقع بين والي" ةمقاعس"الذي نشأ في بلدة  أّما العالم الثاني فهو األديب الكبير أبو العباس المبرد      

مانومعظم علماء  وقد ارتحل أيضا إلى العراق (شمال)  في محافظة الباطنة" الخابورة"و" صحم" نظراً ، ع 

العلمية وتقّدم العلوم فيها، لذلك كانت العراق هي مقصد معظم العلماء في شتى أنحاء  لشهر مدرسة البصرة

أصبح عالما في النحو واللغة وألّف فيها كتبا كثيرة ويعّد كتاب الكامل  إّن أبا العباس المبرد. العالم اإلسالمي

 .دب أشهر كتبه على اإلطالق وكذلك ألّف كتاب الروضة وكتاب المقتضبفي األ

ماناستمّر ال       بن مسلم العوتبي ذلك ما قام به أبو المنذر سلمة  يون في التّأليف في علوم اللغة، ومنع 

وهو من الكتب المعتبرة والمفيدة في علوم  "اإلبانة"كتاب  ألف أربعة كتب في اللغة العربية منها الصحاري

 .اللغة العربية

 

 :                               االهتمامات االدبية ما قبل الدولة البوسعيدية:المحور األول 

                                                           
1
، دار الجيل، بيروت والمنظمة العربية للتربية المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرق إفريقياحريز، سيد حامد،  - 

 .61م، ص8911/هـ8091والثقافة والعلوم، عام 
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 :دولة النباهنة 

مانلم تذكر الصادر التاريخية اهتمامات اهل        بجوانب االدبية خالل دولة النباهنة، في جوانب متفرعة  ع 

، فقد ذكر الجاحظ الشاعر كعب بن معدان األشقري، وكذلك اثنا عليه الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما 

 شعره 

 (الكامل بحر)إن كنت تحفظ  ما يليك فإنما               عمال أرضك بالبالد ذئاب   

 تدعوا لو                  حتى ت جل َد بالسيوف رقاب يلن يستجيبوا للذ

في أوائل النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميالدي إلى القرن السابع   لقد كانت بداية فترة النباهنة      

ن وختلفت اآلراء حول تحديد الفترة الزمنية لهذه الدولة فيذكر ابن رزيق في كتابه الفتح المبي عشر الميالدي،

مانإن بني نبهان كانوا ملوكا عظاما ب) في سيرة البوسعيديين ولهم فيها من المكارم و المالحم شأن أي  ع 

(شأن
2
مانوبالجملة إن ملوك بني نبهان كانوا ملوكا عظاما ب) ويقول في موضع آخر   ولهم فيها من المكارم  ع 

(و المالحم شأن
3

أن بالعدل ،بل أكثرهم أهل جور ة ظلم ، ويذكر في موضع آخر انهم ملوك لم يتصفوا 

تبدوا ضعية اال لدى بعض الشعراء، ويعود سبب هذا الضعف إلى ملوك هذه  فترة هذه الحركة االدبية خالل

.الدولة ذلك النهم تصفوا بظلم و القهر واالستبداد
4
 

 ديعالحكم العثماني  ربيالعالم العيضاً المؤثرات الخارجية كان لها دور في اضعف الحركة االدبية في أ      

، ولكن هذا تأثير لم يكن ملحوضا خالل فترة النباهنة، هذا ما عامل مؤثر في الحركة االدبية في العالم العربي

(فقد كان حكام النباهنة عربا خلصا يعملون على تشجيع األدباء و الشعراء)أكده نور الدين السالمي في كتابه
5
  

 :ومن ابرز شعراء دولة النباهنة

يعتبر الستالى( 090ت)أحمد بن سعيد الخروصي الستالى* 
6
من بين شعراء دولة النباهنة الذي نجى من  

، وله ديوان حققه عزالدين التنوخي وتم طبعه عن طريق وزارة التراث و الثقافة  ظاهرة ضعف الجانب االدبي

مانبسلطنة   عمر النبهاني، حيثوا يقول ميالدي، وبين أشعاره في مدح معمر بن 8919عام  ع 

                                                           
2

 .502في سيرة السادة ،ص الفتح المبين -
3
 .502ص م،.ن - 
4
 .225،ص1تحفة األعيان بسير أهل ُعمان،ج - 
5
 .277-273،ص1م،ج.ن - 
6
 هي إحدى قرى وادي بني خروص بوالية العوابي بمحافظة جنوب الباطنةهو نسبه ستال  - 
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 وقـــــمندحك فى أبياتها يتفــــــمة راح الستالى و اعتدى          بــــــومحك

فــــجاءت تير الناظرين بمثل ما           شـــداه جرير أو شداه القرزدق
7
 

 :دولة اليعاربة

وتذكر المصادر التاريخية  م8908-8011تتشخص الفترة الزمنية التي قامت فيها دولة اليعاربة ما بين       

مانان قيام دولة اليعاربة كان نتيجة الوضعية السياسية التي تعاني منها  الذي ادي  انتهاء عهد النباهنة بعد ع 

يهيمن على السواحل الشمالية منها، ان هذه و كذلك الوجود البرتغالي الذي كان  إلى  انقسام اجتماعي،

م ، وذلك من أجل 8010م دولة اليعاربة على االمام ناصر بن مرشد اليعربي عام االوضاع كانت دافعا لقيا

مانأئمة اليعاربة من طرد البرتغاليين من  مواجه هوالء الطغاة المستعمرين ، وبهذا استطاعوا و الخليج  ع 

مانالعربي و شرق إفريقيا، وبهذا تحقق االستقرار السياسي ل والذي تمثل  ءمما أدى الى خلق المجال لشعرا ع 

 :، و من بين شعراء اليعاربة وكذلك مدح والتهم أئمة اليعاربةفي مدح 

وله ديوان يعروف بديوان الفزاري وكان مجمل قصائده في مدح اإلمام سلطان بن  ،بشير بن عامر الفزاري* 

حيثوا قال فيه سيف اليعربي
8
: 

 كـــسب الثناء حـــــرصحـــــرصت على نظم الكالم فقــلته           وأنت على 

 لـــشعري خصـــوص لم أعم به الورى      وليس لجدوى راحتك خصوص

مابين فترة اإلمام ناصر بن مرشد حتى فترة اإلمام سلطان بن سيف ، حيث عاش خلف بن سنان الغافري*

 :األوائل، وله مؤلفات شعريةالثاني، وكان شعره في مدح األئمه الخمسة 

 .سنانديوان خلف بن  -

 .مقصورة الغافري -

عندما  سجل انتصاراته على البرتغاليينفي مدح األمام سيف بن سلطان حيثوا يقول 
9
: 

 سجام وفدوا مسقطا بعدة بلدان    عليها دموع القسوس

                                                           
7
 .203ديوان الستالى ، ص - 
8
 .175م،دار الفرقد، ص1711/هـ1127إلىم 1351/ هـ1021البراشدي ، موسى سالم، الحياة العلمية بُعمان في عهد اليعاربة - 
9
 .35،ص5تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، ج- 
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 ثم أروى لمسقط سقط عزم    أسقط الظالمين منه ضرام

 وهى دار يكاد يذهل منها    هيبة  حين تذكر األحـالم 

مانفغدت من   كف بني األصفر   صـفرا قد هــــــزها اال نــهزام ع 

 سالم بن محمدو  محمد بن عبدهللا المعوليو  علي بن ناصر الرياميو أيضا من شعراء دولة اليعاربة       

 .محمد بن سعود الصارمىو  المحروقي

       :اللغويةاهتمامات الدولة البوسعيدية بالعلوم االدبية و : المحور الثاني

وقد ازدهر الشعر نتيجة الزدهار اللغة العربية بجميع فروعها من بالغة ونحو وغيرها وقد ظهر ذلك 

 .أكثر في عصر الدولة البوسعيدية الذين عملوا على تشجيع العلماء واألدباء والشعراء

مانوتميزت اللغة بالفصاحة عند ال براءتها من خمسة أشياء يين وفصاحة الكلمة عند البالغين تعنى ع 

 :تعاب عليها وهي

وهو صفة كالميّة ينشأ عنه ثقل الكلمة على اللسان وصعب النطق بها، والتنافر : تنافر الحروف -8

 .نوعان األّول شديد يصعب معه نطق الكلمة واآلخر خفيف ال يقلق الناطق بالكلمة

أمران هما عدم تداول  مصدر الغرابةوهي أن تكون الكلمة حوشية غير ظاهرة المعنى و: الغرابه -1

 .الكلمة في كالم العرب الفصيح والثاني صعوبة إدراك المراد منها في السياق الذي ترد فيه

وهي أن تكون الكلمة مخالفة الستعمال الواضع األّول سواء كانت مخالفة للقياس : مخالفة الوضع -3

لمة بوقات في قول المتنبي وهو يمدح سيف الدولة الّصرفي أو مما جاء مخالفا للوضع والقياس معا مثل ك

 (البحر الطويل) :الحمداني

  فَفِي النَّاس ب وقَـاٌت لَـهَا َوط ب ول  ***  فَإْن َكاَن بَْعض  النَّاِس َسْيفًا لَِدْولٍة   

لمخالفتها ما ثبت عن واضع وب وقات في البيت جمع بوق بمعنى المزمار والكلمة هنا غير فصيحة 

األلفاظ للمعاني ومخالفتها القياس الّصرفي، وتظل الكلمة غير فصيحة عندما توافق القياس ولكنها تخالف ما 

 .ثبت عن الواضع كالفعل يأتي مضارعا أبي اذهبوا فأصبح بمخالفته ما ثبت عن الواضع
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صيغة لفظية تأنفها األذواق وتمّجها  وهي أن تكون بنية الكلمة أصواتا تشكل: الكراهه في السمع-0

 (البحر الطويل: )األسماع مثل كلمة النقاخ أي الماء العذب في قول الشاعر

ِد  دع الخمر واْشَرْب من ***  الماَء قال لي    يْلَعق وأَْحَمَق ممن بَرَّ  ن قاخ م 

مجها الذوق وعافها الطبع وهو أن تكون الكلمة سوقية أبالها التكرار والكتها األلسن حتى : االبتذال-6

 (البحر البسيط: )السليم وذلك في قول أبي شمام

ْبٍد حرَّ َصْفَحتِِه   أْفعالِـــِه األََجل   في َوقَْد تَفَْرَعنَ  ***َجلْيَت والمْوت  م 

 .فالفعل تفرعن المشتق من اسم فرعون من األلفاظ العامة إذ من العادة القول تفرعن فالن

بالغيون فصاحة الكلمة ويريدون أن تكون الكلمة لينة سهلة النطق تتجاور أصواتها وكل ذلك يريد به ال

تجاورا هادئا تتجاوب فيه وتتتالى في أنغامها وتكون الكلمة مألوفة على األلسنة وتكون واردة على قواعد 

 :تصريف الكلمات، أّما فصاحة الكالم فيريد البالغيون بها أمرْين هما

 ل سالمتها من عيوب الكلمةفصاحة مفرداته من خال. 

