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مقــــال

ـــــطان ال�شيباين ..درا�سة تطبيقية على � 10آالف خمطوطة عمانية
1341ه��ـ) ،ويف الع�صر احلديث يت�صدر ال�شيخ �سامل بن حمود
ال�سيابي (ت 1414هـ) قائمة امل�ؤلفني العمانيني من حيث غزارة
الإن���ت���اج؛ �إذ ج���اوزت �آث����اره العلمية ع��دد الت�سعني ب�ين ر�سالة
موجزة ومنظومة �صغرية ،وكتاب متو�سط ،ومو�سوعات ذات
�أج��زاء متعددة ،وله قائمة بامل�ؤلفات النرثية والنظمية ،وبال
�شك ف�إن هذا العدد لي�س نهائيا ،ولعل الزمان يجود بك�شوفات
جديدة تك�شف غزارة الإنتاج العلمي والفكري العماين.
الن�ساخَ ..نقَلة الرتاث الفكري
َّ
ويف ف�����ص��ل مُ �����س��ت��ق��ل ،ي��ت��ن��اول ال��ب��اح��ث ���س��ل��ط��ان ال�����ش��ي��ب��اين
احل��دي��ث ع��ن �أول��ئ��ك اجل��ن��د امل��ج��ه��ول�ين ،وه��م الن�ساخ �أو نقلة
ال��ت��راث ال��ف��ك��ري ،وال���ذي���ن ع��ل��ى �أي��دي��ه��م ب��ق��ي ال��ع��ل��م وب��ق��ي��ت
امل�ؤلفات متناقلة من قرن �إىل �آخر ،عملوا ما ي�شبه اليوم عمل
دور الن�شر ،فخ َّرجوا �أ َّمات املخطوطات التي حفظتها �أقالمهم
وحمابرهم من ال�ضياع.
و�إذا ك��ان بع�ض الن�ساخ كما ي�ستهل الباحث ف�صله طم�سوا
بح�سن نية -هوية امل�ؤلف� ،إال �أن �أكرثهم كان لهم الف�ضل يفبقاء امل�ؤلفات التي ظهرت بخط �أنيق ،ي�ؤكد على براعة النا�سخ
وت�ضلعه بفن الكتابة ،وظاهرة الن�سخ انتع�شت ب�شكل ملحوظ
يف ال��ق��رن التا�سع ال��ه��ج��ري/اخل��ام�����س ع�شر امل��ي�لادي ،ولأن��ه��ا
�أ�صبحت ظاهرة وعلما وفنا وحرفة ،ال يجيدها �إال من �أوتي
ح�سن اخل��ط وال��ق��درة على الن�سخ ب��ت���ؤدة و�أم��ان��ة ،فقد ناق�ش
الفقهاء يف م�صنفاتهم م�سائل ك��ث�يرة تتعلق ب���أح��ك��ام الن�سخ،
كحكم �أخذ الأجرة على الن�سخ ،وحكم �إقامة النا�سخ يف امل�سجد
للكتابة ،وا�ستعمال م�صابيح امل�ساجد لال�ست�ضاءة عند الن�سخ،
وح��ك��م ت�����ص��وي��ر ال�����ص��ور وال��ر���س��وم��ات ،وط��ري��ق��ة تقييد ت��اري��خ
ال��ن�����س��خ...وغ�يره��ا م��ن امل�����س��ائ��ل املتعلقة ب��ه��ذه ال��ف��ن اجل��م��ايل
واالحرتايف.
