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اليجادل أحد في أن اتصال ألمانيا بالشرق كان منذ 
الحروب الصليبية األولى، وأنها انشقت بعد ذلك عن 
الكنيسة الكاثوليكية إثرحركة مارتر لوثر، ولكن رغم 
كل ذلك فإن الدراسات األلمانية المتعلقة بالشرق 
لم تزدهر إال في القرن الثامن عشر الميالدي متأخرة 

في ذلك عن بقية الدول األوروبية، وبقي العلماء 
والباحثون األلمان في منأى عن الدراسات العربية 

حتى دخول األتراك في قلب أوروبا التي كانت بصدد 
االهتمام بدراسة لغات العالم اإلسالمي.

ولع���ل اأهم ميزة ميت���از بها ال�شت�ش���راق الأملاين ُبعده عن 
خدمة ال�ش���تعمار واأهدافه الدينية التب�شريية وال�شتالب 
احل�ش���اري ال���ذي مي���ز بع����ض الدرا�ش���ات ال�شت�شراقي���ة 
الأخ���رى، كم���ا ه���و احل���ال م���ع �شائ���ر ال���دول الأوروبية 
امل�شتعم���رة كفرن�شا واإجنلرتا وهولندا التي كثريًا ما كان 
ي�ش���كل م�شت�شرقوها طالئع اجليو�ض ال�شتعمارية، ف�شاًل 

عن ات�شامه بالعمق واملو�شوعية واجلدية يف التناول.
جهود واأعمال ال�شت�شراق الأملاين

�شاه���م امل�شت�شرق���ون الأمل���ان اأك���ر م���ن �شواه���م ف���رادى 
وجماعات مبجهودات فردي���ة اأو تابعة ملعاهد ومنظمات؛ 
يف نف����ض الغبار عن ع���دد هائل من ال���رتاث العلمي الذي 
اأنتجته احل�شارة العربي���ة الإ�شالمية والذي كان مغمورًا 
ومطم���ورًا يف املكتب���ات اخلا�ش���ة والعام���ة، ويف جم���ع 
ون�ش���ر وفهر�ش���ة املخطوط���ات واأمهات الكت���ب والأ�شول 
املهم���ة، ويف و�ش���ع املعاج���م العربية. وقد وج���دت اآلف 
املخطوط���ات العربي���ة والإ�شالمية طريقه���ا نحو املكتبات 
واخلزان���ات الأملاني���ة كمكتبة برلني الوطني���ة التي يوجد 
به���ا اأكر من ع�شرة اآلف كت���اب، ومكتبة جامعة جوتنجن 

جنوب اأملانيا التي يوجد بها ثالثة اآلف كتاب.
وق���د حق���ق امل�شت�شرق���ون الأملان ع���ددًا ل ي�شته���ان به من 
اأمه���ات الرتاث العربي، كالكامل للمربد، وتاريخ الطربي، 
وموؤلفات البريوين، وبدائع الزهور لبن اإيا�ض، وطبقات 
املعتزلة لبن املرت�شى، ومقالت الإ�شالميني لأبي احل�شن 
الأ�شع���ري، والفهر�ش���ت لب���ن الن���دمي، وع���دد كب���ري م���ن 

دواوين ال�شعراء القدامى.
كم���ا �شاهمت املدر�ش���ة ال�شت�شراقي���ة الأملاني���ة يف تاأليف 
نه�شتن���ا  يف  عمي���ق  تاأث���ري  له���ا  كان  الت���ي  املو�شوع���ات 
احلديث���ة، وتع���د مك�شب���ًا مهمًا خ���دم ثقافتنا وم���د ج�شور 
العب���ور والتوا�شل احل�شاري م���ع اأوروبا املعا�شرة مثل 

دائرة املعارف الإ�شالمية وغريها.
اأما على امل�شتوى الأدبي فال ميكن لأي دار�ض اأو باحث يف 
الأدب والنقد العربيني اأن يتجاهل اأعمال م�شت�شرقني اأملان 
كبار، ويف طليعته���م كارل بروكلمان �شاحب كتاب تاريخ 
الأدب العرب���ي الذي يعد مو�شوعة ل غنى عنها لأي باحث 

يف جمال الدرا�شات الإ�شالمية.