  تأليف المفردات فيما بينها وتساوقها لسهولة إدراك العقل لمعانيها، وقد أوضح علماء

 :اللغة أن ذلك مشروط بسالمة الكالم من ستة عيوب

داخل السياق وهو وصف للكلمات الواردة في التراكيب وينشأ عنه تعثر اللسان في : تنافر المفردات -     

 .بها، والتنافر نوعان األول شديد الثقل والثاني خفيف الثقلالنطق 

 .وهو أن يكون الكالم مخالفا للمشهور من قوانين النحو ومن ذلك وصل الضميرين: ضعف التّأليف  -     

وهو أن يكون الكالم غير ظاهر الداللة على المعنى المراد منه لعدم ترتيب ألفاظه على : التعقيد اللفظي  -     

وتميّز . رتيب معانيه ومعنى ذلك تقديم الكالم أو تأخيره أو حذفه أو غير ذلك مما ينشأ عنه صعوبة فهم الكالمت

وهو خبير بطبائع اللغة وقواعد التراكيب، والتعقيد اللفظي، و هو عدم وضوح  بذلك الشاعر الكبير الفرزدق

 .وي عليه غير فصيحةداللة الكالم في نظمه، والتراكيب الّتي تنط

وهو أن يكون الكالم داللة في مراد التعبير وانتقال الذهن من المعنى اللغوي للكلمة إلى  :التعقيد المعنوي -     

 (البحر الطويل: )المعنى الكنائي المقصود ومثال ذلك بيت الشعر للعباس بن األحنف
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ب وا ْم لِتَْقر  وعَ  *** سأطلب بعد الدَّاِر َعْنك  م  َدا َوتَْسك ب  َعْينَاَي الدُّ  لِتَْجم 

إّن التعقيد المعنوي هو خفاء داللة الكالم على المراد منه وذلك لعدم قدرة الذهن على الربط بين الداللة 

 .اللغوية والداللة الكنائية

صفه إّن التكرار لكلمة لغوية واحدة في كل شطر من أشطار بيوت الشعر يحرمه : كثرة التكرار -    

 .الفصاحة

 .إّن اإلضافات المتتابعة في بيت الشعر ت خّل بفصاحة الكالم: تتابع اإلضافات  -    

إّن فصاحة الكالم تعنى فصاحة مفرداته وسالمته من تنافر كلمات مجتمعه ومن ضعف التأليف وتعقيد 

ود بلفظ فصيح عن األفكار األلفاظ والمعاني، بينما فصاحة التّكلم تعني قدرة المتكلم على التّعبير المقص

صفاء الذهن ويسر : والمقاصد في الوقت الذي يرغبه وكانت الفصاحة عند العرب تقتضي أمرْين أساسيّْين

 .تشكيل هذا الفكر في قوالب كالمية صحيحة

هي تعني بلوغ الرجل بعباراته درجة التّعبير أي أنه صار قادرا على التعبير عما يريد وأطلق و البالغة

وصف البالغة على الكالم والمتكلم فبالغة الكالم تعني مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحته، أّما بالغة  العرب

المتكلّم فهي ملكة في النفس يقتدر بها صاحبها على تأليف كالم بليغ وسليم من نواقص الفصاحة والمتكلم 

البليغ أي أن المتكلم الفصيح يمكن أن  البليغ أخص من الفصيح ألن المتكلم البليغ يدخل بملكة اإلتيان بالكالم

يفضل صفة البالغة، ويرى البالغيون أن البالغة هي تطبيق الكالم على مقتضى الحال مع الفصاحة ومعنى 

هذا أن شرط الكالم البليغ أن يسلم من العيوب المخلّة بالفصاحة وأّن البالغة أعم من الفصاحة إذ أن كل كالم 

 .كل الكالم الفصيح بليغابليغ فصيح ال محالة وليس 

هو تتبع خواص تراكيب الكالم في اإلفادة منه وما يتّصل به للوقوف على الخطأ علم المعاني في اللغة 

إّن . في تطبيق الكالم ويعرف بأنه العلم الذي يعّرفنا صياغة العبارة صياغة تتناسب مع المقام الذي تقال فيه

ياغاته التّي يكون فيها مستجيبا لمقتضى الحال، ويعتبر علم النّحو علم المعاني يبحث في أحوال اللّفظ أو ص

إّن علم النّحو عندما . من العلوم الّتي تدرس أحوال اللّفظ من تنكير وتعريف وتقديم وتأخير وحذف وذكر

عريف ي درس يتبيّن الّدارس فيه جواز التّقديم وامتناعه ووجوبه وجواز الحذف وامتناعه ووجوبه ويتكلم عن التّ 

إذ إنه ال يعالجها من حيث أنّها تلبي مطلبا فنيّا يقضيه المقام وتستدعيه الحال ولكن . والتنكير والتأكيد وعدمه

 –أحوال المسند إليه  –ذلك من اختصاص علم المعاني، الذي يتناول ثمانية مباحث هي أحوال اإلسناد الخبري 

 .اإليجاز واإلطناب والمساواة –الفصل والوصل  –نشاء اإل –أحوال متعلقات الفعل والقصر  –أحوال المسند 
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مانإّن اللّغة العربية بفروعها المختلفة قد وجدت اهتماما لدى العلماء ال يّين وقد ظهر ذلك بوضوح على ع 

الذي أجاد الشعر وذلك إلجادته اللغة العربية فقد انتشرت بين األدباء المساجالت  يد أبو مسلم البهالني

الصديق الحميم  بن سعيد بن خلفان الخليلي الشعرية والمناقشات العلمية والمطارحات األدبية وظهر أحمد

وكان الهدف من الهجرة هو توسيع المدارك واالستزادة من العلم وقد  ألبي مسلم وقد ذهبا سويا إلى زنجبار

 .عاصر مجموعة من كبار الشعراء أمثال المر بن سليمان الحضرمي ومحمد بن شيخان السالمي

بن سعيد وهى تولي التعليم والعلماء اهتماما  إّن الدولة البوسعيدية على مدى امتدادها منذ أيام اإلمام أحمد

خاصا، لذلك حرص معظم سالطين الدولة البوسعيدية على االهتمام بها إذ هي لغة الوحي وأساس العلوم مما 

أدى إلى تقّدم األدب والشعر في الدولة البوسعيدية، وساعد ذلك على ازدهار حركة التّأليف في جميع المجاالت 

خ الذي وفّرته الّدولة البوسعيدية والّذي يعتبر متواصال مع حكومة جاللة السلطان قابوس بن ويعود الفضل للمنا

المعظم الذي راعى فيها العلم والعلماء وهاهي جامعة السلطان قابوس ت درَّس فيها كل العلوم المختلفة وهي  سعيد

 .تتمتع به من إمكانيات هائلةمقصد للباحثين من شتّى أنحاء العالم وذلك لما 

مانومازال المجتمع ال ي محافظا على اللغة العربية وأصولها المختلفة والكلمات الّتي مازال البدو ع 

 .يحتفظون بها وهذا إن دّل على شيء فإنّه يدّل على التمسك باللغة ومعانيها والحفاظ عليها

مانإّن المتأّمل في األدب ال: األدب والشعر أنه يحتاج للبحث الموضوعي في بعض القضايا، ي يجد ع 

فيجب أن يتميّز األدب بالموضوعيّة وهي تحكم موازين علمية تقوم على أساس رصد الحقائق وجمع 

 .المعلومات وترتيبها وتصنيفها واستخالص النتائج بموضوعية

يق معايرها وإرساء إّن مناهج النقد األدبي يجب أن تكون شديدة الصرامة من حيث تطب: النّقد األدبي

قواعد صحيحة للنقد األدبي ال تقوم على المجاملة أو التعصب لذلك يجب على كل ناقد أن يتوّخى المعايير 

السليمة في أعماله وأن يكون مواكبا لمجريات التّطور األدبي لذلك يجب دراسة علم النّقد األدبي كي يكون 

مانلمدرسة الهواية بل تخصصا، وقد ظهر ذلك واضحا في تأسيس ا ية الحديثة للنقد ووجودها بشكل واضح، ع 

إّن . ولكّن النقد األدبي أصبح بحاجة إلى نقد ذاتي والنقد الذاتي هو أرقى مراتب النّقد على الصعيد اإلبداعي

مانقيام المجادالت النقدية األدبية ال ملما  ية ليست باألمر السهل ألنه القائم بعمليات التقييم لذلك يجب أن يكونع 

مانبمكونات الشخصية ال مانية ثقافيا ونفسيا واجتماعيا كما يجب أن يتفهم ظروف البيئة الع  ية كي يتّصف النّقد ع 

بالموضوعية فلذلك يجب إعادة النظر في تلك الكتابات الختيار ما يصلح منها للنشر ولضرورة اقتناء ما 

مانيصلح منها مع الواقع األدبي ال مام كتّاب جدد بحيث يشكل هؤالء نواة جديدة لتطور ي لتفتح الطّريق أع 
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مانمبكر في األدب ال ي الحديث ويسير في االتجاه الصحيح والبعد عن الموضوعات المتكررة التّي ملّها ع 

 . القّراء

مانإّن األدب ال ي مازال في طور البناء، وللبناء أسس وشروط لذلك يجب دراسة المدارس األدبية ع 

ماناعية والرمزية والواقعية وأن يتّم تشجيع الكتّاب الالمختلفة كاإلبد يين في مختلف األعمار فيكون التّوجه ع 

 .واعيا ومرسوما ومخططا ومنقحا مع الجهات المسؤولة عن تنمية الحركة األدبية في البالد

يين في الوقت مانع  إّن التجديد األدبي من ناحية النّقد يمكن من خالل محاوالت التقييم بأّن معظم األدباء ال