وع��ل��ى م�� ِّر ال��ت��اري��خ ،ق��ام بع�ض الأئ��م��ة بت�أ�سي�س خ��زان��ات يف
دار الإم���ام���ة لن�سخ امل��خ��ط��وط��ات؛ م��ن ب��ي��ن��ه��ا :خ��زان��ة الإم���ام
نا�صر بن مر�شد اليعربي (1059-1034ه��ـ) ،التي �أ�س�سها لن�سخ
امل��خ��ط��وط��ات ،تبعه ب��ع��د ذل��ك بقية �أئ��م��ة ال��ي��ع��ارب��ة ،خ�صو�صا
الإم��ام بلعرب بن �سلطان بن �سيف (1090ه���ـ1104-ه���ـ) ،الذي
افتتح مدر�سة يف ح�صن يربين (ج�بري��ن) ،و�أحل��ق بها مكتبة
وا���س��ع��ة ،وك��ذل��ك احل���ال بالن�سبة ل�ل�إم��ام حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل
اخلليلي (1338ه����ـ1104-ه����ـ) ،حيث ك��ان يحث امل��و���س��ري��ن ،ويف
زجنبار ا�شتهر ال�سلطان برغ�ش بن �سعيد بن �سلطان (1287هـ-
1305هـ) ،حيث ن�سخت خلزانته الكثري من امل�ؤلفات التي تتميز
بح�سن خطها وج���ودة ورق��ه��ا وك�ث�رة زخ��ارف��ه��ا .وه��ن��اك �أف���راد
�أنفقوا �أموالهم يف متويل الن�سخ ،نا�شئ عن اهتمامهم بالعلم
وحب اقتناء الكتب.
ث��م ي��ت��ح��دث ال��ب��اح��ث ع��م��ا ي��ن��ف��رد ب��ه اخل��ط ال��ع��م��اين؛ حيث
�إ َّن��ه يجمع ب�ين الن�سخ والثلث ،ومييل �أحيانا �إىل خ��ط الثلث
ال��ق��دمي ،وال��ل��ون الأ����س���ود ه��و ال�����ش��ائ��ع ا���س��ت��ع��م��ال��ه ،م��ع حتمري
ر�ؤو���س املو�ضوعات� ،أم��ا عالمات الرتقيم فلم تظهر كثريا يف
املخطوطات� ،سوى دائرة �صغرية ت�ستعمل للف�صل بني اجلمل.
الدائرة واحلرد والقلم
�أم����ا ال�����ص��ورة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��خ��ط��وط ال��ع��م��اين ،ف��ت��ب��د�أ غالبا
ب��دائ��رة ك��ب�يرة محُ َ �� َّم��رة ،يكتب عليها ع��ن��وان امل��خ��ط��وط ،تليها
فهر�سة �شاملة ملحتوياته ،ثم ن�ص الكتاب ،لينتهي املخطوط
ب َ��ح�� ْرد امل�تن ،وه��و عبارة عن مثلث قاعدته �إىل الأع��ل��ى ور�أ�سه
�إىل الأ���س��ف��ل ،يت�ضمن بيانات الن�سخ التي ت�شمل على عنوان

الكتاب وتاريخ ن�سخه ومكان ن�سخه �أحيانا ،وا�سم نا�سخه ،وا�سم
املن�سوخ له.
�أما القلم العماين ،في�صنع عادة من لب اجلريد الأخ�ضر،
والأقالم الق�صبية ،و�أقالم �شجرتي احللف والعقار .ثم يف�صل
ال��ب��اح��ث ع��ن الأدوات الأخ����رى ال��ت��ي ي�ستخدمها ال��ن��ا���س��خ يف
حرفته هذه ،كاحلرب �أو املداد الذي ي�صنع حمليا عادة بجميع
�ألوانه.
وهناك م�ساعدون ملهنة النا�سخ ،من �أمثال الو َّراق وهو بائع
ِّ
وامل�سطر ،وهو من يهيئ املخطوط
الورق �أو جالبه من اخلارج،
للكتابة عليه بت�سطري ورق���ه وحت��دي��د ح��وا���ش��ي��ه ،وامل��ق��اب��ل �أو
املعار�ض وه��و من يراجع املن�سوخ على �أ�صله ،ثم املُج ِّلد وهو
من يقوم بقطع ال�صفحات ب�شكل مت�ساو ،مع �ضم ملزماتها
بخيط رفيع.