كارل بروكلمان وتاريخ األدب العربي
ب���داأ كارل بروكلم���ان درا�شت���ه للغ���ة العربية وه���و مازال 

يف املرحل���ة الثانوية، ودر�ض يف اجلامع���ة بالإ�شافة اإىل 
اللغات ال�شرقية اللغات الكال�شيكية اليونانية والالتينية، 
واأخ���ذ العلم على يد امل�شت�ش���رق ال�شهري نولدكه. كما اهتم 
بروكلم���ان بدرا�شة التاريخ الإ�شالمي، وله يف هذا املجال 
كت���اب م�شهور وهو تاريخ ال�شعوب الإ�شالمية، لكن اأ�شهر 
موؤلفاته كتابه )تاريخ الأدب العربي( الذي ترجم يف �شتة 
اأج���زاء، وفي���ه ر�ش���د ملا كت���ب باللغ���ة العربي���ة يف العلوم 
املختلف���ة من خمطوطات وو�شفها وم���كان وجودها. ظهر 
اجل���زء الأول من الكت���اب اأواخر القرن 19، وقد عمل عليه 
ط���وال ن�شف ق���رن من الزمن، ونقل���ه اإىل العربية بتكليف 
من جامعة الدول العربية عبداحلليم النجار، ون�شرته دار 
املع���ارف يف م�ش���ر. يقول نا�ش���ر هذا اجل���زء يف مقدمته: 
)كان تعري���ب كتاب تاري���خ الأدب العربي لكارل بروكلمان 
اأم���اًل يراود كل ق���ارئ بالعربي���ة، حينما يبح���ث يف علوم 
الع���رب واآدابه���م، اأو يح���اول �ش���رب جه���ود العل���م العربي 
ومتابع���ة خطوات���ه يف تاأ�شي����ض ثقاف���ة الع���امل اجلدي���د 
وتنمي���ة ح�شارت���ه، اأو يريد ح�شر ما ت�شت���ت واإح�شاء ما 
تف���رق من تراث الفكر العرب���ي يف مكتبات العامل وخزائن 

الكت���ب، ليتخذ من ذل���ك اآيات بينات للفخ���ر والعتزاز، اأو 
ع���دة ومددًا للبعث والإحياء، اأو يتطل���ع اأخريًا اإىل معرفة 
م���ا ترجم اإىل لغات العامل من ذلك الرتاث اخلالد، وما اأثري 
حول���ه من بحوث و�شنف من درا�ش���ات قدمت خطى العلم 
والأدب ودفعتهم���ا اإىل الأمام يف ال�ش���رق والغرب؛ وهذه 
ه���ي املقا�شد الكربى التي و�شعها بروكلمان ن�شب عينيه 
يف تاري���خ الأدب العرب���ي، ويغل���ب علي���ه يف ه���ذا العم���ل 

الجتاه الإن�شاين العاملي ال�شامل(.
ينتمي كتاب بروكلمان يف الواقع اإىل الجتاه املو�شوعي 
الرتاث���ي ق���راءة وحتقيق���ًا ونق���دًا وحتلي���اًل، فه���و عم���ل 
بيبليوغ���رايف فهر�شي، ي���وؤرخ لتاري���خ الأدب العربي من 
وجه���ة نظر اأجنبية ل عربية بحت���ة حمددة بحدود الزمان 
وامل���كان، كما عهدناه عن���د الكتاب والعلم���اء العرب الذين 
تناول���وا تاري���خ الأدب العربي تن���اوًل تعليمي���ًا هادفًا اإىل 
تنمي���ة الذوق الأدبي وتربية ملكة النقد، بل هو يحاول اأن 
ي�شجل ال���دور العاملي الذي ا�شطلع ب���ه الأدب العربي يف 
دفع عجلة العلم وحث ركاب الثقافة واحل�شارة العربيتني 
وهداية املجتمع الب�شري اإىل قيم احلق واخلري واجلمال.