مانالحاضر يبحثون عن التطوير والتحديث في األجناس األدبية المختلفة لوضع أسس األدب ال ي الحديث ع 

مانوهناك محاوالت جادة لتحديث األدب ال ماني فمن المؤكد أن األديب الع  ي الذي يكتب أي نوع أدبي حديث ع 

خاصة في الجوانب التّي ترتبط باللغة العربية أي أن  يجب أال يقفز فوق مراحل التّطور الذي مّر به األدب

يكون الشاعر على دراية بالشعر الجاهلي وكتابة الشعر العمودي، وكذلك كتّاب القصص، وبهذا الوسيلة 

مانتتكون لدى األديب ال ي خلفية تؤهله للخوض في غمار الكتابة لدرجة التخصص واالحتراف فأصبح العديد ع 

 . خبرات أدبية ضاربة في العمق من حيث مستوى األداء الفني والموضوعي من األدباء يمتلكون

مانلقد تنوعت اإلصدارات األدبية في  رغم المعوقات التّي تواجه األدباء وخصوصا األدباء الصغار  ع 

في السن فكثير منهم يترّددون في نشر كتاباتهم وذلك بسبب عدم الثّقة في أنفسهم فالبعض يرى ضرورة 

ماناإلسراع في اإلصدارات األدبية ألنهم يرون أن اإلصدار يمثّل مرحلة من تاريخ  رغم بعض االنتقادات  ع 

 .ألدبيةلإلصدارات ا

إّن توافر النّقد األدبي هو أفضل معيار يجب تحكيمه لنجاح اإلصدارات األدبية فيجب تكوين لجنة 

مانولقد عانى األدب ال. مراجعة النص ومساعدة األديب من حيث السبل اللغويّة والفقهيّة ي من الّركود في ع 

 .لحركة الثّقافية والعلمية في البالدبداية الثّمانيات إالّ أنّه بدأ يتعافى وذلك بفضل دعم الدولة ل

مانلقد كان األدب ال ماني من أبرز الروافد في الحضارة الفكرية العربية اإلسالمية فقد أبدع الع  يون ع 

الفراهيدي قد تمّكن من إخراج علم المعاجم  وساهموا بشكل كبير في تقّدم الحياة األدبية فالخليل بن أحمد

مانثّم إّن ال. وتأسيس علم العروض كما أسهم في علم النّحو يين قد عملوا على تطوير علم األدب من خالل ع 

االهتمام باللغة العربية فأدركوا أّن النّتاج الفكري ال يعرف حدودا وال إقليمية فالعلم كالهواء ملك للجميع، وقد 

ماننتاج األدبي التميّز اإل وكان ثمرة هذا النّهج المتميّز الّذي اختطّه . ي بطابع مميّز فهو يمتاز بالفكر العقيديّ ع 

مانال مانولم ت غفل الموضوعات األدبية لل. يّون أن اتّصف عطاؤهم بالنقاء والجديّة على مّر العصورع  يين ع 
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ماناألمر المالحظ أّن ال األوضاع المتقلبة خارج محيطهم فهم يتفاعلون معها إال أن يّين يرّكزون على البناء ع 

الداخلي لهم لترسيخ القيم والمبادئ والمثل العليا المنبثقة من الّدين الحنيف ومحاولة تحصين البالد من 

مانوهذا التوّجه ال. التّيارات الفكريّة التّي كانت تتصارع فيما بينها ي كان له أثر كبير في رفض اإلنتاج ع 

مانال األدبي مانقد شهد مزيداً من االنفتاح ال الدولة البوسعيديةي في الخارج، إالّ أّن ع  ي على العالم الخارجي ع 

مانوتفاعل األدباء ال يّون بشكل لم يسبق له مثيل على األحداث المعاصرة لهم، وبرزت قمم أدبيّة على الساحة ع 

مانال مانللقد تمتع األدباء ا. يّة وتمتّعت بمكانة مرموقةع  يّون المعاصرون بمرونة أكثر فنرى منهم عدم االلتزام ع 

مانبالمنهج التقليدي الذي سار عليه أسالفهم ورغم ذلك فإن اإلنتاج األدبي ال ي ظل داخليا ولم نر منه خروجاً ع 

 .عن الحدود رغم االنفتاح الذي شهده العصر اآلخر

مانثّم إّن األديب ال ماندورا في بناء األدب الي عليه أن يعَي تماما أن له ع  ي ألن هذا الّدور ال ينفصل ع 

مانويعتبر األدب جزءا هاما من أجزاء البنية الثّقافية للوطن ال. عن أدوار أخرى في جميع المجاالت . يع 

والثّقافة هي أساس القيم االجتماعية والموروثات والتّقاليد وبذلك ال يمكن فصل اللغة عن األدب فاللغة أهّم 

مانالثّقافة وقد حافظت على األدب ال عناصر ي، واألديب هو األداة التّي تسّخر إمكانات اللّغة العربية لتطوير ع 

واألدب في المنظور السليم ليس هواية وإنّما هي مهنة ذاتية يلتزم بها المرء . الحركة الثّقافيّة بمعناها األشمل

يكون المردود معنويا، وهنا يجب أن يدرك كل أديب أمام نفسه وهو ال ينتظر أجرا مقابل هذا العمل وإنما 

مان ماني المسؤولية األدبية التّي تقع عليه فلذلك يجب التّضافر بين الدولة واألدباء إلخراج األدب الع  ي إلى ع 

مانالعالم الخارجي في ثوب جديد من خالله يمكن أن يتواجد األدب ال ي على الساحة األدبية وذلك من خالل ع 

، ويرجع الفضل إلى األدباء لعمل األدبي بالجدية واالرتفاع بالكلمة إلى مستوى المسؤولية المطلوبةاتساع ا

مانال يين األوائل مثل أبي نبهان الخروصي وغيرهم في الحفاظ على التراث األدبي فقد تركوا لنا قاعدة صلبة ع 

مانمن األدب ال ماني يمكن االرتكاز عليها، وعلى األدباء الع  البحث عن طرق إلحياء تراث أجدادهم لكي  يّينع 

مانيطّوروا خطابهم التحليلي باالستقاء والتدقيق، والغرض من هذا كله هو ازدهار األدب ال ي ليكون معلوم ع 

فاللغة . الهوية وبارز المعالم وثابت الخطى لكي يحظى بانتشار واسع ألنه جزء ال يتجزأ من األدب العربي

مانى التّفاهم والتّواصل بين األدباء العرب واألدباء الالعربية ساعدت كثيرا عل يين فعملت الدولة على إيصال ع 

ماناألدب ال ي إلى البالد العربية وهذا التّفاعل األدبي لن يأتي إال عن طرق المشاركة في طرح األفكار ع 

طنة حديثا إلى إرسال وفود من وتبادلها مع بقية المجتمعات األدبية في البالد العربية والعالم لذلك اتجهت السل

وكل هذا كان يهدف . أدبائها إلى المهرجانات األدبية في الدول العربية مثل مهرجان جرش بالمملكة األردنية

مانتوطيد عملية التّواصل بين األدب ال  .ي وغيره من األدب في البلدان المختلفةع 
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في ظل حكم  الدولة البوسعيديةلقد ساهمت الدولة البوسعيدية في تطوير حركة األدب كثيرا خالل 

حضرة صاحب الجاللة عندما تولى السلطان قابوس حكم البالد وهو ما يعرف بعصر النهضة في عام 

مانال م في كافة المجاالت، فقد تطّورت الحياة العلمية والثّقافية في البالد وأصبح المجتمع8999 ي أكثر ع 

 .انفتاحا على العالم الخارجي

مانتنّوعت جوانب التأليف النّحوي في : النّحو ، وقد كانت تلك التّنوعات في الدولة البوسعيديةخالل  ع 

األعّم واألغلب تنوعات عقلية منبثقة من طبيعة الدراسات ومنهجها، وكانت هذه التّنوعات منبثقة من االهتمام 

مانوالحرص على اللغة وصياغة األسلوب والتصدي إلى ما يخالف ذلك، وبهذا تعدد النحويّون في   :منهم ع 

 (م8199/هـ8110: ت)  سالم بن محمد بن سالم الدرمكي -8

 وكانت له قصيدة في النحو تتكون من عشرين بيتاً 

 ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي -1

 علي بن ناصر بن محمد النبهاني -3

 سعيد بن خلفان الخليلي -0

مانالشعر من العلوم الّتي اهتم بها الي عّد : الّشعر  يون ويعود هذا االهتمام إلى زمن دخول اإلسالم وقد ع 

قد بلغوا درجة كبيرة من البالغة والفصاحة وانتشار الشعر في فنون مختلفة فاهتموا  ع مانكان الكثير من أهل 

من الذين برعوا في البحور واألوزان وله  الفراهيدي بعلم العروض وعلم القوافي ويعد الخليل بن أحمد

مؤلفات كثيرة في ذلك ومن أهم الّشعراء مازن بن غضوبة الذي دخل اإلسالم على يده وكان يسكن والية 

مانوأسلم وطلب من الرسول الدعوة ألهل   وعندما ذهب إلى الّرسول سمائل البحر ): ومن شعر مازن. ع 

 (الطّويل

تِي   ْت َمِطيَـّ ِ َخبَـّ وب  ***   إِلَْيَك َرس وَل هللاَّ مان ِمنْ  اْلفَيَافِي تَج   إِلَى اْلَعْرجِ  ع 

 ربْي فأرجـَع بالفلــج  ليْ  فيغفرَ ***  الحصى  وطئ من خير يا لتشفع لي

مانهذه أبيات قليلة لمازن بن غضوبة وهو ما يدّل على أن الشعر في  مزدهر منذ بداية اإلسالم،  ع 

 :ومن شعره. بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدى اليحمدي منظّرا لهذه الحركة الّشعريّة ويعّد الخليل بن أحمد

 (البحر السريع)

 الِرزِق َحتّـى يَتََوفّاني***  فَمي ضاِمن  إِنَّ الَّذي َشقَّ 
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 زاَدَك في مالَِك ِحرماني***   َحَرمتَني َخياراً َكثيراً فَما 

 (الطويلالبحر ) :ومن شعره أيضا

هـا  َوما ِهـَي   َوَحول  إِلى َحوٍل َوَشهـٌر إِلى َشهـرِ ***  إاِلّ لَيلَةٌ ث مَّ يَوم 

