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ال�سبت �30أغ�سط�س 2008م
املوافق�29شعبان  1429هـ العدد 14221

تعريفات وم�صطلحات

االســتـشـــراق ()ORIEN TALISM

�أ.د .مبارك ح�سن اخلليفة

ي�شري هذا امل�صطلح يف مدلوله الأ�سا�سي �أو املتداول
�إىل االهتمام العلمي �أو الأكادميي الغربي بالثقافات
ال�شرقية� ،أو الآ�سيوية حتديد ًا مبا يف ذلك ال�شرقني
الأق�صى والأدنى ،مبا يت�ضمنه ذلك االهتمام من درا�سة
وحتقيق وترجمة .ومن ناحية �أخرى ت�شري العبارة �إىل
توجهات يف الفنون الغربية �سواء الت�شكيلي منها �أو
الأدبي (ا�ستلهم) ال�شرق مبقت�ضاها و ُو ِّظف فني ًا.
تاريخ اال�ست�شراق
يعيد الدار�سون البداية «الر�سمية» لال�ست�شراق

الــرثوة اليمنيـــــــــة من الأمثال ال�شعبية

�إىل القرار الذي �أتخذه جممع الكنائ�س يف فِ ينا عام
1312م ب�إن�شاء كرا�س للدرا�سات العربية والعربية
واليونانية وال�سريانية يف جامعات �أك�سفورد وباري�س
وبولونيا و�أفينون و�ساالمانكا .وكان ذلك نتيجة لهيمنة
احل�ضارة العربية الإ�سالمية واحلاجة �إىل الإفادة منها
من جهة ،و�إىل ما ا�ست�شعره علماء امل�سيحية وقادتها
ال�سيا�سيون ،من جهة �أخرى ،من �ضرورة التعرف على
ما لدى امل�سلمني الحتواء التهديد الذي كانوا ميثلونه
بالن�سبة للعامل امل�سيحي  .فكان �أن تُرجم القر�آن الكرمي

(الطبعة الأوىل
1409هـ 1989م)

�إعداد وجمع و�شرح ال�شيخ حممد عثمان ثابت اليدومي
من مقدمة امل�ؤلف

يقول امل�ؤلف...»:فالأمثال هي تراث
الأجداد الذي يحمل لل�سلوك اليومي
م�ستوى
داللته ومعانيه ،وتبلغ منفعتها
ً
عظيم ًا لدرجة �أنه ُي�ستدل بها يف ق�ضايا
مهمة منها الت�سوية وال�صلح حيث
ُي�ستَ�ش َهـد ببع�ض الأمثال التي ت�ساعد على
الإقناع ولأكرث من ذلك فائدة»..
ويقول»:فالذي دفعني جلمع وتدوين
الأمثال هو ما دفع غريي من احلر�ص
على منفعة الغري ومن �إحياء الرتاث
العريق الذي ُيتداول و ُينقل من الآباء
والأمهات وحر�ص ًا عليه من �أن ُين�سى �أو
ُيهمل  ..و�أ�شد ما حدا بي ودفعني جلمعها
وتدوينها هو ما �سمعته ذات مرة من � ِّأم
�أوالدي بعد �أمرها لأحد الأوالد يف منفعة،
وحني تلك�أ الولد يف االمتثال� ،إذ بها تقول
له»:يا ُبن ََّي الك�سل �أبن عم الف�شل هات
�أعطني» ..وذلك كالم موجز يحمل معاين
ج ّمة للرتبية وال�سلوك ..ف�آليت منذ ذلك
احلني �أن �أعمل على جمع وتدوين الأمثال
وعلى الأخ�ص تلك التي مل ي�سبق �أن �أحد ًا
قد �أوردها �أو د ّونها باللهجة نف�سها التي
تُقال بها حرفي ًا ،وتناولت �شرحها مب ِّين ًا
املعنى وذاكر ًا بع�ض ال�شواهد من القر�آن
الكرمي والبع�ض من الأحاديث �أو من
الأبيات ال�شعرية واحلِ َكم ،وكان ذلك
ح�سب املقدرة وعم ً
ال بالواجب الذي هو
على الإن�سان �أكرب من الذي ي�أتي به»
نبذة عن امل�ؤلف