وي�����س�تر���س��ل ال��ب��اح��ث يف ح��دي��ث��ه ع��ن �أ���ش��ه��ر ال��ن�����س��اء ال�لائ��ي
ا���ش��ت��ه��رن ب��ح�����س��ن اخل���ط ع��ل��ى م��ر ال���زم���ان ويف خم��ت��ل��ف امل��دن
العمانية ،وممن ا�شتهر بح�سن اخلط ومتكنه منه ،ودور بع�ض
العلماء يف �إح��ي��اء ال�ت�راث ال��ع��م��اين ،ون�سخ امل��خ��ط��وط��ات ،من
�أمثال ال�شيخ عامر بن خمي�س املالكي ،و�أما �أمكنة الن�سخ فلم
ي�ستنكف العمانيون عن الن�سخ يف �أي مكان يكونون فيه ،بل �إن
كل �أر�ض عا�شوا فيها �شهدت مزاولتهم لهذه احلرفة.
ويلفت الباحث �سلطان ال�شيباين �إىل �أن عوادي الزمان �أفنت
�أ�ضعاف ما �أبقت ،ومل ترتك لنا من من�سوخات القرون الأوىل
�سوى نزر ي�سري ال يكاد يذكر ،يقول الباحث يف هذا ال�سياق:
نحن ال منلك من الكتب املن�سوخة يف الفرتة من القرن الأول
�سنة 900هجري �سوى  56خمطوطا ،ح�سب القائمة ،ولك �أن
تت�صور تراثا عمره ت�سعة ق��رون ي�ضم �أك�ثر من  500م�صنف،
ال تكاد جتد �أ�صال واح��دا من �أ�صوله اخلطية! ،وم��ن حديث
ُّ
ن�ست�شف �أن املخطوطات الأل��ف��ي��ة ،تلك التي ن�سخت
الباحث،
قبل �أل��ف ع��ام من الآن لي�س لها �أي وج��ود يف عمان ،ويعود يف
�سياق �آخر فيقول� :إ َّن ما يه ِّون هذه امل�أ�ساة �أن جند خارج عمان
خم��ط��وط��ات �أل��ف��ي��ة مل���ؤل��ف�ين ع��م��ان��ي�ين ،م��ث��ل خم��ط��وط��ة كتاب
«امل�لاح��ن» الب��ن دري���د ،املن�سوخة �سنة 410ه���ـ ،وه��ي حمفوظة
باملكتبة الظاهرية يف دم�شق برقم  ،3323وخمطوطة اجلمهرة
يف اللغة البن دريد �أي�ضا ،ن�سخت �سنة 353ه��ـ ،وهي حمفوظة
يف ت��رك��ي��ا� .أم���ا �أق���دم خم��ط��وط حم��ف��وظ يف ع��م��ان وق���ف عليه
الباحث ،فهو «جمموع من ال�سري العمانية» ،مت ن�سخه يف �سنة
531هـ ،ويحوي جملة من الن�صو�ص املهمة.
مو�ضوعاته وظواهره ومظانه
بال �شك ،ف�إ َّن مو�ضوعات الرتاث الفكري العماين متنوعة
بتنوع اهتمامات الإن�سان يف احلياة ،وحيث �إن امل�سائل الفقهية
كانت هي ال�شغل ال�شاغل ل��دى كثري من املتعلمني والفقهاء،
وه���ي داخ���ل يف ح��ي��اة الإن�����س��ان و���س��ل��وك��ه ،ل��ذل��ك ك�ث�رت الكتب
الفقهية ،وكرثت امل�صنفات التي تتناول متفرعات فقهية كثرية،
وع��رف��ت امل�صنفات العمانية بتعدد الأج����زاء ،وم��ع ك�ثرة هذه
امل�صنفات �إال �أن العمانيني ا�شتغلوا �أي�ضا بالعلوم التجريبية،
فكتبوا يف الفلك وع��ل��وم البحار وال��ط��ب والهند�سة املعمارية
والأفالج...وغريها ،بل �إ َّن بع�ض الباحثني ي�شري �إىل �ضرورة
قراءة مقدمات امل�صنفات الفقهية ومتونها ،حيث ال تعدم من
وجود �إ�شارات لعلوم خمتلفة.
�أما ظواهر الرتاث العماين ،فمنها« :امل�سودات» وهي ال�شكل
الأول للكتاب ،يو�ضح منهج امل���ؤل��ف وطريقته يف جمع مادته

وكتابه وتبويبها وت�صنيفها ،وه��ي قريبة م��ن الأ���ص��ل ،لكنها
مل تبلغ الكمال الذي و�صل �إليه امل�ؤلف يف مبي�ضته ،من حيث
التحرير والتنظيم وح�سن ال�صياغة وتوافق امل�ضمون.