بَن الَجديَد إِلى ال  َوي دنيَن أَشالَء الَكريِم إِلى القَبـــرِ ***   بِلى  َمطايا ي قَرِّ

كـَن أَزواَج الَغيوِر لَِغيِرِه    َويَقِسمَن ما يَحوي الَشحيح  ِمَن الَوفِر ***   َويَتر 

وي قال إّن الخليل اجتمع يوما مع عبد هللا بن المقفع ليلة يتحدثان معا وقال الخليل عن المقفع رأيت  عقله 

 .عمله وللخليل عدة كتب منها العروض وكتاب الشواهد وقد أحذ سيبويه عنه علوم األدبأكثر من 

المعروف بالمبرد وكان يسكن في محافظة  وكذلك يعد أبو العباس محمد بن يزيد األسلمى األزدي

كان إماما في النّحو واللّغة وله تآليف في األدب ككتاب الكامل والّروضة  الباطنة ويقال أنه لما ذهب إلى بغداد

إن . ويقول إن الخطيب الفصيح الذي يخطب ويقرأ الخطبة في النّاس وقد كان من الشعراء واألدباء المميّزين

مان شهدت في تلك الفترة األولى من اإلسالم مجموعة كبيرة من الشعراء أدت إلى ازدهار الشعر وتقدمه  ع 

وهو  وأبو عبد هللا محمد بن سعيد األزدي القلهاتي ومن هؤالء نذكر أبا بكر محمد بن الحسن عتاهية األزدي

 .عالم فصيح لغوي مثقف وهو صاحب كتاب الكشف والبيان

مانوقد أخذ الّشعر في االزدهار والنّمو وتلك كانت نبذة مختصرة عن بدايات علم الشعر في  أّما في  ع 

الفترة التّي نتحدث عنها وهي خالل حكم الدولة البوسعيديّة فقد ظهرت مجموعة من الشعراء ومنهم الشيخ 

، من بلدة الدولة البوسعيديةوهو ناظم للشعر عاش في ( هـ19-89/هـ80-83ق) سليمان بن سيف الهنائي

 (البحر الكامل: )له شعر متميز في حب علم القوافي ومن شعره الحوض من عالية سمائل

ف ونَك يا عيوَن النّرجـِس    ِمْنِك اْستََحْيت  بأْن أقبِّل مـْؤنِسـي***  غ ّضي ج 

، تََكسَّـَرْت أَْجفَانَـه    َواِخٌص لم تَْنَعسِ ***  نَعـَس الَحبِيب  ـ يـون ك ـنَّ ش   َوع 

سِ *** َمْجلَــِس    فَأجابَنِي َغْضبان نَْرَجس ٍن لَْم تَْخـر   بِفصـاَحـٍة َوبِأَْعيـ 

َعادات نَا ِكـْتـَمان  ِسـرِّ الَمْجلِـسِ ***  قَبِّْل حبيبََك مـا اسـتطعـَت فَإِنَّنَا   
10
  

 وقد كان الشيخ أديبا في اللّغة والبيان والفصاحة ويدّل على ذلك شعره، ومن الشعراء في البوسعيدي

حتى  ويقال عنه إنّه قد سافر إلى زنجبار نذكر أيضا علي بن ثابت الساساني وله شهرة كبيرة في وادي سمائل

                                                           
10

 .809، ص8س، ج.، مُعمانشقائق الن - 
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: ت)توفّي هناك، ومن أشهر الشعراء في تلك الفترة نذكر أيضا أبا وسيم خميس بن سليم بن خميس المنذري 

كان ذا شاعرية رائقة راجحة وعبقرية فائقة تستمع إلى شعره وال تمّل ( م8988-8991/هـ8319-8319بين 

 (البحر الطّويل: )ومن قصائدة الجميلة

ــَرا***  لِسانِي َمْمل وٌء ِمَن القَْوِل جوهََرا     َعلى أَّن فِي قلبِي لَذا الّدّر أَْبح 

نثَــَراي َساقط َمْنظ وًما ***  يَغ وص  َعلى َما َشاء فِكري فَتَاَرةً   َوطَـْوًرا م 

مت  ِعْنَده  بِكلِّ فَِصيٍح فِيِه أَولَى َوأَْجـــَدَرا***  َولكنَّ َدهري أَصبََح الصَّ
11
  

وهذه أبيات قصيرة من بعض قصائده تدل على قوة اللغة وسالمتها وبالغتها وغيرها من العلوم 

 .ذلك منالمرتبطة بالشعر مثل القافية والجناس وهو متمكن 

أبو نذير الشيخ محمد بن شيخان بن خلفان السالم المعروف عراء أيضا نذكر العالم الفصيح ومن الش

ولد  الدولة البوسعيدية، وكان أديبا وشاعرا خالل (م8919/هـ8300: ت –م 8109/هـ8110: و)بشيخ البيان 

الرستاقيّة نظرا للخالف مع بعض جيرانهم، ، ثم انتقل مع والده إلى في بلدة الحوقين إحدى مدن والية الرستاق

وفيها تتلمذ على يد الشيخ راشد بن اللّمكي وأكمل قراءة علم اللسان ودرس علم الكالم على يد ابن عمه اإلمام 

هذه الفترة مسكنا له، وخالل " المضيبي"، ثم هاجر إلى المنطقة الشرقية واختار من والية نور الدين السالمي

، فقد استنجد به في طلب المال عندما ضاق به الحال، وكان لإلمام نور كان اتّصاله بالسلطان فيصل بن تركي

مانم حصلت له جفوة من 8983/هـ8338الدين السالمي موقف من هذا، وعندما عقدت اإلمامة سنة  وذلك  ع 

لكون القائم بها ابن عمه اإلمام نور الدين السالمي فخرج يتكسب بشعره إلى حكام اإلمارات العربية بالساحل 

مانال يع 
12
( م8939/ه8361:ت) وقد تتلمذ لديه الكثيرون من طلبة العلم كالشيخ عبد هللا بن عامر العزري. 

كما أنه كان حافظا لكثير من ( م8999/ هـ8399 -م 8198/هـ8391: و)املي والشيخ محمد بن حمد الز

أشعار العرب، وإذا توقفنا مع الفترة التّي عاش فيها ابن شيخان فهي الفترة نفسها التّي عاش فيها العديد من 

 وعبد هللا بن سعيد الخليلي وهي نفس الفترة المزدهرة الشاعر العربي أحمد الشعراء منهم أبو مسلم البهالني

.شوقي، وكذلك عاصرى محمود سامي البارودي
13
 

                                                           
11

 .899، ص8، جن.م - 
12

، أنظر، السالمي، إسماعيل بن حمد، مالمح في 889، ص(م0881-98)فعاليات ومناشط، حصاد الُمنتدى األدبي،  - 
 .880-91وتاريخية  في شعر ابن شيخان، صالشعر العربي رؤيا اجتماعية 

13
 .889، ص(م0881-98)فعاليات ومناشط، حصاد  - 
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 (البحر الكامل) : ومن أشعاره في مدح الرسول

 فلذا يعود  لَِي الغرام ويبــدأ  *** بأفق قلبي مــبدأ  الحجاز لِهَوى

مر دموعه ال تـرقأ  *** َصبٌّ يَِحنُّ إلى الحمى فشجونــه   ترقى وح 

 فالعين  تِْبٌر ما تفيض ولؤلـؤ    *** َداءان في أصِل الحشا وجفونــِه 

ب ابتداًء نظــرةٌ   فنَمْت وعادْت ِعلةً ال تبــرأ    *** واألصل في الح 

كرهم ال يَفتأذكروا فتى عن ذِ   *** أترى أِحبتنا األ لى سكنوا الِحمــى
14
  

وكذلك مدح السلطان تيمور بن فصيل وقال  وله قصائد كثيرة ومنها مديحه للسلطان فيصل بن تركي

 (البحر مجزوء الرجز:)فيها

ي فِي اْلغ َرفْ ***    َسِل الف َؤاَد َواْنَصــِرْف       ظَْبـٌي تََربَـّ

ْقـلَتِــي      ـَوْيَعةٌ  فََمـا َوقَــْف  ***َواْسـتَوقَفَْته  م   س 

وَرتِـِه     رفْ ***     يَكـَـاد  فِـي ص   يَذ وب  ِمْن   فَْرِط التَـّ

آِمنًــا َوالَ  تَخــــفْ ***    يَـا َذاِهبًا  أَْقبِـْل  إِلَـّي    
15
 

الخليج والعلماء إن الشاعر له دواوين كثيرة في مدح األسرة المالكة من آل بوسعيد وغيرهم من أمراء 

 .واألعيان واألكابر

 :الدولة البوسعيدية  خالل الحركة االدبية و اللغوية رواد أبرز :المحور الثالث

 (.م89/هـ:83ق) بن سليمان بن طالب السليماني أحمد

وقصائد في مدح األمير محسن بن  من والية نزوى الدولة البوسعيديةوهو ناظم للشعر عاش خالل 

.زهران العبري
16
 

 (.م89/هـ83:ق) بن علي بن محمد الجابري أحمد

                                                           
14

 .819، ص8س، ج.، مُعمانشقائق الن - 
15

 .893صم، ن،  - 
16

 .196، ص3، جن.م - 
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، ولم يعتن وفقيها، وله مدائح في السيد سالم بن سلطان، وكان ضريرا الدولة البوسعيديةكان شاعر في 

.بشعره
17
 

 (.م89/هـ83:ق) بن مبارك البوسعيدي أحمد

وله أشعار رائقة، منها سؤال نظمي  ، عاش ونشأ في والية منحالدولة البوسعيديةهو ناظم للشعر خالل 

.إلى الشيخ عامر بن علي العبادي
18
 

 (.م8111/هـ8139: عاش) ثني بن ناصر بن خلف الزاملي

ديباجة لكتاب باب اآلثار للشيخ الصائغي، : ، وله آثار أدبية منهاالدولة البوسعيديةوهو من شعراء 

.شعرية في الرثاء وغيرهوعدة قصائد 
19
 

 (.م8111/هـ8139:ت–م8930/هـ8809:و) جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي

 :وكان له اهتمام بالشعر ومن أهمها

لناظم القصيدة نفسه، وتّم تحقيقها على يد مبارك بن راشد بن : شرح حياة المهج  -8

 .حمد الحجري وزهران بن زاهر الريامي

على بيت أبي (م8190/هـ8198:ت –م 8910/هـ8891:و) ابن رزيقعلق الشاعر  -1

نبهان الذي يقول فيه
20

 (البحر الطّويل:)