ومن���ذ ظه���ور كت���اب بروكلمان اأخ���ذت كتب تاري���خ الأدب 
العرب���ي ت�شدر تباع���ًا يف ال�شرق والغ���رب متاأثرة بكتابه 
هذا مقتدي���ة مبنهجه يف تناول تاريخ الع���رب من الزوايا 

العقلية والعلمية البحثية والأدبية اخلا�شة.
لق���د األقى بروكلم���ان نظ���رة الفاح�ض اخلبري عل���ى الأدب 
العرب���ي يف خمتلف اأزمنته واأمكنته وفنون���ه، منذ ن�شاأته 
اإىل ه���ذا الع�ش���ر الراه���ن، فف���ي جزئ���ه الأول تتبع منحى 
تاري���خ الأدب والكتب ال�شابق���ة اإىل تناوله، واأهم امل�شادر 
لرتاج���م املوؤلف���ني واملوؤلفات، واملح���اولت الأوىل لتاريخ 
الأدب العرب���ي، وذل���ك يف ثالث���ة اأبواب وع�ش���رة ف�شول. 
اأما اجل���زء الثاين فقد تن���اول فيه ع�ش���ر النه�شة العربية 
اأب���واب  اأربع���ة  من���ذ نح���و 750 اإىل 1000م، وذل���ك يف 
تط���رق فيها اإىل �شعراء بغداد واجلزي���رة العربية وال�شام 
و�شعراء م�شر من الع�ش���ر العبا�شي، ثم انتقل اإىل درا�شة 
النر الفن���ي، وعلم العربية ومدار�شه���ا يف كل من الكوفة 

والب�شرة وبغداد وفار�ض وبالد امل�شرق.
اأم���ا يف اجلزء الثالث فقد تناول يف اأبوابه الثمانية اأولية 
التاريخ وعلم احلديث وكتب امل�شاند وعلم الفقه واملذاهب 
الفقهي���ة، معرجًا يف جزئه الرابع اإىل بحث اأثر القراآن يف 
توجي���ه الأدب وبعث الثقافة واإحي���اء العلوم، متوقفًا عند 
القراءات وتف�شري الق���راآن والعقائد والت�شوف والفل�شفة 
والريا�شيات وعل���م الفلك والتنجي���م واجلغرافيا والطب 
والعل���وم الطبيعي���ة. اأم���ا اجل���زء اخلام�ض فق���د خ�ش�شه 
لع�ش���ر م���ا بعد الف���رتة القدمية ل���الأدب الإ�شالمي من نحو 
�شن���ة 1010م اإىل 1258م، وفيه ثالث���ة اأبواب اخت�ض كل 
منها اإم���ا بال�شعر اأو بالنر الفني والبالغ���ة اأو علم اللغة. 
وخت���م بروكلم���ان تاأليف���ه هذا باجل���زء ال�شاد����ض املتعلق 
بتواريخ الدول والرجال وكت���ب الأن�شاب وتواريخ املدن 
والأم�ش���ار وتواري���خ الأنبي���اء منتهي���ًا اإىل اأدب ال�شم���ر 

والنر.
مل يكت���ف بروكلم���ان يف اأجزاء كتاب���ه ال�شتة بع���د اأ�شماء 
الأدب���اء من كتاب و�شعراء وعلم���اء وفال�شفة، على طريقة 
كتب الطبق���ات ومنط الرتاجم، اأو على منهجية ال�شجالت 
الإجنليزي���ة اأو الأمريكية يف اأح�ش���ن الأحوال، ول ب�شرد 
اأ�شم���اء امل�شنف���ات واملوؤلفات العربي���ة يف خمتلف العلوم 
كاف���ة  العقلي���ة  تن���اول احلي���اة  ب���ل  واملع���ارف والآداب؛ 
بالو�ش���ف والنق���د والتحلي���ل، وجع���ل ال�ش���ور املتكاملة 
حلي���وات جميع العلوم والفنون وتراجم م�شاهري العلماء 
والأدب���اء يف درا�ش���ة مف�شل���ة مقارن���ة م�شحوب���ة بكل ما 
وقف عليه من اآث���ار وتواليف يف كل املكتبات واخلزانات 
بامل�شرق واملغرب، م�شفوعة بكل ما علمه من وجوه التاأثري 
املختلفة لهذه الآث���ار من ثقافة العامل وح�شارته، وما بني 
ل���ه من ترجم���ات وما اأثري حول���ه من بح���وث ودرا�شات.. 
كل ذلك بنف���اذ ب�شرية و�شواب تقدي���ر وحر�ض وموازنة 
واإحاط���ة �شاملة و�شعة اأفق وقوة ملكة، مكنته من خمتلف 
اللغ���ات والثقاف���ات والفنون، وتخ�ش����ض عميق بجوانب 

