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االتجاه الديني في الشعر العماني المعاصر
وأثره في انتشار العربية والحفاظ عليها
تقديم:
 -1في إشكالية البحث وسبب االختيار:
األكثر للناظر في الشعر العربي على امتداد عصوره ،أو في الشعر العماني على تفاوت فتراته أنه لن
تستوقفه التوجهات الدينية في هذا الشعر أو ذاك بقدر ما سيبقى مشدودا ً ألغراض الشعر العربي وتوجهاته
األخرى من نحو المديح والرثاء ،والفخر والحماسة ،والعتاب والهجاء ،والغزل والحكمة ،ونحوها من
فنون هذا الشعر ،فإذا ما ولج باب الشعر الحديث استوقفته مدارسه من اتباعية وإبداعية وواقعية ورمزية،
وسوى ذلك ،والعيب ليس في التوجه الشعري الديني حتى يُعرض عنه ،وتتوجه األنظار لغيره ،وإنما
القضية أبعد من ذلك ،فقد دأب الدارسون والنقاد ألدبنا العربي على تقديم ما من شانه أنه ذو صبغة أو
تكلف في الشعر وال نثر ،مصورين إياه أنه الذروة في التأليف األدبي ،متناسين كل ما من شأنه أنه طبعي
من هذا الشعر أو ذاك النثر مما هو أقرب للنفس اإلنسانية بكل ما تشتمل عليه من عواطف ومشاعر
وأحاسيس ،وربما زاد من قضية إهمال هذا األدب الطبعي ،وعدم العناية به أنه جاء في مؤلفات غير أدبية
كأن يكون في كتب الحديث والسيرة أو التاريخ والجغرافية أو في كتب االجتماع والفلسفة ،أو في كتب
الرحالت والسير الذاتية أو في كتب السلوك والتصوف ،أو في أي كتاب ديني مهما كان موضوعه أو
مضمونه.
إن اإلعراض عن هذا التوجه األدبي الديني في الشعر وفيما عداه من النثر ،ثم ما تمت اإلشارة إليه
من تغليب أدب الصنعة والكلفة على ما دُون في األدب محنة قد يُصاب بها أدب كل أمة ،وهي محنة تكاد
تكون مطردة في اآلداب واللغات ،إال أن آجالها تختلف ،وذلك يرجع إلى األحوال االجتماعية والعوامل
السياسية وحركات اإلصالح والتجديد ،والبعث الجديد ،فإذا توفرت في أمة قصر أجل هذه المحنة(" :)1إن
هذه المحنة هي تسلط أصحاب الصناعة والتكلف على هذا األدب الذي يتخذونه حرفة وصناعة ويحتكرونه
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) مختارات من األدب العربي ،أبو الحسن الندوي ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروت ،ط2009 ،6م ،المقدمة ،ص.7
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المصادر والمراجع:
 )1إضاءات من الشعر العماني ،الكيذاوي ،القرن السادس عشر الميالدي ،مجلة نزوى ،العدد ( ،19منوعات)
يوليو 1999م -ربيع األول 1420هـ.
 )2اإليضاح في علوم البالغة ،الخطيب القزويني ،دار الفكر العربي ،بيروت1402 ،ه1983 -م.
 )3إيقاظ الهمم في شرح الحكم للعالمة ابن عجيبة1366 ،هـ.
 )4بهجة المجالس ،خلفان بن جميل السيابي ،وزارة التراث القومي والثقافة ،ط ،2ثالثة أجزاء1409 ،هـ-
1989م.
 )5التشكيل الفني في شعر أبي مسلم البهالني ،د .أحمد عبد المنعم حالو ،طبع بيت الغشام للنشر والترجمة،
ط ،1مسقط2013 ،م.
عمان.
 )6الجوهر في علم الشرع األزهر ،أبو مسلم البهالني ،طبع وزارة التراث والثقافةُ ،
 )7جوهر النظام في علمي الديان واألحكام ،السالمي ،تحقيق :إبراهيم اطفيش الجزائري ،دار الفاروق،
بيروت ،لبنان ،طبعة جديدة1410 ،هـ1989 -م.