وم��ن ظ��واه��ره «املبي�ضات»؛ فهي الن�سخة الأخ�ي�رة للكتب،
التي و�صلت �إلينا بخطوط م�ؤلفيها ،ومن ظواهره الزخرفة
والتزيني باملنمنمات ،وتزيني املخطوط بال�صور .وهي بح�سب
الباحث نادرة يف املخطوطات العمانية ،ب�سبب ما يراه الفقهاء
من حرمة ت�صوير ذات الأرواح ور�سمها.
ومن ظواهره «وق��ف الكتب»؛ حيث ت�سابق النا�س على هذا
ال�صنيع؛ ح ًّبا يف عمل اخلري ون�شر العلم ،وكذلك «قيود املقابلة
والت�صحيح وال�� َع�� ْر���ض» ،وق��د تكون ق���راءة تلميذ على �شيخه،
وال�شيخ ي�صحح وي�ضبط الن�ص املقروء .ومبرور الأيام تتعاقب
الت�صحيحات ،خا�صة للكتب املوقوفة.
�أم���ا م��ظ��ان امل��خ��ط��وط��ات ،ف��ه��ي م��ت��وزع��ة يف رب���وع ال�سلطنة،
بني البيوت وامل�ساجد واخل��زائ��ن اخلا�صة ،ويف ع�صر النه�ضة
احلديثة �أوج��دت وزارة الرتاث والثقافة دارا للمخطوطات يف
مقرها باخلوير ،وه��ي ت�ضم �أك�ثر من �أرب��ع��ة �آالف خمطوط،
وكذلك مكتبة ال�سيد حممد بن �أحد البو�سعيدي ،حيث اهتم
بجمع املخطوطات وطباعة بع�ضها بعد ذلك ،ثم تليها مكتبات
بع�ض الفقهاء املعا�صرين.
���ض���م م��ك��ت��ب��ات ال���ع���امل ال���ع���رب���ي والأج���ن���ب���ي ال��ك��ث�ير م��ن
وت���� ُّ
املخطوطات العمانية ،يف م�صر والعراق و�سوريا وليبيا وزجنبار
ودول �أوربا و�آ�سيا...وغريها كثري.
ومن القائمة التي ا�شتغل عليها الباحث �سلطان ال�شيباين،
متكن من ح�صر (�ألف خمطوط عماين) توجد خارج ال�سلطنة؛
وهي كالتايل 73 :خمطوطة يف �أوروبا ،و 9خمطوطات يف �إيران
وتركيا ،و 510خمطوطة يف زجنبار ،و 374خمطوطة يف ميزاب
وبقية بلدان العامل العربي.
مقرتحات خلدمة الرتاث الفكري
ويف الف�صلني الأخريين من كتاب «مفتاح الباحث» ل�سلطان
ال�شيباين ،يقدِّم �أفكارا خلدمة هذا الرتاث الفكري؛ من بينها:
جمعه والتنقيب عنه ،و�صيانته وحفظه ،وفهر�سته ،ودرا�سته،
وحتقيقه ،وطباعة ون�شره.
ومن �أجل �إ�شاعة ثقافة املخطوط يف املجتمع العماين ،يدعو
ال��ب��اح��ث �سلطان ال�شيباين �إىل ���ض��رورة �إ���ص��دار ن�سخ ورق��ي��ة
طبق الأ�صل من املخطوطات ،و�إ�صدار ن�سخ رقمية ،وت�ضمني
الكتب املطبوعة ���ص��ورا و�أ���ش��ك��اال احتوتها ن�سخها املخطوطة،
و�صنعتها ،وتطوير �أجنحة
و�إقامة معار�ض تع َّرف باملخطوطات َ
املكتبات العامة.
كما يقرتح تقريب لغة املخطوط واختيار مناذج لطيفة
ذات نكتة وحالوة وطالوة من ن�صو�ص الرتاث ،ون�شرها
يف كتب �صغرية �أو متو�سطة؛ لتحبيب النا�س �إىل قراءتها،
وت�شويقهم �إىل حمتواها ،كما يقرتح دعم حقول التجربة
يف ج��ان��ب ال��ع��ل��وم ال��ب��ح��ت��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ،و�إ����ص���دار كتب
م�صورة مب�سطة ،تعر�ض جانبي الرتاث املادي واملعنوي.