 َعلَى لَذٍَّة من دونِها الَعَسل  النّْحل  *** له ْم في الَخلى أ نٌس بِذكَراه َدائِما  

، شرح فيه القصيدة المذكورة للشيخ ناصر بن أبي نبهان: شرح قصيدة حياة المهج -3

 .لوالده العالمة أبي نبهان في السلوكيات

 (م89/هـ83:ق) حمد بن محمد بن خميس الخميسي

                                                           
17

م، مكتبة الجيل الواعد، 1999/هـ8011، عام 8ط ،(قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية السعدي، فهد بن علي،  - 
 .10ص

18
ومكتبتها المحدودة، عام  ُعمان، شركة مطبعة ُعمانقالئد الجمان في أسماء بعض شعراء ، حمد بن سيف، البوسعيدي - 

 .168-169م، ص8993/هـ8083
19

المطابع العالمية روي، بدون طبعة، ، قديما وحديثا ُعمانأضواء على بعض أعالم الحارثي ،عبد اهلل بن سالم بن حمد،   - 
 .33ص

20
 .868-809س، ص.، مالفتح المبين - 
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، ومن آثاره في الشعر األسئلة نظمية وقد نشأ في والية سمائل الدولة البوسعيديةكان ناظما للشعر في 

.للشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي
21
 

 (.م89/هـ83:ق) حميد بن سعيد السيفي

(م8193/هـ8199ت) ، وله شعر في مدح الشيخ زهران العبريالدولة البوسعيديةكان من شعراء 
22
 . 

 (م8190/ هـ8198:ت -م8910/هـ8891:و) بن بخيت العبيداني حميد بن محمد ابن رزيق

مؤرخا وأديبا وشاعرا، وكان ذا إنتاج لشعر،  إذ كان الدولة البوسعيديةمن أهم علماء  يعتبر ابن رزيق

وقد اطلع ابن رزيق على العديد من مؤلفات األدباء ودواوين الشعراء من أمثال أبي تمام والمتنبي وابن هانئ 

 . األندلسي وغيرهم، كذلك نجده يعارضهم في الكثير من قصائدهم

الذي  البوسعيدي الخروصي والسيد سالم بن سلطان الشيخ ناصر بن أبي نبهان وقد عاصر ابن رزيق

وجد في مجالسة ابن رزيق بغيته من العلم واألدب، وكانت أولى محاوالته في الشعر بعد وفاة السيد سلطان 

.، فقد رثاه بقصيدة نونية وتتكون من ستة وستين بيتا وكانت بدايتها(م8190/هـ8189) بن أحمد
23
 

 ويهـل الدمـوع منا جنــانا***  حتف بعض األنام يشجو الجنانا 

 :مجموعة كبيرة من الدواوين الشعرية منها وقد ترك ابن رزيق

وهو أول دواوينه فقد : بن سعيد البوسعيدي اإلمام الحميد أحمدسلوم األنام في مدح  -8

 .م8199/هـ8111كتبه سنة 

فقد ظهرت سنة : فصول الجمان في مدح السيد مدح السيد محمد بن سالم -1

م، فيقول فيها8119/هـ8101
24

 (البحر الكامل): 

َكْينَةٍ   ِحبُّها من فْرط حبٍّ ما***  قلِب عاشقها سكـْن   في لس   َسَكـنْ  وم 

ٍة     ونواظري لم تكتِحْل ِميَل الَوَسنْ ***  أنـا من لواحِظها طعين  أِسنَـّ

د وِد وال أرى     فََر الصُّ نَـنْ ***  وتِسنُّ لى ش   إال المودةَ كالفروِض وكالسُّ
                                                           

21
 .09-00س، ص.، مقالئد الجمان - 

22
 .09ص س،.م ،(قسم المشرق) معجم شعراء اإلباضية - 

23
 .98ص س،.م ،(قسم المشرق) معجم شعراء اإلباضية - 

24
 .811س، ص.، مُعمانشقائق الن - 
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 مديح والرثاء وهي قصائد في ال: سبائك الجمان -3

 .فريدة األفكار  -0

 .جوهرة أو جواهر األشعار  -6

 .فصوص المرجان  -0

وهي أكثرها في مدح السيد ثوني : سلك الفريد في مدح السيد الحميد ثويني بن سعيد  -9

في أمجاده ومحاسنه ووقائعه ونذكر منها
25

 (البحر الكامل: ) 

 يَْشتَِري إاِلَّ القــلوَب بالَ ثَمنْ الَ ***   بَْيَن الَعتِيِك وسـوقِها ظبٌي أَغّن   

ا َجن من فوديه جــن***   فَْهَو الِّذي سفر النّهار بَوْجِهــِه    واللَّيل  لَمَّ

 فتفنني في العشق من ذاك الفنن ***   وإذا انثنى غصن صباه له صبا    

مانالشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة   -1 مانو فيها ذكر سيرة أئمة : ع   .ع 

نور األعيان وضوء "، وقد سماه ديوان في مدح الشيخ محسن بن زهران العبري  -9

وقد كتبها بطلب من محمد بن جمعة العبيداني وقد " األذهان في مدح الشيخ محسن بن زهران

 .نظمها على حروف الهجائية

 .ديوان في مدح الشيخ أبي محمد ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي -89

وهو يتضمن قصائد مختارة من ديوانيه : ديوان مطبوع باسم ديوان ابن رزيق -88

وابيه السيد  وهي كلها في مدح السيد سالم بن سلطان" فصوص المرجان"و" سبائك الجمان"

 .محمد بن سالم بن سلطان

القصيدة  قصيدة عارض بها ابن رزيق: القدسية النورانية في مناقب العدنانية -81

 (.م81/هـ0: ق)الحلوانية لناظمها الشيخ محمد بن سعيد القلهاتي 

وردت في الكثير من كتبه خصوصاً كتابه الفتح : قصائد شعرية كثيرة ومتفرقة -83

 .لمبين والصحيفة القحطانية والعدنانيةا

                                                           
25

 .839، صن .م - 
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ولقّبه الشيخ إبراهيم بن  األدبية وأثنى عليه شيخه ناصر بن أبي نبهان وقد انتشرت سمعة ابن رزيق

 ".تمام زمانه"سعيد العبري بأسم 

 (.م89/هـ83:ق) خميس بن حويسن الهنائي

وكان له اهتمام بعلم النحو . ، وهو من بلدة الخوضالدولة البوسعيديةكان لغويا وأديبا عاش خالل 

وغيرها من فروع علوم اللغة العربية، وقد درس على يده ابنه الشيخ سعيد بن خميس الهنائي والشيخ عيسى بن 

.واألدبصالح الحارثي، له شعر في علم الفقه 
26
 

 (.م89/هـ83:ق) راشد بن سعيد بن أبي نبهان الخروصي

، له قصائد في المدحالدولة البوسعيديةهو ناظم للشعر عاش في 
27
. 

 (.م89/هـ83: ق) راشد بن سعيد بن محمد الجابري

كان صاحب وفاء بالعهد، وله تواصل مع الشيخ الشاعر ناصر . الدولة البوسعيديةشاعر، عاش خالل 

ومحمد ابن ناصر الجبري وله مراسالت مع الشاعر  بن محمد الخروصي، له مدائح في السيد سالم بن سلطان

.ابن عرابة، ولم يعتن بتدوين شعره
28
 

 (.م89/هـ83:ق) راشد بن محمد الرستاقي

، وله قصائد في تابعة والية الرستاق وهو من بلدة الغشب الدولة البوسعيديةكان ناظما للشعر خالل 

(م8193/هـ8199:ت) محسن بن زهران العبريمدح 
29
 . 

 (.م89/هـ83:ق) زاهر بن مسعود العوفي

.، له أبيات في تعزية ذي الغبراء في وفاة أحد أبنائهالدولة البوسعيديةهو أحد شعراء 
30
 

 (م89/هـ83:ق) سالم بن حسن

                                                           
26

 .869 -860س، ص .، مالجمانقالئد  - 
27

 .890 ص س،.، م(قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية  - 
28

 899ص ،ن .م - 
29

 .888ص ،ن .م - 
30

 .886ص ،ن .م - 
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 العبريزهران بن محسن ، له قصائد في مدح الدولة البوسعيديةشاعر عاش في 

(م8193/هـ8199:ت)
31
. 

 (.م8181/هـ8133: عاش خالل) سالم بن سعيد بن علي بن سالم الصائغي

العلم فتعلّم على يد ، وكان مولعا بطلب ، وهو من والية منحالدولة البوسعيديةكان من فقهاء وشعراء 

وكان في تواصل مع الشيخ أبي نبهان الخروصي ويراسل الشيخ مهنا بن  عّمه الّشيخ جمعة بن علي الصائغي

، وله آثار علمية منهاخلفان البوسعيدي
32
: 

وقد تم تحقيق الجزء األول منه من طالب معهد العلوم : المضنون به على غير أهله  -8

 .الشرعية كبحث تخّرج

وقصيدة في مدح كتاب لباب اآلثار كنز  قصائد في مدح السيد سالم بن سلطان  -1

 .األديب وسالفة اللبيب وهو مخطوط

 (.م8199/هـ8110:ت)، المعروف بأبي األحول سالم بن محمد بن سالم بن محمد الدرمكي

من  ، وهو من بلدة اليمنالدولة البوسعيديةعاش في النصف األول من . كان قاضيا وأديبا ناظما للشعر

أعمال إزكي، وكان من أسرة صالحة عرفت بالعلم والصالح، تولى القضاء في عهد السيد حمد بن سعيد 

.وكذلك في عهد ابنه سعيد بن سلطان والسيد سلطان بن أحمد
33
 

في والية إزكي، عندما  وأرسله إلى بلدة اليمنكان للشيخ سالم الدرمكي ديوان شعر يقع في مجلدين، 

، وفي تلك الفترة دخلت الحركة الوهابية بلدة اليمن فنهبوا المال وأحرقوا الكتب وضمنها كان يقيم في مسقط

.هذا الديوان وكانت هذه الحادثة بعد وفاته
34
  

القصيدة النونية الشهيرة والّتي مطلعها وقد كان أغلب شعر المجموعة من المقطوعات ومنها
35

