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التراث الشعري في الفكر اإلصالحي
للشيخ البهالني

فاطمة بنت ناصر

كتبت الأكادميية وامل�ستعربة الرو�سية فيكتوريا زاريتوف�سكايا  Victoria Zarytovskayaورقة بحثية مهمة حول املنطلق الإبا�ضي لرتاث �أبي م�سلم
البهالين ،ن�شرتها جملة لوغو�س ( )LOGOSالليتوانية يف عددها الأخري  .105وقد وجدت الباحثة �أنَّ ن�سبة الثلثني  3/2من ق�صائد البهالين هي ذات طابع
ديني �إ�صالحي وم�سلك االعرتاف بخطاياه وطلب املغفرة قد �سخر له يف بع�ض ق�صائده  90بيت ًا ،وبح�سب الباحثة فهذا يعك�س رغبته ال�صميمة وال�صادقة يف
الإ�صالح على امل�ستوى ال�شخ�صي واملجتمعي.

و�سنقوم بتلخي�ص هذه الورقة البحثية ،ملا فيها من �أهمية
ل�ي����س ف�ق��ط لأن �ه ��ا م�ع�ن�ي��ة ب���ش�خ���ص�ي��ة ُع�م��ان�ي��ة ف� ��ذة ،ول�ك��ن
بو�صفها مثا ًال على كيفية تناول الباحثني من غري العرب
لل�شخ�صيات العربية والإ�سالمية .وتت�ضاعف �أهمية هذه
الورقة كذلك كونها تتناول �شخ�صية �إ�سالمية من املذهب
الإب ��ا� �ض ��ي ال� ��ذي ق�ل�م��ا ي �ت��م ت �ن��اول��ه وب �ح �ث��ه .ول �ع��ل اخ�ت�ي��ار
اليون�سكو لأبي م�سلم ك�شخ�صية م�ؤثرة عاملياً يف عام 2019
�س ُي�سهم يف ر�ؤي ��ة امل��زي��د م��ن الأوراق البحثية حوله وح��ول
غ�ي�ره م��ن ال�شخ�صيات ال�ف�ك��ري��ة ال�ع�م��ان�ي��ة امل�ظ�ل��وم��ة على
ال�صعيد العاملي.
عمان النائية حت�ضر لل�ساحات الدولية
تقول الباحثة �إ َّن عُمان من الدول املنعزلة يف حميطها ال�شرق
الأو�سطي ،وهذا لي�س بوليد اليوم ولكنه يعود حلقب بعيدة
للفرتة الأموية وما بعدها مع ا�ستثناءات ب�سيطة بني حني
و�آخ��ر .ويلعب املذهب الإبا�ضي دوراً ب��ارزاً يف ت�شكيل ح�ضور
عُمان ال�سيا�سي وكذلك يف ر�سم �سمات ال�شخ�صية العمانية،
الغالب عليها طابع امل�ساملة والن�أي عن امل�شاكل .وقد حافظت
ُع �م ��ان ع �ل��ى ح ��ذره ��ا م ��ن ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع ال �ع ��امل اخل ��ارج ��ي
حتى عهد قريب وه��و عهد ال�سيد �سعيد بن تيمور  -والد
ال�سلطان قابو�س  -رحمهما اهلل .-ورغم االنفتاح الذي �أتى
بعهد ال�سلطان قابو�س �إال �أ َّن ح�ضورها ظل خجوال وهادئاً
يت�سم بالعمل ال�صامت وعدم التدخل يف �ش�ؤون الغري.
اليون�سكو تك�شف عن جواهر العقول العمانية
قامت اليون�سكو خالل ال�سنوات املا�ضية باالحتفاء ب�شخ�صيات
عُمانية فذة ،عرب �إدراجها �ضمن قائمة ال�شخ�صيات امل�ؤثرة
عاملياً وه��ذا �سوف ي�سهم يف زي��ادة البحوث العلمية العاملية
التي ت�سلط ال�ضوء على �إ�سهامات عُمان احل�ضارية .ومن
هذه ال�شخ�صيات:
يف �� - 2006ص��اح��ب معجم ال�ع�ين وم��ؤ��س����س ع�ل��م ال�ع��رو���ض
العماين اخلليل بن �أحمد الفراهيدي.
يف  2013الطبيب العماين را�شد بن عمرية الذي عا�ش بني
القرنني . 16-15
يف  2015ال�شيخ العامل نور الدين ال�ساملي وهو م�ؤرخ وعامل
مو�سوعي.