وت��ع�� ِّرف ب��امل��خ��ط��وط وم��راح��ل �صنعه ،وجت��ل��ي �إ���س��ه��ام��ات
الأوائل يف �صنع احل�ضارة الإن�سانية مبختلف مناحيها..
و�أخريا ،احلر�ص على �إحياء املنا�سبات التاريخية لتذكري
الأج��ي��ال بها وا�ستح�ضارها يف ال��ذاك��رة العمانية ،حتى
تكون متجددة وم�ستمرة.
fuyodh2@yahoo.com
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«مفتاح الباحث» �إىل ذخائر الرتاث الفكري العماين ل�سلـــــ

مِ نْ َب نْي الكتب العمانية التي �صدرت هذا العام 2015م :كتاب
«مفتاح الباحث �إىل ذخائر الرتاث الفكري العماين» ،للباحث
كتاب يعطي
�سلطان بن مبارك بن حمد ال�شيباين ،وهو بر�أيي ٌ
�صورة وا�ضحة وجلية عن احلياة الثقافية ال ُعمانية القدمية،
وتتجلى يف م��ئ��ات املخطوطات ال��ت��ي كتبها مثقفون �أ�صبحوا
بعد ذل��ك من م�شاهري العلماء والأدب���اء واملفكرين ،وبع�ضهم
مغمورون؛ حيث مل ينالوا كغريهم حظا واف��را من ال�شهرة،
ب�سبب اختفاء م�ؤلفاتهم ،واهتمام الأجيال الالحقة مب�ؤلفات
دون غريها.
� ...إ َّن كتاب «مفتاح الباحث» يعطي �صورة تف�صيلية ومق َّربة
عن تلك احلياة الفكرية لعلمائنا وفقهائنا و�أدبائنا العمانيني؛
فقد كتبه الباحث عن خربة ودراي��ة بهذا الفن ،وعن ا�شتغال
حقيقي بعلم امل��خ��ط��وط��ات ،وال��ب��اح��ث �سلطان ال�شيباين يعد
اليوم يف �صدارة ال�شباب املهتمني بعلم املخطوطات ،وهو علم
وتخ�ص�ص م�ستقل ب��ذات��ه ،ا�شتغل به يف حياته ،حتى ا�ستطاع
�أن يلم بكل مكنونات وذخائر الرتاث العماين التي ن�سمع عنها
والتي ال ن�سمع ،ليخرج هذا العام بكتاب «مفتاح الباحث» ،وهو
حلقة �أوىل من �سل�سلة دهليز ال�تراث العماين ،ال�صادرة عن
ذاك��رة ع��م��ان ،وب��ر�أي��ي ف���إ َّن ك��ل م��ن يهتم بعلم ال�تراث الثقايف
وال��ف��ك��ري «امل��خ��ط��وط��ات»� ،سيجد يف ه��ذا ال��ك��ت��اب مفتاحا يلج
من خالله دهاليز غام�ضة �ستتفتح �أمامه ،وك�أنه ي�سري فيها
مب�صباح منري ال ينطفئ.
ويت�ألف كتاب «مفتاح الباحث» من ت�سعة ف�صول متتابعة،
تطول وتق�صر بح�سب م��ا يتفرع ع��ن ك��ل ف�صل .ويف بدايته،
ن���ق���ر�أ مت��ه��ي��دا ح����ول م��ف��ه��وم ال��ت��راث ال��ف��ك��ري ال���ع���م���اين ،ثم
ي�أخذنا الكاتب �إىل تف�صيل لبع�ض مفردات ال�تراث و�أعالمه
ونقلته ومو�ضوعاته وظ��واه��ره ،ث��م يقدم خال�صة خربته يف
خدمة ال�تراث الفكري العماين ،وتتمثل يف جمعه و�صيانته
وفهر�سته ودار���س��ت��ه وحتقيقه وطباعته ون�����ش��ره .ويف ختامه
يقدم مقرتحات من �أج��ل �إ�شاعة ثقافة املخطوط يف املجتمع
العماين ،وتتمثل يف حديث تف�صيلي عما �أ�سماه بالثقافة املادية
واملعنوية للمخطوط.