 )8حقائق عن التصوف ،الشيخ عبد القادر عيسى ،ط ،4حلب ،سورية1401 ،هـ.
 )9خزانة األدب وغاية األرب ،أبو بكر بن عبد هللا المعروف بابن حجة الحموي (837هـ) دار صادر ،ط،2
2005م.
 )10الدر النظي م من أجوبة ابن مالك بالمناظيم ،عامر بن خميس بن مسعود المالكي ،وزارة التراث والثقافة،
عمان1982 ،م.
سلطنة ُ
 )11دعائم اإلسالم البن النظر العماني (القرن6ه12/م) وشروحه ،نموذج للعالقات العمانية المغربية،
الجزائر1427 ،ه2006 -م.
 )12دوافع االستشراق وأثرها في تعلم العربية ،د .أحمد حالو ،موضوع بحثي مقدم للمؤتمر الدولي الرابع
للغة العربية2015 ،م.
 )13ديوان أبي مسلم البهالني ،تحقيق علي النجدي ناصف ،طبع دار الكتب المصرية 1400هـ1990 -م،
عمان1407 ،هـ1987 -م.
 )14ديوان أبي مسلم البهالني ،طبعة وزارة التراث القومي والثقافةُ ،
 )15ديوان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي ،تحقيق عادل بن راشد المطاعني ،مؤسسة الوراق ،ع ّمان،
األردن2003 ،م.
 )16سمط الجوهر الرفيع في علم البديع ،سعيد بن خلفان الخليلي ،حققه محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي،
عمان ،مسقط ،ط1436 ،1هـ2015-م.
نشر :ذاكرة ُ
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 )17الشعر العماني ،مقوماته واتجاهاته وخصائصه الفنية ،الدكتور علي عبد الخالق علي ،دار المعارف،
مصر1984 ،م.
 )18الشعر والشعراء ،البن قتيبة الدينوري ،تحقيق مفيد قمحية ،دار الكتب العلمية ،بيروت1995 ،م.
عمان للشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي،
 )19شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء ُ
(توفي 1990م) ،طبع وزارة التراث والثقافة 1984م.
 )20صحيح البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ،دار ابن كثير ،اليمامة – بيروت1987 ،م.
 )21الصالة على النبي ،أحكامها ،فضائلها ،فوائدها ،جمع وترتيب عبد هللا سراج الدين ،دائرة األوقاف
اإلسالمية ،دبي ،د.ت.
عمان ،أحمد الجدع ،دار الضياء ،عمان ،األردن ،ط1986 ،3م.
 )22عبد هللا بن علي الخليلي شاعر من ُ
 )23العصر الجاهلي ،شوقي ضيف ،دار المعارف ،مصر ،ط1960 ،4م.
 )24قراءات ف ي فكر أحمد بن سليمان بن النظر السمائلي ،المنتدى األدبي ،وزارة التراث والثقافة
1427هـ2006/م.
عمان ،وزارة التراث
 )25قالئد المرجان ،السليمي ،رتبه وعلق عليه محمد بن راشد بن عزيز ،سلطنة ُ
القومي والثقافة ،المطبعة الشرقية ومكتبتها ،مسقط 1983-1903م.
 )26لسان العرب ،ابن منظور ،طبعة دار صادر ،بيروت.
 )27مختارات من األدب العربي ،أبو الحسن الندوي ،دار ابن كثير ،دمشق-بيروت ،ط2009 ،6م.
 )28المسألة والجواب في الفقه ،عبد هللا بن اإلمام سالم بن راشد الخروصي ،مطابع الباطنة ،د.ت.
عمان 1416هـ1996-م.
 )29أبو مسلم الرواحي (حسان عمان) د .محمد صالح ناصر ،مكتبة مسقطُ ،
 )30معالم اإلسالم في األديان واألحكام ،سالم بن حمود السيابي ،وزارة التراث القومي والثقافة ،سلطنة
عمان ،مطابع العقيدة1981 ،م.
ُ
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