ك�م��ا �أدرج� ��ت �شخ�صية ال�ط�ب�ي��ب وال�ف�ي��زي��ائ��ي ال�ع�م��اين �أب��و
عبداهلل الأزدي (ابن الذهبي)
 2019ال�شاعر �أبو م�سلم البهالين
�أ�سباب االهتمام اخلا�ص برتاث �أبي م�سلم البهالين
بح�سب ال�ب��اح�ث��ة ،ف ��إن ه�ن��اك ع��دة �أ��س�ب��اب ت��دع��و لالهتمام
بتجربة �أبي م�سلم وهي :
�أو ًال� � :س ��اه ��م ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف ت� �ط ��ور ال �ف �ك ��ر الإب ��ا�� �ض ��ي
و�أيديولوجيته.
ثانياً :عك�ست �أ�شعاره التناغم بني الفكر الإبا�ضي واحلركة
ال�سيا�سة واالجتماعية
ث��ال�ث�اً :ن�ت��اج��ه ال�ف�ك��ري ك�شف ع��ن م��راح��ل ت�ط��ور تاريخية
للمجتمعني ال�ع�م��اين وال��زجن�ب��اري  -بو�صفه تابعا لعمان
لفرتة طويلة -وكيف �أثر تطور املجتمعني يف ت�شكيل �صورة
الفرد العماين احلايل.
رابعاً� :أعمال البهالين �ساهمت يف تطوير ونهو�ض احلركة
الأدبية العمانية ،كما �أن �أ�سلوبه املميز الذي جمع بني الأدب
والدين وال�سيا�سية والتعليم عك�س الدور الذي لعبه الدين
يف الأر� ��ض العمانية ويف املنطقة ب�شكل ع��ام وعلى املجتمع
ب�شكل خا�ص.
الإبا�ضية املعتقد واملحرك
للعقيدة الإبا�ضية ارت�ب��اط وثيق بال�سيا�سة ،فقد ن�ش�أت يف
ظل �صراع يتعلق باحلكم وال�سيا�سة وخروجهم على جماعة
كبرية م��ن جمهور امل�سلمني .وه��ذا م��ن وجهة نظري دليل
على ق��وة و�صالبة ه��ذه العقيدة التي ال تقبل يف معتقدها
لومة الئم و�إن كان معار�ضها �أقرب منهم لبيت النبي قربة
ون�سباً .عن هذا تقول الباحثة �إن الإبا�ضية �صنفت من قبل
الكثري من الباحثني ك�أكرث الفرق الإٍ�سالمية دميوقراطي ًة
وثورية و�شعبية .وت�ستعر�ض الباحثة عددا من مبادئ الفكر
الإبا�ضي التي متيزه عن غريه من املذاهب منها:
م�س�ألة اعتقادهم بتخليد املُ�ص ِّر على الكبرية يف النار.
تعيني �إمام امل�سلمني ال يخ�ضع لقبيله وال لتوريث ،فالر�سول
مل يعني خليفته وترك الأمر ل�شورى اجلماعة.
البهالين �شاعر وقا�ض يف بالط ال�سيا�سة
ولد البهالين يف  ،1860وك��ان وال��ده قا�ضيا يف ن��زوى بي�ضة

الإٍ�سالم ومنارة العلم يف وقتها ،ولعدم وجود تعليم ومدار�س
ن�ظ��ام�ي��ة ف�ق��د تتلمذ ع�ل��ى ي��د ال���ش�ي��وخ ،وق ��د ح�ظ��ي بتعليم
وم�صاحبة �أبرز رجاالت العلم والدين يف ذلك الوقت ومنهم:
�صالح بن علي احلارثي
را�شد بن �سيف بن �سعيد اللمكي
ماجد بن خمي�س العربي
يف �سن الع�شرين غ��ادر البهالين �إىل زجنبار برفقه وال��ده
الذي عني قا�ضياً هناك .و�أ�صبح الحقاً قا�ضياً ك�أبيه وعينه
ال�سلطان حمد بن ثويني بن �سعيد م�ست�شارا له .وقد عمل
ال�ب�ه�لاين ُم��راف �ق �اً ل���س�لاط�ين زجن �ب��ار م�ن��ذ (  1893وحتى
 .)1911وقد قال فيهم ال�شعر وكتب عنهم و�أبرز ما كتبه هو
كتاب رحلته ل�شرق �أفريقيا برفقه ال�سلطان حمود بن حممد
بن �سعيد.
البهالين متفرغ ًا للإ�صالح
بعد خروجه من ب�لاط ال�سلطة يف زجنبار تفرغ البهالين
مل���س�يرة الإ� �ص�لاح ح�ي��ث ك��ان��ت زجن�ب��ار م�ه��داً للتطور ورغ��د
العي�ش بينما البلد الأم عمان كانت تعي�ش يف �ضنك و�ضيق
من احل��ال .وق��د ح��اول البهالين عرب ال�صحافة يف زجنبار
�إي�صال �صوت �إبا�ضية اخلارج �إىل �إبا�ضية الداخل العماين.
ويف عام � 1911أً�صدر البهالين �صحيفة النجاح من زجنبار
بال�شراكة مع رفيقيه ال�شيخ �أحمد بن حمود احلارثي وال�شيخ
�أحمد بن �سيف اخلرو�صي ،و�شعارها قوله تعاىل�« :إِنْ �أُرِي ُد
ال ْ�ص َل َح مَا ْا�س َت َط ْعتُ » .كانت ال�صحيفة قليلة التعر�ض
�إِ َّل ْ إِ
لل�سيا�سة ح�ت��ى م���س��ك زم��ام�ه��ا ال���ش�ي��خ ن��ا��ص��ر ب��ن �سليمان
اللمكي .ال��ذي انتقد من خاللها ب�شدة ن�شاط الإجنليز يف
اخلليج العربي و�سمى فيها �شخ�صية بلفور ببلفور الدموي.
وقد �أغلقت ال�صحيفة يف  1914ونفي اللمكي �إىل الهند .وقد
ا�ستمر البهالين يف توا�صله م��ع امل�صلحني يف �شتى ال��دول
العربية خا�صة امل�صلحني الإب��ا��ض�ي�ين وم�ن�ه��م :اجل��زائ��ري
حممد بن يو�سف �أطفي�ش و الليبي �سليمان با�شا الباروين
والليبي امل�صري امل��ول��د قا�سم �سعيد ال�شماخي وامل�صطفى
ريا�ض با�شا رئي�س وزراء م�صر  3مرات.
وت�خ�ت��م ال�ب��اح�ث��ة ب� ��أن ان �غ�لاق ال��داخ��ل ال�ع�م��اين ح�ت��ى عهد
ال�سلطان �سعيد بن تيمور غيب عن العامل �شخ�صيات فكرية
عظيمة عا�شت وازدهرت جتربتها خارج عمان.
f_wahaibi@hotmail.com