البحر : )

 (الكامل

                                                           
31

 .819ص  س،.، م(قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية  - 
32

، 8م،ج8913/هـ8090، وزارة التراث والثقافة، عام قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعةالسعدي، جميل بن خميس،  - 
 .1، ص3س، ج.، مُعمانشائق الن، انظر كذلك ، 303 -301-169-16-86ص

33
 .891-890س، ص.، مالفتح المبين - 

34
 .800س، ص.م ،(قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية  - 
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 ثمنْ  سـوٌق ت بـاع به القلوب  بـال***  ما بين بابَْي عيـِن َسْعنةَ واليَمـْن  

وا  وا بِِه َوتَْحــك م  وا بِما احتكر   فََجواب  َمْن يَستام  مْنــه م الَ َولَنْ ***  تَْجر 

ــود   ْعفران من الَوجــْن ***  الِمْسـك  ِمـْن أَْبَدانِِهـم َوالع   أَْرَدانِِهْم والزَّ

ولم يكن شعره يعتمد على األغراض األدبية في المدح والرثاء بل شمل أراجيز في علم الشريعة 

ماناإلسالمية، وكانت له مكانه مرموقة بين شعراء  الدرمكي في بلدة سداب التابعة  ، وقد توفى الشيخ سالمع 

 .لمحافظة مسقط

 (م8189/ هـ8116:ت) بن سعيد البوسعيدي سعيد بن أحمد

م، وذلك 8910/ه8891تولى منصب الحكم بعد موت أبيه سنة  الدولة البوسعيديةكان من بين شعراء 

وبعدها تنازل عن حكمه ألبنه السيد حمد بن سعيد وكان شجاعا، وله آثار معمارية إذ أنه بنى  في الرستاق

كان اإلمام "  ابن رزيق، وله قصائد في الغزل والرثاء، وقد قال عنه م8196/هـ8119حصن المنصور سنة 

".سعيد هذا شجاعا فصيح اللّسان ناظما للشعر عارفا بمعانيه وبيانه مميزا الشعر البذيء والشعر الحسن
36
 

 (.م89/هـ83:عاش في ق) سعيد بن ثاني بن صالح بن عرابة

وقد درس على يده  إحدى من وادي الطائيين، من قرية الدولة البوسعيديةكان من بين فقهاء وشعراء 

ومن أهم آثاره العلمية (م8169/هـ 8193) ابنه الشاعر الفقيه هالل بن سعيد بن عرابة
37
: 

 .للشيخ سعيد بن سالم الفارسي" خزائن المواريث"تعليق في كتاب  -8

هالل بن سعيد في الخالف الدائر حول الخليفة عثمان تحرير فتوى مع ابنه الشاعر  -1

 .بن عفان

 .وله مجموعة أبيات شعرية في الحكمة، وال ي عرف تاريخ وفاته

 (.م89/هـ83:ق) سعيد بن حسن بن درويش الخروصي

نبهان الخروصي وله مراسالت شعرية ، له مدح ورثاء للشيخ أبي الدولة البوسعيديةهو من بين شعراء 

.مع الشيخ ناصر بن محمد بن سليمان الخروصي
38
  

                                                                                                                                                                                           
35

 .889س، ص.، مُعمانشقائق الن - 
36

 .890-893، ص1س،ج.، متحفة األعيان، وانظر، 080س، ص.، مالفتح المبين - 
37

 .166-163-19، ص3س ، ج.، مإتحاف األعيان - 
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 (.م8198/هـ8119:ت -م 8118/هـ8130:و) الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد

، وكان له اهتمام بالعلوم الدولة البوسعيديةخالل  ع مانيعتبر الشيخ سعيد بن خلفان من أهم علماء 

 :النقلية في شتّى فروعها، فقد تّم ذكره في علوم أخرى، أّما اهتمامه بالشعر فيتفّرع إلى عّدة أغراض منها

وبدايتها. ومعنىوهي رائقة لفظا : األذكار والزهد والتصوف: أوال
39

 (البحر الطّويل): 

 فأشهد منّي ألف  ألـِف لِـَسـان***   أ عاين  تسبيحي بنوِر َجنانِي  

اته    إًذا ألف  ألِف ِمْن َغريـِب أغانـي***   وكل لسان أجتلي من لغ 

يٍّة       ه دى ألف  ألِف من شتِيِت َمعاني***   وي هدي إلى سمِعي بكلِّ لغ 

 :التعليميالشعر : ثانيا

وهي منظومة في علم الصرف، نظمها وهو في عمر السادسة : مقاليد التصريف -8

عشرة، وتقع في ألف بيت، ويذكر أنه انقطع عن تأليف هذه القصيدة، فاشتكاه معلمه سعيد بن عامر 

.الطيواني إلى أمه فوبخته ثم ذهب إلى شيخه يحمل  المنظومة المذكورة
40

 

فقد نظم فيها (: مخطوط)علمي العروض والقوافي  مظهر الخافي بنظم الكافي في -1

نظما مختصرا وزاد فيه من عنده، وقد نظمها مع شيخه حماد " الكافي في علم العروض"كتاب 

.البسط
41
  

 .وهو منظومة في علم العروض (: مخطوط)أسنى الذخائر في فك الدوائر   -3

 .وتناول فيها زكاة األنعام: لطائف الحكم في صدقات النعم  -0

 .قصيدة في الّرد على من يقول برؤية الرحمن  -6

 .أجوبة نظمية  -0

 .مقطوعات شعرية في فنون علمية مختلفة -9

                                                                                                                                                                                           
38

 .801، ص8س ج.، مُعمانشقائق الن - 
39

 .303، ص ن نم - 
40

 .800س، ص .، م(قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية  - 
41

 .899س، ص.، مقراءات في فكر الخليلي - 
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وقد ذكر فيها فتوحات اإلمام عزان بن قيس وهي أربع قصائد: شعر الحرب: ثالثا
42
: 

 .وهي تتكون من سبعة وثمانين بيتا: ميميّة قالها في فتح نفعا -8

 .وهي تتكون من اثنين وستون بيتا: بريميرائية في مسير اإلمام عزان إلى ال -1

 .نونيّة في فتح جعالن بني علي -3

وهي آخر ما نظمه وتقع في خمس : داليّة ذكر فيها العديد من فتوحات اإلمام عزان -0

 .مائة بيت

وقد أشار فيه إلى أهمية الدين في الحياة وعاب الفساد واالنحالل الّذي كان : الشعر االجتماعي: رابعا

 .المجتمعمنتشرا في 

 (م89-81/هـ83-81:ق) سعيد بن راشد بن خاتم

 وله قصائد في مدح السيد قيس بن أحمد الدولة البوسعيديةكان ناظما للشعر، خالل النصف األول من 

.بن سعيد
43
 

 (م8101/هـ8191:ت -م89/هـ83:العقد الرابع من ق:و) سلطان بن محمد بن صلت بن مالك البطاشي

، وهو من بلدة إحدى من أعمال وادي الطائين، وقد نشأ في أسرة علم الدولة البوسعيديةكان من شعراء 

وشرف، وكان مثابرا في طلب العلم وتحصيله فكان متواصال مع شيوخ عصره من أمثال ناصر بن أبي 

.البسط والشيخ حماد بن محمد بن سالم والسيد مهنا بن خلفان البوسعيدي نبهان
44
ومن أهم أعماله في  

الشعر
45
: 

 .شرح القصيدة البلكفية للناظم نفسه -8

 .شرح القصيدة النونية في توحيد الباري للنّاظم نفسه -1

 (.م89/هـ83:ق) امعد البهلوي سليمان بن أحمد

                                                           
42

 .809س،.م، (قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية  - 
43

، 8ومكتبتها المحدودة، ط ُعمان، مطبعة بن سعيدن الطالع السعيد نبذ من تاريخ اإلمام أحمد، سيف بن حمود، البطاشي - 
 .399-301م، ص8999/هـ8089عام 

44
 .198-199، ص8س، ج.، مإتحاف األعيان - 

45
 .860، ص8جس ، .، مُعمانشقائق الن - 
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بهالء، له قصائد شعرية في مدح الشيخ محسن بن ، وهو من والية الدولة البوسعيديةشاعر عاش 

(.م8193/هـ8199:ت)زهران العبري
46
 

 (م8181/هـ8119:ت) المفضلي سليمان بن أحمد

، وكان يقطن بنزوى ثم انتقل إلى الدولة البوسعيديةي عتبر شاعرا وناثرا عاش خالل النّصف األول من 

، وكان ذا مال شغوفا بحب الغرس واإلعمار وله اهتمام بالجانب األدبي وصاحب أمثال رائعة ونوادر مسقط

و لعمري إن شعره أكثره "وجالسه وقال عنه  فائقة وقد قال الشعر والرثاء، وقد عاصر الشيخ ابن رزيق

"مليح، تصغي له األذن إذا سمعه الفصيح
47
وكان الشيخ سليمان ال يرضى أن تدّون أشعاره وقد مات ولم يبق  

منها إالّ القليل، ورثاه ابن رزيق
48
. 