الثقافة ال�شرقية على العموم والعربية على اخل�شو�ض.
ومل يقت�ش���ر نت���اج بروكلم���ان العلمي على اإخ���راج تاريخ 
الأدب العرب���ي يف هذا القالب املو�شوع���ي الذي ا�شتوعب 
حياة طويل���ة وكاملة وحافل���ة، بل للرجل قائم���ة درا�شات 

واأبحاث تعد باملئات.

على سبيل الختم
ويف اأثن���اء هذه الرحلة الطويل���ة احلافلة التي اأخرج فيها 
بروكلمان اأجزاء كتابه هذا ومالحقه مل يفتاأ خمل�شًا لعلمه 
مثابرًا عل���ى بحثه وحمافظًا على ن�شاط���ه يعدل وي�شحح 
ويثقف ويغري حتى اجتمع له من ذلك مقدار كبري اقت�شاه 
اإع���ادة طب���ع اجلزءين الأول���ني م�شحح���ني مهذبني �شنتي 

.1949 - 1943
ومهما قيل عن كتاب بركلمان وعن الأخطاء والزلت التي 
وقع فيها والتي حاول بع�ض الدار�شني العرب اأن يتداركها 
علي���ه بالت�شحيح والت�شوي���ب، اإل اأنه يبق���ى لهذا الكتاب 
ف�ش���ل ال�شب���ق يف التعري���ف بال���رتاث العرب���ي الإ�شالمي 
املخط���وط يف جمي���ع مكتب���ات الع���امل، لأن���ه جه���د ف���ردي 
باإمكان���ات حم���دودة مل ت�شتط���ع حت���ى بع����ض املوؤ�ش�شات 

والهيئات الر�شمية وغري الر�شمية القيام به اآنئذ.

المستشرق األلماني كارل بروكلمان
وتاريخ األدب العربي

د. نجيب محمد الجباري
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على الرغم من اتصاِل ألمانيا بالشرق منذ الحروب 
الصليبية األولى، وانشقاقها بعد ذلك عن الكنيسة 
الكاثوليكية إثَر حركة »مارتن لوثر«؛ فإن الدراسات 
االستشراقية األلمانية لم تزدهْر إال في القرن الثامن 

رة في ذلك عن بقية دول أوروبا، ولم  عشر، متأخِّ
يشارك العلماء األلمان في الدراسات العربية اشتراًكا 
ل األتراك في قلب أوروبا، التي  ا إال بعد أن توغَّ فعليًّ

بدأْت تهتم بدراسة لغات العاَلم اإلسالمي.

ولع���ل ال�شفة الب���ارزة لال�شت�شراق الأملاين اأن���ه مل يزدهْر 
نتيج���ًة لال�شتعم���ار - كما هي احلال م���ع فرن�شا واإجنلرتا 