كتاب «مفتاح الباحث» � َ��ص��دَر ع��ن «ذاك���رة ع��م��ان» ،وال يزيد
عدد �صفحاته على � 206صفحات ،من بينها � 30صفحة م�سردة
ل��ق��ائ��م��ة امل�����ص��ادر وامل����راج����ع ،و��� 46ص��ف��ح��ة خ�����ص�����ص��ه��ا ل��ع��ر���ض
���ص��ور �أه���م امل��خ��ط��وط��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ال��ب��اح��ث ب��ال��درا���س��ة� ،أو
�أ�شار �إليها يف �سياق ف�صول الكتاب ،وعددها � 64صورة ملونة
وبديعة ا�ستخرجها من خمطوطات متنوعة� .أم��ا امل�تن فيقع
يف � 110صفحة ،يفتح ب��ه املغاليق ال�صعبة التي ي�صعب على
الباحث �أن يلج �إليها �إال من خالله ،ولدى الباحث ال�شيباين
م��ن املخطوطات م��ا لي�س ل��غ�يره ،وه��ذا م��ا ي���ؤك��ده يف مقدمة
ال��ك��ت��اب؛ ح��ي��ث ي��ق��ول :ه���ذه ال��درا���س��ة حت���اول الإمل����ام بق�ضايا
ال�تراث العماين ،وحتى تكون �أكرث واقعية عمدت �إىل حترير
قائمة ت�شمل «ع�شرة �آالف خمطوط عماين» ،باقية �إىل اليوم،
واملخطوط العماين هنا ي�شمل ك َّل خمطوط خلفه العمانيون؛
���س��واء ك��ان م��ن ت�أليفهم �أو م��ن ت�أليف غ�يره��م ،وك��ان باقيا يف
حدود عمان �أم خرج منها ،وهي قائمة مت انتقا�ؤها بعناية من
بني �آالف املخطوطات ،لتعطي بعد م�سحها �صورة عن واقع
الرتاث العماين.
وم��ن ه��ذه اخل�برة يف نب�ش املخطوطات ،يقدم لنا الباحث
���س��ل��ط��ان ال�����ش��ي��ب��اين خ�ل�ا����ص���ة ����س���ن���وات ط���وي���ل���ة م����ن ال��ب��ح��ث
واال���س��ت��ق�����ص��اء يف «ع�����ش��رة �آالف خم��ط��وط» ع��م��اين ،ق��دم فيها

�أف��ك��ارا ميكن �إ�سقاطها وتعميمها ب�صورة تقريبية على باقي
ذخائر الرتاث الفكري.
مفردات الرتاث الفكري العماين
ويف ف�صل «مفردات الرتاث الفكري العماين» ،يقدِّم الباحث
قائمة من ع�شرة �آالف خمطوط ،بلغ جمموع �آث��ار العمانيني
فيها بدون املكرر  1942خمطوطا ،وجمموع �آثار غري العمانيني
املحفوظة يف ع��م��ان باملكرر  760خمطوطة ،وجم��م��وع الن�سخ
املخطوطة املكررة من �آث��ار العمانيني بلغت  7298خمطوطة،
وم��ع وج��ود ه��ذه القائمة �إال �أن ال��رق��م ميكن �أن يكرب لي�صل
�إىل  30ورمبا �إىل � 50ألف خمطوط ،وهو بح�سب الباحث رقم
�آخ��ر يطمئن �إىل وج���وده ،وه��ذا الكم الهائل من املخطوطات
يك�شف عن تنوع يف �أ�ساليب الكتابة والت�أليف؛ فهناك كما ي�سرد
الباحث :اجل��واب��ات وال��ف��ت��اوى� ،أو م��ا يعرف بكتب «ال��ن��وازل»،
وهو من �أق��دم الأ�ساليب ،كما يف جوابات الإم��ام جابر بن زيد
(ت93 :هـ).