 -احلاج حممد عثمان ثابت من مواليد

عام  1912ميالدية
 م�سقط ر�أ�سه يف قرية (�أدمي) ق�ضاءاحلُ َجرية /لواء تعز اليمن.
 انتقل من قريته �إىل مدينة عدن يفال�شطر اجلنوبي من الوطن اليمني
الواحد ،يف مطلع حياته وهو ملّا يبلغ
الثانية ع�شرة من العمر ليقتحم احلياة
العملية ولي�شق طريقه يف احلياة معتمد ًا
على ذاته مبتدئ ًا من ال�صفر كعامل.
ومما جاء يف هذه النبذة �أنه �أ�صاب
حظ ًا وافر ًا من النجاح والتوفيق يف
�أعماله ف�صار واحد ًا من كبار رجال
الأعمال املعروفني يف جمال املقاوالت...
وما � ْإن اندلعت ثورة ال�ساد�س والع�شرين
من �سبتمرب اخلالدة عام  1962يف
ال�شطر ال�شمايل حتى وا�صل احل�ضور
بنف�سه والإ�سهام يف تدعيم الثورة..
ومما جاء يف هذه النبذة :يف م�ستهل
حياته يف ال�شطر اجلنوبي من الوطن
اليمني تزود من العلوم الدينية ود�أب
على االغرتاف من علوم الدين ،ون�ش�أ
على حب جمال�سة العلماء منذ نعومة
�أظفاره ،فاعتاد تخ�صي�ص �أوقات
حمددة يومي ًا حل�ضور جل�سات الذكر
وحت�صيل العلم رغم ان�شغاله يف مزاولة
�أعماله ،وكان من العلماء الذين تلقَّى
العلم على �أيديهم (املرحوم/ال�شيخ/
كامل عبد اهلل �صالح ،املرحوم ال�شيخ/
حممد بن �سامل البيحاين،الذي كان
دائم ًا جمال�س ًا له).
له كتاب يف فقهيات امل�سجد ا�سمه
«املنجد يف �آداب امل�سجد» ،ويزمع ب�إذن
اهلل �أن ي�صدر بع�ض الكتيبات التوجيهية
م�ستقب ً
ال.

بجل
يف �أ�سبانيا �ضمن هذا ال�سياق حتت �إ�شراف بيرت املُ َّ
عام 1143م ،غري �أن تلك الرتجمة كانت �أبعد ما
تكون عن الدقة نتيجة للتع�صب الديني الذي �أمالها،
متمم ًا
والذي جعل بيرت املبجل يعترب الرتجمة جزء ًا ِّ
للحمالت ال�صليبية التي كانت قد بد�أت عام 1096م
(احلديث يطول عن اال�ست�شراق ُينظر :دليل الناقد
الأدبي ،ال�صادر عن املركز الثقايف العربي-
الدار البي�ضاء -املغرب) .

خمتارات �شعرية

المـحبــب
الســـــفـر
َّ
ِّ
لل�شاعر :حممد عبد الباري الفتيح
بـــك �شيخــ ًا جُم ِّربــــ ًا
يــابـن عثمان^ مرحــبا
طــرزتْ �سـبــا
قـــد عــــرفناك بــانيــ ًا
مـدنــا َّ
َ
قَّ ــط مـا �ســيفُ ه كَ ـبـــا
ـدناك ُمـــ�صلحـــ ًا
وعهـ ِ
َ
فاكـــت�شفنـــاك فيل�ســـــــوفــ ًا حكـــيمـ ًا وكــــاتبـــــــــا
َّغــربــــا
َّ
ـتمـهُ
كـــم �شكــا الد ُّر ُي َ
والــ�ضنا والـت ُّ
بــاحـثــــاً ...مــُ َنقِّبــــ ًا
قبل غــو�صك خلفـــــه
واختطفــت كــواكـبـــا
فاقتن�صــت جواهـــــر ًا
َ
�صـــار �سِ ــفر ًا محُ َّببـــا
�إن جمهـــودك الـــذي
الربـى
يــحتوي كــل �شــــ ِّيق
عــاطرٍ كـ�شـذى ُّ
فــي �سما الفكر كوكبـا
�صُ غتـَـه مـن تـراثنــــا
^^^^^^

جمتهـــداً ..مُ�ؤ َّدبــــــا
بــــارك اللــه فيــــــك
لــجـــذو ٍر َّ
وهـذبــــــا
�شــد يف الأيك �أفرعـ ًا
ف�شــدا البلبــل ال�صدوح و�أ�شــــجـَى و�أطــــــربــــــــــا
عجبـــــــــا
فـــم الدهــــر ُم َ
نــــاق�ش ًا ا�ســـم �شــــيخـه بـ ِ ِ
وعـليــــك ال�سالم �صُ ـــبحـــ ًا ُ
وظهـــــر ًا و َمغـــربـــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❊ املق�صود ال�شيخ حممد عثمان ثابت اليدومي
يف عيادة املركز ال�صحي الثقايف ب�صنعاء

عالج مجاني لكل
المبدعين في بالدنا
يد�أب الدكتور نزار غامن على بذل جهوده منذ �سبعة ع�شر
عام ًا من �أجل تقدمي خدماته الطبية للمبدعني يف بالدنا
 ،وبكل رحابة �صدر ودون �أي مقابل  ..وهاهو يفتح باب
عيادته يف �صنعاء ال�ستقبال املر�ضى منهم خالل �شهر
رم�ضان الكرمي  ،من ال�ساعة الثامنة م�ساء حتى الثانية
ع�شرة منت�صف الليل .
وملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�صال على الرقم التايل
01/ 213210 :