وهولندا - اأو يرتبط باأهداف دينية تب�شريية ك�شواه.
والعم���ق،  باملو�شوعي���ة  ميت���از  الأمل���اين  وال�شت�ش���راق 
و�شاهم امل�شت�شرقون الأملان اأكَر من �شواهم بجمع ون�شر 
ا كتب املراجع  وفهر�ش���ة املخطوطات العربي���ة، وخ�شو�شً
والأ�شول املهم���ة، ون�شر املخطوطات، ف���اإن اأهمَّ ما قام به 
امل�شت�شرق���ون الأمل���ان و�ش���ُع املعاجم العربي���ة؛ فقد و�شع 
فرايت���اج )1788 - 1861( املعج���َم العرب���ي الالتيني يف 
اأربع���ة اأجزاء، ثم و�شع في�ش���ر )1865 - 1949م( معجًما 
للغ���ة العربي���ة الف�شح���ي، وقامو����ض هانزف���ري )1909 - 
العربي���ة املعا�ش���رة،  للغ���ة  الأمل���اين  العرب���ي -  1981م( 
وقامو�ض �شراكل )1923م( الأملاين - العربي، الذي �شدر 
�شن���ة 1974، والقامو�ض ال�شخم للغ���ة العربية الف�شحى 
ال���ذي عمل عليه اأوملان )1931( يف جامعة توبنجن، ويف 
�شن���ة 1980م كان ق���د و�ش���ل اإىل حرف ال���كاف )ك(، ويف 
�شن���ة 2000 انتقل العم���ل على هذا القامو����ض اإىل جامعة 
ميوني���خ، وو�ش���ل اإىل ح���رف املي���م )م(، واإن العم���ل على 
ًف���ا، على الرغم  ه���ذا القامو����ض �شي�شتغرق مائ���ة �شنة ونيِّ
من الإمكان���ات التكنولوجية واملادية املتوفرة، وعلى رغم 
اأن ال���ذي يعم���ل على ه���ذا القامو�ض هو فري���ق عمل! ومن 
ح�ش���ن احلظ و�شوئ���ه يف اآٍن واح���د اأن اآلَف املخطوطات 
العربي���ة والإ�شالمي���ة ق���د وج���دْت طريَقها نح���و املكتبات 
ي عليها،  الأملاني���ة، فرمبا لو ظلَّ���ت قابعًة يف اأماكنه���ا لُق�شِ
وق���د اآلت اإىل املكتبات الأملاني���ة يف اجلامعات والبلديات، 
من خ���الل ال�شراء وال�شتيالء عليها م���ن الأقطار العربية، 
لكنه���ا - وبحق - وجدت َمن ي�شعى اإىل حفظها وت�شنيفها 
وفهر�شتها والعمل على حتقيقها، واإن نظرة يف اأعداد هذه 
ر  ح لنا اأهميَتها كذخائ���َر تراثية ل تقدَّ املخطوط���ات لتو�شِّ

بثمن.
وق���د َحِظي���ْت مكتب���ة برل���ني الوطني���ة بن�شي���ِب الأ�شد من 
ه���ذه املخطوط���ات؛ اإذ اإن عدده���ا يربو على ع�ش���رِة اآلف 
خمطوط، ُفهِر�شت يف ع�شرة جملدات، ويف مكتبة جامعة 
جوتنج���ن - جن���وب اأملاني���ا - نحو ثالث���ة اآلف خمطوط 
م���ن نفائ�ض ال���رتاث العرب���ي، والكث���ري م���ن املخطوطات 
ا بها من كلِّ اإ�ش���دارات العامَل العربي  الذخائ���ر، ناهيك عمَّ
والإ�شالمي من كتب ودوريات منذ اخرتاع املطبعة، جاوز 
عم���ر بع�شها املائ���ة عام، واختف���ْت من املكتب���ات العربية، 
و�ش���ار احل�ش���ول على بع�شه���ا �شرًبا م���ن امل�شتحيل، كل 
ذلك حمف���وظ مبكتبة جامعة توبنج���ن؛ مما يجعل دورها 
���ا يف خدم���ة املخط���وط واملطب���وع م���ن الفك���ر  دوًرا ثنائيًّ
العربي، مل يقت�شر َدور امل�شت�شرقني الأملان على حفظ هذه 
ا  املخطوطات فح�شب، بل عمدوا اإىل حتقيقها حتقيًقا علميًّ