وم��ن �أ�شكال الت�أليف القدمية :كتب «اجل��وام��ع الفقهية»،
وه��ي م�صنفات حت��ت��وي على جمع ا�ستق�صائي مل�سائل فقهية
م��ع التعليق عليها ،و�إب����داء ال����ر�أي فيها ،م��ن �أ���ش��ه��ره��ا جامع
مو�سى بن علي (ق3هـ) ،وجامع ابن جعفر (ق3هـ) ،وجامع �أبي
احلواري (ق3هـ) ،وجامع ابن بركة (ق4هـ) ،وجامع الب�سيوي
(ق4هـ) ،وجامع �أبي قحطان (ق4هـ).
ومن �أ�شكال الت�أليف �أي�ضا :احلوا�شي واملعلقات والزيادات،
وكذلك املنظومات العلمية؛ �سواء �أك��ان��ت ق�صائد �أم �أراج��ي��ز،
و�أ�شهرها كتاب «الدعائم» لأحمد بن الن�ضر ،و�أرج��وزة «داللة
احل��ي�ران» لل�صايغي ،و�أرج�����وزة «ج��وه��ر ال��ن��ظ��ام» ل��ن��ورال��دي��ن
ال�ساملي ،و�أرج��وزة «�سال�سل الذهب» ،وهي مو�سوعة كبرية يف
الفقه يفوق عدد �أبياتها على � 120ألف بيت .ومل يقت�صر النظم
العلمي على الفقه فقط ،بل �شمل العلوم التجريبية كالفلك
وعلم البحار والطب ،ومقطوعات يف الو�صفات الطبية.
ومن �أ�شكال الت�أليف لدى العمانيني كتابة «ال�سري» تبحث
يف الق�ضايا التي ت�شغل بال النا�س وقت كتابة ال�سرية ،وكذلك

ك��ت��ب ال���ق���راءات وف�����ض��ائ��ل ال�����س��ور والآي����ات يف ج��ان��ب التف�سري
وع��ل��وم ال���ق���ر�آن ،وك��ت��ب ال��رواي��ة و���ش��روح��ه��ا ،وك��ت��ب امل��ن��اظ��رات
الكالمية والأمايل ،واملعاجم واملرا�سالت واملطارحات الأدبية،
وكتب الرحالت واحلوليات والرتاجم ،والو�صفات واملجربات،
واحلكم واملواعظ ،والزهديات والن�صائح...وغريها.
كما عرف لدى العمانيني بكتب املو�سوعات العلمية املطولة؛
م��ن بينها :كتاب حممد ب��ن حمبوب القر�شي (ق3ه���ـ) ،ويقع
يف  70ج����زءا ،وك��ت��اب اخل��زان��ة لب�شري ب��ن حم��م��د ب��ن حمبوب
القر�شي (ق3ه��ـ) ،يقع يف  70ج��زءا ،وكتاب ال�ضياء ل�سلمة بن
م�سلم العوتبي ال�صحاري (ق5هـ) ،يقع يف  24جزءا ،وهو كتاب
مطبوع ،وكتاب الكفاية ملحمد بن مو�سى بن �سليمان الكندي
(ق6ه���ـ) ،يت�ألف م��ن  51ج���زءا ،وك��ت��اب ب��ي��ان ال�شرع ملحمد بن
�إب��راه��ي��م ب��ن �سليمان ال��ك��ن��دي (ق6ه����ـ) ،ي��ت���أل��ف م��ن  71ج��زءا،
وكتاب امل�صنف لأحمد بن عبداهلل بن مو�سى الكندي (ق6هـ)،
وكتاب التاج لعثمان بن �أب��ي عبداهلل الأ�صم العزري (ق7ه��ـ)،
من  51جزءا ،وكتاب منهج الطالبني وبالغ الراغبني خلمي�س
بن �سعيد ال�شق�صي (ق11ه��ـ) ،يت�ألف من  20ج��زءا ،وهو كتاب
مطبوع ،وكتاب قامو�س ال�شريعة جلميل بن خمي�س ال�سعدي
(ق13هـ) ،يت�ألف من  90جزءا ،وقد طبع من  20جزءا الأوىل،
ومن هذه املو�سوعات ا�شتهر لدى العمانيني �أربعة فقط ،وهي
بيان ال�شرع وامل�صنف ومنهج الطالبني وق��ام��و���س ال�شريعة،
حيث يبلغ عدد �أجزائه جميعا  222جزءا� .أما جمموع ن�سخها
اخلطية امل��ر���ص��ودة يف القائمة اخل��ا���ص��ة بالباحث فهو 1212
ن�سخة.