 (.م89/هـ83:ق)سليمان بن سعيد بن سالم بن محمد النبهاني

.له قصائد في الرثاء ، وهو من بلدة الدن من والية سمائلالدولة البوسعيديةناظم للشعر خالل 
49
 

 (م8118/هـ8130:ت)سيف بن ناصر بن سليمان بن مرشد المعولي

من بلدة مسلمات من والية وادي المعاول، كان متواضعا  البوسعيديةالدولة كان من شعراء النصف األول من 

وأصّم السمع وجيد األلفاظ، وله شعر ولم يدّونه فبقت مسوّدات لدى بعض الساكنين من بلدته ثم تالشت ولم يبق لها 

.أثر، وكانت قصائده في المدح والرثاء
50
  

 (.م8160/هـ8199:ت) سيف بن ناصر بن مبارك بن سعيد البوسعيدي

من بلدة الشريعة من سمدالشأن، كان حافظا لألشعار  الدولة البوسعيديةكانت أديبا وشاعرا، خالل 

وعارفا باللغة ومعانيها، ومن آثاره العلمية كتاب سلوة العشاق ونزهة المشتاق وهو مخطوط، وله كتاب في 

.الغزل وله أبيات وقصائد في المدح
51
  

 (.م89/هـ83:ق)سيف بن ثنيان بن ناصر المعولي

                                                           
46

 .819س، ص.، م(قسم المشرق) معجم شعراء اإلباضية - 
47

 .899، ن .م - 
48

 .139، ص1س،ج.، مُعمانشقائق الن - 
49

 .360-366ص، 8،جن .م - 
50

 .89س، ص.، مالموجز المفيد، وانظر، 008س، ص.، مالفتح المبين - 
51

 .861-809س، ص.، مالموجز المفيد - 
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في بيمبا،  ، تولى منصب القضاء في عهد السيد سعيد بن سلطانالدولة البوسعيديةكان قاضيا وشاعرا 

.وكانت له مراسالت شعرية مع الشاعر سعيد بن عرابة
52
 

 (.م89/هـ83:ق)صالح بن حبيب بن صالح بن حماد البوسعيدي

ونشأ في بلدة مسلمات  الدولة البوسعيديةخالل  وهو فقيهٌ وشاعر عاش في عهد السيد سعيد بن سلطان

.من وادي المعاول، وله أشعار في الغزل والوصف ولم يجدوا منها إال القليل
53
  

 (.م89-81/هـ83-81:ق) المحروقيعامر بن بشير بن صالح 

كان قاضيا وفقيها وشاعرا عاش في النصف األول من التاسع عشر للميالد، نشأ في والية إزكي، شغل 

.الدنيوية، وله أشعار كثيرة، وأكثرها في المواعظ والنصائح وذم الحياة منصب القضاء في الرستاق
54
 

 (.م8169/هـ8100: عاش في)المعروف بأبي عثمان  عامر بن سليمان بن محمد بن خلف الريامي

، ولد وترعرع في بلدة الترار إحدى ق رى إزكي، الدولة البوسعيديةكان أديبا وفقيها وشاعرا خالل 

وقد عكف على المطالعة والقراءة، وقد درس على يد الشيخ سعيد بن سالم وكان مثابراً في طلب العلم، 

الفارسي  والشيخ محمد بن سالم المنجي، وكانت له اهتمامات في نسخ الكتب، وله العديد من اآلثار العلمية 

منها
55
: 

 ".الدرر المنتقى وسلم االرتقاء"منظومة في فن الفرائض، سماها  -8

 .شرح الدرر المنتقى وسلّم االرتقاء  -1

 .قصائد في المدح والوصف وغير ذلك  -3

و له أعمال على شعره
56
: 

 .بن سيف بن دويم الشعيلي شرح الدرر المنتقى وسلم االرتقاء وقد قام بتحقيقه أحمد -8

 (.م8139/هـ8161: كان عايش في) عامر بن علي بن مسعود بن علي العبادي

                                                           
52

 .106س، ص.، مجهينة األخبار - 
53

 .310، ص3س،ج.،مإتحاف األعيان، وانظر، 180س، ص.، مقالئد الجمان - 
54

م، 1999 /هـ8018، عام 8، الناشر مكتبة أبي مسام، طالحياة العلمية في إزكيالبهالني، يحيى بن محمد بن سليمان،  - 
 .01-08ص

55
 .898ص، 3س، ج.، مإتحاف األعيان، وانظر، 00-01س، ص.، م الحياة العلمية في إزكي - 

56
 .131س، .، م(قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية  - 
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، تعلّم على يد مشايخ عصره وكان منهم والده ، نشأ في نزوىالدولة البوسعيديةكان فقيها وشاعرا في 

وله العديد من اآلثار العلمية منها
57
: 

 (.مخطوط)المراقي فيما يحّل ويحرم من التّقية للمتاقي  -8

على مجموعة من مسائل األثر وأطلق عليه ، احتوى (مخطوط)منثور المسائل  -1

 .وهو يتألف من ثالثة أجزاء" الصراط المستقيم"اسم  الشيخ ناصر بن أبي نبهان

أنوار األسرار ومنار األفكار وهو مخطوط تمثّل في الموعظة والمدح والرثاء، فقد  -3

 . قام الشاعر نفسه بجمعه

 (.م8199/هـ8110:ت) بلعرب بن محمد البطاشيعبد الرحمن بن محمد بن 

وقد ، ، وهو من بلدة قيقا من سمائلالدولة البوسعيديةكان فقيها وشاعرا عاش في النّصف األول من 

وقد استقّر بها وكان والده  وبلدة إحدى من وادي الطائيين التابعة لوالية بوشر كان والده بين بلدة األنصب

بن سعيد، وله قصائد في المدح وفي علم الفقه،  رجل علم، وقد تولى منصب القضاء في عهد اإلمام أحمد

.وكان اهتمامه بعلم الطب
58
 

 (.م89/هـ83:ق)بن حميد الغافري  عبد هللا

، وهو من والية الحمراء وكان معاصرا للشيخ زهران الدولة البوسعيديةوهو فقيه وشاعر عاش في 

في بداية عمره، وله أبيات جمع فيها أسماء رادات عبارة عن كل يوم وليلة من دوران ماء فلج  العبري

.الحمراء
59
 

مانال علي بن أحمد  (م89/هـ83:ق) يع 

، زار إباضية المغرب العربي، وتذكر المصادر أنّه توفّي الدولة البوسعيديةهو فقيه وشاعر عاش خالل 

في رحلته اإلفريقية، وكان له آثار علمية فقد كان له ديوان جمع فيه أشعاره وما كتبه في رحلته اإلفريقية، 

.له تشطير لقصيدة اإلمام أفلح بن عبد الوهاب جمع فيها العديد من النصائح وجد
60
 

                                                           
57

س، .، مإتحاف االعيان، 168-109س، ص.، مقالئد الجمان، وانظر كذلك، 188-1،189س، ج.، متحفة األعيان - 
 .363-309-96، 3، ج199-119، 8ج

58
 .801، ص8س، ج.، مُعمانشقائق الن، كذللك انظر، 080س، ص.، مالفتح المبين - 

59
 .109س، ص.، م(قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية  - 
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 (م8189/هـ8116:ت) علي بن مسعود بن علي بن محمد العبادي

الشيخ جمعة بن ، ودرس على يد ، وهو من نزوىالدولة البوسعيديةشاعر عاش في الثلث األول من 

وهي تتألّف من ثالثمائة ( م8919/هـ8191:ت)، له قصيدة في رثاء شيخه جمعة الصائغي علي الصائغي

ومن أعماله في شعر" قصيدة السلوان"وعشرة أبيات سّماها 
61

 : 

ار أنوار األسر"خمس القصيدة المذكورة له في ديوان الشيخ عامر بن علي المعرف  -8

 ".ومنار األفكار

 (م8101/هـ8100:ت) التنوفي علي بن ناصر بن محمد بن عبد هللا النبهاني

بلدة تنوف من أعمال الحمراء، وقد نهل العلم  ، ولد فيالدولة البوسعيديةفلكي وناظم للشعر عاش في 

، توفي ودفن في بهال، كذلك له قصائد له قصائد في مدح الشيخ محسن بن زهران العبري. من علماء عصره

طبع المجلد األول المعروف  كثيرة، ولكن الشاعر لم يقم بجمعها، وجمعها ابنه موسى بن علي في مجلدين، تم

، وينقسم إلى أربعة أقسامبديوان التنوفي
62
: 

 .قصائد فلكية: القسم األول -

 .قصائد نحوية: القسم الثاني -

 .قصائد المدح: القسم الثالث -

 .قصائد الرثاء: القسم الرابع -

 (.م89-81/هـ83-81: ق) مبارك بن عبد هللا بن مبارك النزوي

                                                                                                                                                                                           
60

، تحقيق محمد بن علي الصليي، وزارة التراث األزهار الرياضية في أئمة وملوك اإلباضيةالباروني، سليمان باشا،  - 
 .169-106، ص1م،ج8919/هـ8099والثقافة، عام 

61
 .90-93، ص3ج س،.، مإتحاف األعيان، كذلك انظر، 100-100س، ص.، مقالئد الجمان - 

62
 .196، ص3س، ج.، مُعمانشقائق الن، انظر 189،ص1س، ج.، متحفة األعيان - 
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، حيث تولى ، في نزوىالدولة البوسعيديةكان قاضيا فقيها شاعرا، عاش خالل النّصف األول من 

، وكان مرجعا البن رزيق في االستفادة منها في الروايات منصب القضاء زمن السيد حمد بن سعيد بن أحمد

.أبيات في بيان نسبهالتاريخية، وله 
63
 

 (.م89/هـ83:ق)محسن بن زهران العبري

.، وله سؤال نظمي إلى الشيخ سعيد بن خلفان الخليليالدولة البوسعيديةوهو ناظم للشعر عاش خالل 
64
 

 (م89/هـ83:ق) العبيدانيمحمد بن جمعة بن مسعود 

، وقد جمع قصائده ، له قصائد في مدح الشيخ محسن بن زهران العبريالدولة البوسعيديةمن شعراء 

ورتّبها على حسب الحروف " بن زهرانتحفة الّزمان في مدح الشيخ محسن " مع بعضها البعض وأسماها 

.الهجائية
65
 

 (.م8109/هـ8110:ت) محمد بن علي بن محمد بن علي المنذري

قبل مجيء السيد  ، نشأ في أسرة علم في زنجبارالدولة البوسعيديةكان فقيها وناظما للشعر، عاش خالل 

، وكانت له مراسالت شعرية مع ، وكان من أكبر القضاة، وعهد إلى ابنه السيد ماجد بن سعيدسعيد بن سلطان

الشاعر ابن عرابة و له آثار علمية منها
66
: 

 (.مخطوط) جواب السائل الحيران في مسألة رؤية الّرحمان  -8

 .الخالصة الدامغة -1

 (م8111/هـ8111: عاش)منصور بن محمد بن ناصر بن خميس الخروصي 

، وقد نشأ في بلدة ستال من أعمال والية الدولة البوسعيديةفقيه وشاعر خالل  النّصف األّول من 

أبي نبهان الخروصي، وقد عاش ضريرا وغم هذا كان على  ، في أسرة علم وتقوى وهو حفيد الشيخالعوابي

درجة كبيرة من الدراية واالطالع، وله آثار شعرية منها
67
: 
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 .098-806 -800س، ص.، مالفتح المبين - 
64