ذا فهار����ض متع���ددة، وا�شتوجب حتقيقهم و�ش���َع موؤلفات 
تع���د ُعُم���ًدا يف مو�شوعاته���ا؛ كاملعج���م املفهر����ض لألف���اظ 
الق���راآن الكرمي، ال���ذي و�شعه امل�شت�ش���رق الأملاين فلوجل 
1802 - 1870م]5[، واملعج���م املفهر����ض لألف���اظ احلديث 
النب���وي، ومعجم �شواهد العربي���ة، ونا�شر ك�شف الظنون 
حلاج���ي خليفة، وكت���اب الفهر�شت لبن الن���دمي، ووا�شع 
فهر�ش���ت املخطوط���ات العربية املوج���ودة يف فيينا، وهي 
بح���ق موؤلفات رائ���دة يعتمد عليها املحقق���ون العرب، وقد 
���ق امل�شت�شرق���ون الأملان عدًدا كبرًيا م���ن اأمهات الرتاث  حقَّ
العرب���ي؛ مث���ل: الكام���ل للم���ربد، وتاري���خ الط���ربي الذي 
ا�شتم���رَّ ت�شعة ع�ش���ر عاًما من العم���ل املتوا�شل، وموؤلفات 
البريوين، وبدائع الزهور لب���ن اإيا�ض، وطبقات املعتزلة 
احل�ش���ن  لأب���ي  الإ�شالمي���ني  ومق���الت  املرت�ش���ى،  لب���ن 
الأ�شع���ري، والفهر�شت لبن الن���دمي، وموؤلفات ابن جني، 
وع���دًدا كبرًيا م���ن دواوين ال�شع���راء القدام���ى، وقد عكف 
"اإيفالد فاجرن« على دي���وان اأبي فرا�ض نحو ع�شرين عاًما 

حتى اأكمله حتقيًقا.
ول ميكن لأي دار�ٍض يف الأدب والنقد العربينِي اأن يتجاَهل 
اأعمال م�شت�شرقني اأملان كبارٍ مثل كارل بروكلمان، وكتابه: 
تاري���خ الأدب العرب���ي، على الرغم مم���ا ورد فيه من بع�ض 
الأخط���اء التي حاول دار�شون ع���رب اأن يتداركوها عليه؛ 
كم���ا فعل عبدالل���ه بن حمم���د احلب�شي- لكن يبق���ى لكتاب 
بروكلم���ان ف�ش���ُل ال�شب���ق يف التعري���ف بال���رتاث العربي 
الإ�شالم���ي املخطوط يف جميع مكتب���ات العامل، وهو جهٌد 
ف���ردي مل ن�شتطْع نح���ن - لالأ�شف - ف���رادى وجماعات اأن 
نق���وم به، وق���د اأح�ش���ن الدكت���ور حممود فهم���ي حجازي 
وجم���ٌع م���ن املهتمني باللغ���ة الأملاني���ة - يف ترجمت���ه لهذا 

الكتاب ترجمًة وافية اأفادت املتلقِّي العربي.
كم���ا اأن هن���اك معاج���م و�شع���ْت يف الأملانية؛ مث���ل معجم 
هانزف���ري )العربي - الأملاين(، يع���دُّ معجًما رائًدا، كما يعدُّ 
كت���اب العربية ليوهان فوك من امل�ش���ادِر التي ل ي�شتغنى 
عنها، وقد حتدَّث جنيب العقيقي يف كتاب: "امل�شت�شرقون" 
ع���ن بع�ض امل�شت�شرقني الأملان، وع���ن اإ�شهاماتهم الفكرية، 
كم���ا قام بع�ض الأ�شاتذة م���ن امل�شت�شرقني الأملان البارزين 
ا يف  بالتدري�ض يف بع�ض اجلامع���ات العربية، وخ�شو�شً
جامعة القاهرة؛ اأمث���ال: ليتمان، وبرج�شرتا�شر، و�شاده، 
و�شاخ���ت، كما اأن اأول مدير للمكتبة اخلديوية يف القاهرة 
كان امل�شت�ش���رق الأملاين �شترين، وُعنيِّ بع�ض امل�شت�شرقني 
موه  الأمل���ان اأع�شاًء يف جمامع اللغة العربية؛ تقديًرا ملا قدَّ