�أعالم الرتاث الفكري
ويف الف�صل الثالث ،يقدِّم الباحث ع�صارة جهده يف ت�صنيف
وفهر�سة املخطوطات ،وم��ن خالله يجيب ع��ن ���س���ؤال �صعب،
وه���و :ك��م ع��دد امل���ؤ ِّل��ف�ين العمانيني ع�بر ال��ع�����ص��ور؟ وك��م ع��دد
امل���ؤ َّل��ف��ات ال��ت��ي ت��رك��وه��ا؟ و�أي امل���دن ال��ع��م��ان��ي��ة ع��رف��ت ب���أك�ثر
امل�ؤلفني �إليها انت�سابا؟ وم��ن الوا�ضح �أ َّن الإج��اب��ة عن �أ�سئلة
كهذه تبدو �شبه م�ستحيلة ،ولكن من خالل القائمة التي ا�شتغل
عليها ا�ستطاع الباحث ال�شيباين �أن يتو�صل �إىل نتيجة وا�ضحة
وحم���ددة؛ لذلك فهو يقدم يف «مفتاح الكاتب» ه��ذه النتيجة
حت�صل عليها ،حيث يبلغ عدد امل�ؤلفني العمانيني1624 :
التي َّ
م ؤ� ِّلفا ،من بني 2130 :عاملا تركوا لنا � 1942أث��را عِ لميا ،ومن
حيث التق�سيم اجلغرايف ف�إن مدينة نزوى تتبو�أ املرتبة الأوىل
يف ع���دد امل���ؤل��ف�ين املنت�سبني �إل��ي��ه��ا ،يبلغ ع��دده��م  424م���ؤ ِّل��ف��ا
(�شخ�صا له �أثر علمي) ،تليها �إزكي ( )162م�ؤ ِّلفا ،ثم ت�شرتك
بهال و�سمائل يف املرتبة الثالثة 144( ،م���ؤ ِّل��ف��ا لكل منهما)،
�أما زمانيا ف�إنه من البديهي �أن يقل عدد امل�ؤلفني يف الع�صور
املتقدمة؛ حيث مل يظهر يف القرن الهجري الأول �سوى ثالثة
فقط؛ ه��م( :الأئ��م��ة جابر ب��ن زي��د الأزدي ،و���س��امل ب��ن ذك��وان
ال��ه�لايل ،و���ص��ح��ار ب��ن العبا�س ال��ع��ب��دي) ،ث��م يت�صاعد العدد
ليبلغ ذروته خالل الفرتة من (1350-1250هـ).
�أما عن �أ�شهر امل�ؤلفني العمانيني يف هذه الفرتة ،فهم ال�شيخ
نا�صر بن �أبي نبهان اخلرو�صي (ت 1262هـ) ،وال�شيخ �سامل بن
�سعيد ال�صايغي (ت :بعد 1250ه��ـ) ،وال�شيخ جم ِّيل بن خمي�س
ال�����س��ع��دي (ت 1278ه�����ـ) ،وال�����ش��ي��خ م��و���س��ى ب��ن عي�سى الب�شري
(ق13ه�����ـ) ،وال�����ش��ي��خ �سعيد ب��ن خ��ل��ف��ان اخلليلي (ت 1287ه����ـ)،
وال�شيخ نورالدين ال�ساملي (ت 1332ه���ـ)� ،إىل جانب ع��دد من
علماء عمان يف زجنبار من مثل ال�شيخ حممد بن علي املنذري
(ت 1286ه�����ـ) ،وال�����ش��ي��خ �أب��وم�����س��ل��م ن��ا���ص��ر ب��ن ���س��امل البهالين
الرواحي (ت 1339ه��ـ) وال�شيخ �سيف بن نا�صر اخلرو�صي (ت