 .390س، .، م(قسم المشرق)معجم شعراء اإلباضية  - 
65

 .696 -891، صالفتح المبين - 
66

 .90-93س، ص.، مالبوسعيديون - 
67

 .801، ص8س، ج.، مُعمان، شقائق النوانظر، 869س، ص.، مالفتح المبين - 
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 .قصيدة في مدح الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي  -8

 .أبيات في بيان أصله ونسبه  -1

 (م8136/هـ8169:ت: )مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي

في أسرة شرف ورياسة وكان والده وكيال لإلمام  ، نشأ في مسقطالدولة البوسعيديةكان شاعرا خالل 

بن سعيد في األمور اإلدارية والمالية، وقد اجتهد الشيخ في طلب العلم ونشره، وقد عاصر الشيخ أبا  أحمد

وتبادل معه آراء في بعض المسائل العلمية، وكان ضرير البصر بصير  نبهان جاعد بن خميس الخروصي

القلب، مواظبا على الفرائض وعاش أعزب لم يتزوج، وكانت له آثار علمية منها
68
: 

 .تهذيب األثر تلخيص جامع ابن جعفر وهو مخطوط أعاد فيه ترتيب جامع ابن جعفر  -8

 .حوت الكثير من المواعظ: مجموعة خطب -1

 .في كتب األثر أجوبة مبثوثة  -3

 .أبيات شعرية في الموعظة  -0

 (م8101/ هـ8100: عاش) موسى بن عيسى بن سعيد بن بشير البشري

، وكان مثابرا من أعمال الرستاق ، نشأ في بلدة الغشبالدولة البوسعيديةكان فقيها ناظما للشعر خالل 

الخروصي، وغيرهم من شيوخ تلك الفترة، وله  على طلب العلم، وقد درس على يد الشيخ ناصر بن أبي نبهان

مجموعة قصائد منها
69
: 

 .قصيدة في تقريض كتاب قاموس الشريعة -8

 .سؤال نظمي إلى الشيخ ناصر بن أبي نبهان  -1

 (م8109/هـ8103:ت/ م8991/هـ8891:و) جاعد بن خميس الخروصي ناصر بن أبي نبهان

، ونشأ في العليا من وادي بني خروص، وكانت له آثار في الدولة البوسعيديةكان ناظما للشعر خالل 

الشعر منها
70
: 
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 .881-888-19-16س، ص.م الموجز المفيد، - 
69

 .191-198، ص83، ج-86-80، ص 8س، ج.، مقاموس الشريعة - 
70

 .189-899، ص1، ج، تحفة األعيان، وانظر99-19س، ص.، مالبوسعيديون - 
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 .قصائد في الزهد والمدح -8

 .ارجوزة في النحو وسّماها األرجوزة التهذيبية بالعوامل العربية  -1

 التهذيب بالنحو القريب وهو مخطوط شرح ألرجوزته التهذيبية، وحقق الشرح أحمد -3

 .ابن نبهان الخروصي وذلك في بحث التخريج من معهد العلوم الشرعية

 (م8101/هـ8100: عاش في) ناصر بن سليمان بن ثاني بن صالح بن عرابة

، عاش ونشأ ، وهو من بلدة إحدى من أعمال وادي الطائيينالدولة البوسعيديةكان فقيها وشاعرا خالل 

.المدح وغيرهفي أسرة ت عنى بالعلم واألدب، وكان له اهتمام بنسخ الكتب، وله بعض األشعار في 
71
 

 (م89-81/هـ83-81:ق) ناصر بن محمد بن سليمان الخروصي

، وكان في أغلب زمانه صامتا رافضا كثرة الكالم، ، من والية سمائلالدولة البوسعيديةوهو من بين شعراء 

بن سعيد، ولم يدون شيء من  والسيد حمد بن سعيد بن أحمد له قصائد في مدح الشيخ جاعد بن خميس الخروصي

.أشعاره فذهبت أكثرها بعد وفاته
72
 

 (م8169/هـ8193: عاش) هالل بن سعيد بن ثاني بن صالح بن عرابة

، عاش ونشأ في بلدة إحدى من أعمال دما الدولة البوسعيديةكان قاضيا وفقيها وشاعرا خالل 

له  في زنجبار ، وولده السيد ماجد بن سعيدوالطائيين، وتولّى منصب القضاء في عهد السيد سعيد بن سلطان

وكان أكثره في مدح السيد سعيد  "في مدائح الملوك جواهر السلوك"ديوان في شعر جمعه بنفسه واطلق عليه 

بن سلطان وأسرته، وله قصائد في الغزل والرثاء والوصف والهجاء وقد طبع عدة طبعات، كما توجد له 

.وهي تتكون من ست صفحات: فيها من رجل متعالم، يفتي بغير علم رسالة يحّذر
73
 

 :خاتمة البحث

اللغوية و األدبية جاء نتيجة اهتمامهم بنشر الثقافة العربية  ان اهتمام الدولة البوسعيدية بالحركة

اإلسالمية من خالل امتداد نفوذهم السياسي، وبهذا ازدهار الشعر وهذا يرجع إلى إلمام الشعراء بعلوم اللغة 

العربية واألدب والنحو والبالغة فكانت لهم القدرة على نظم الشعر في أي وقت ومنهم من ينظم الشعر خالل 
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 .166-160، ص3س،ج.، مإتحاف األعيان - 
72

، ُعمان، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، السيب، سلطنة ُعمانمالمح من تاريخ الخروصي، سليمان بن خلف بن محمد،  - 
 .999-991-890س، ص .، مالفتح المبين، انظر، 893-891، ص1991/هـ8011، عام 3ط

73
 .96س، ص.م، البوسعيديون، انظر كذلك، 819-813، ص8س، ج.، مُعمانشقائق الن - 
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جلسته ومن الواضح أن معظم األشعار كانت في مدح السادة البوسعيديين وهذا أدي تشيجع األدباء و الشعراء 

حتى يومنا هذا و ذلك من خالل وجود النوادي و المنديات و اللقاءات االدبية و دعم المجالت االدبية التي من 

قلة ادبية، كذلك ان هذه الدولة خلقت مناخ فكر خاللها يتضح االبداع االدبي في شتى جوانبه وهذا بدوره يمثل ن

 .و أدبي  أدى الى ظهور العديد من الشخصيات االدبية

 :المصادر و المراجع

حريز، سيد حامد، المؤثرات العربية في الثقافة السواحيلية في شرق إفريقيا، دار الجيل، بيروت  - 1

 .م8911/هـ8091والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عام 

ابن رزيق، حميد ، الفتح المبين في سيرة البوسعيديين ، تحقيق عبدالمنعم عامر ومحمد مرسي عبد هللا ،  -2-

 .8913وزارة التراث والثقافة ، سلطنة ع مان مسقط، عام 

سقط ، الخروصي، أحمد بن سعيد، ديوان الستالي، تحقيق عز الدين التنوخي ، وزارة التراث والثقافة ، م -3

  م 1996/ هـ  8010،  1ط 

مان في عهد اليعاربة  -4 م 8010/ هـ8930البراشدي ، موسى سالم، الحياة العلمية بع 

 .م،دار الفرقد8900/هـ8869إلى

مان في أسماء شعراء ، الخصيبي، محمد بن راشد 5-  وِط الج  شقائق الن عمان على س م 

مان،ط  .م8019/1990،عام0ع 

م، قراءات و دراسات و بحوث في الفكر و 8999-19حصاد أنشطة المنتدى لعام  فعاليات و مناشط ، -6

ماني  .األدب و التراث الع 

مانالبوسعيدي -7 ، شركة مطبعة ع مان ومكتبتها ، حمد بن سيف، قالئد الجمان في أسماء بعض شعراء ع 

 .م8993/هـ8083المحدودة، عام 

مانالحارثي  -8 قديما وحديثا، المطابع العالمية روي،  ،عبد هللا بن سالم بن حمد، أضواء على بعض أعالم ع 

 .بدون طبعة

مسقط  -مطبعة عمان ومكتبتها  -قالئد الجمان في أسماء بعض شعراء عمان : حمد بن سيف البوسعيدي -9

 .م8993
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م، مكتبة 1999/هـ8011، عام 8، ط( قسم المشرق)السعدي، فهد بن علي، معجم شعراء اإلباضية  -10

 .الجيل الواعد

السعدي، جميل بن خميس، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، وزارة التراث والثقافة، عام  -11

 .م8913/هـ8090

مان، د 12-  مان، مكتبة االستقامة،سلطنة ع    .ت. ط، د.السالمي، نور الدين، تحفة األعيان بسيرة أهل ع 

البطاشي، سيف بن حمود بن حامد، إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء  -13

مان  .م8991/هـ8083،عام8،طع 

حصاد الندوة التي احياها المنتدى تكريمن للمرحوم العالمة المحقق سعيد بن  :قراءات في فكر الخليلي -14

 .م 8993مايوا  9-1لموافق /ه 8083ذي القعدة  8981الفترة من : خلفان الخليلي

 

ومكتبتها  بن سعيدن، مطبعة ع مان ، سيف بن حمود، الطالع السعيد نبذ من تاريخ اإلمام أحمدالبطاشي -15

 .م8999/هـ8089، عام 8المحدودة، ط

 .م8996بوسعيد، حمد بن سيف بن محمد، الموجز المفيد، مطبعة ع مان، عام  16-

، سلطنة 3المغيري ،علي بن سعيد ،جهينة األخبار في تاريخ زنجبار ،تحقيق محمدعلي الصليبي،ط  -17

مان ،وزارة التراث والثقافة،  (8990/هـ8086)ع 

، عام 8البهالني، يحيى بن محمد بن سليمان، الحياة العلمية في إزكي، الناشر مكتبة أبي مسام، ط -18

 .م1999/ هـ8018

 .1999( عمان)مسقط  -مكتبة أبي مسلم  -الحياة العلمية في إزكي : بهالنيحيى بن محمد الي- 19

الباروني، سليمان باشا، األزهار الرياضية في أئمة وملوك اإلباضية، تحقيق محمد بن علي الصليي،  -20

 .م8919/هـ8099وزارة التراث والثقافة، عام 

مان،طالفارسي، عبد هللا بن صالح، البوسعيديون حكام زنجبا -21  .1ر، وزارة التراث والثقافة، سلطنة ع 



 

35 
 

، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، الخروصي، سليمان بن خلف بن محمد، مالمح من تاريخ ع مان -22

مان، ط  .1991/هـ8011، عام 3السيب، سلطنة ع 

 

 

 

 