من خدمات للغة العربية والدرا�شات الإ�شالمية.
وقد ازده���رِت الدرا�ش���ات ال�شت�شراقي���ة يف اأملانيا بف�شِل 
اإن�ش���اء كرا�شيَّ عدي���دة لتعلُّم العربي���ة يف اأملانيا، وازدياد 
املكتب���ات ال�شرقي���ة التي اكتظت بالآلف م���ن املخطوطات 
وتاأ�شي����ض  الن���ادرة،  وال�شرقي���ة  العربي���ة  واملوؤلف���ات 
اجلمعيات ال�شرقية؛ كاجلمعية ال�شرقية الأملانية، واإن�شاء 
�ش���ة، منه���ا: جملة ع���امل الإ�ش���الم، التي  املج���الت املتخ�شِّ
اأن�شاأها مارتن هارمتان، وجملة: اإ�شالميات، التي اأن�شاأها 
في�ش���ر، وبرز يف ه���ذا املج���ال »فريدري�ض روج���ار« تلميُذ 
امل�شت�ش���رق النم�ش���اوي الكب���ري »جوزي���ف بورج�شتاله«، 

وكذلك »هايرني�ض بارث«.
ا »اآهلف���ارت« الذي تعلَّم العربية واأتقنها، وهو  وجند اأي�شً
الذي و�شع فهر�ض مكتبة برلني عن املخطوطات العربية.

ومن كب���ار امل�شت�شرق���ني »يوليو����ض فله���وزن«، الذي برز 
���ق تاريخ الطربي،  يف جم���ال الدرا�ش���ات الإ�شالمية؛ فحقَّ
وكذلك جند »تيودور نولدكه« ال�شهري، و«كارل بروكلمان« 
�شاح���ب تاريخ الأدب العربي الذي يع���دُّ مو�شوعة ل ِغنى 
عنها لأيِّ باحٍث يف جمال الدرا�شات الإ�شالمية، كما اأ�شرنا 
اآنًف���ا، بجان���ب َدورِه���م ان�ش���بَّ اهتماُمهم على تعلُّ���م اللغة 
العربي���ة وتعليمها، ولق���د كان للمعاه���د ال�شت�شراقية يف 
الأملانيت���ني - قبل الوحدة - ويف الدول الناطقة بالأملانية؛ 
مث���ل: النم�ش���ا، و�شوي�ش���را، وجان���ب كب���ري م���ن هولندا، 
وبلجي���كا، ولوك�شمب���ورج، وغريه���م - دوٌر كبرٌي يف ن�شر 
اللغة العربية، وقلَّ اأن جنَد مدينًة كربى يف اأملانيا دون اأن 

نرى مركًزا لتعليم اللغة العربية.
�شة يف الآداب  وهنالك عدٌد ل باأ�ض به من املجالَّت املتخ�شِّ
العربي���ة والإ�شالمي���ة، اأو يف اأمور ال�شيا�ش���ة والقت�شاد 
باملنطق���ة، ورمبا كان م���ن اأهمِّ هذه الدوري���ات جملة عامَل 
الإ�ش���الم Die welt des Islam، وه���ي جملَّ���ة ُتعَنى 
بال���رتاث واحلداث���ة يف الإ�ش���الم، وفيه���ا مق���الت ل غَنى 
للباح���ث عن الطالع عليه���ا، ومن اأ�شٍف اأنَّ م���ا ين�شر فيها 

ل يرتَجم اإىل العربية.
وهنالك جملُة ال�شرق، وهي جملة ُتعَنى بالأمور املعا�شرة 
يف العامَل الإ�شالمي املعا�شر، كما اأننا ل نغفُل َدور املتاحف 
الإ�شالمي���ة املنت�شرة يف ربوع اأملانيا، ومعظمها عبارة عن 
جمموع���ات فنية خا�ش���ة لُهَواٍة َجَمعوه���ا - ومعظمهم من 
امل�شت�شرق���ني - خالل رحالتهم نحو ال�شرق، واإذا جتاوزنا 
���ا عن كيفية اجلمع وما اعرتاها من �شبهات ال�شرقة،  عر�شً
اًنا يعرف امل�شاه���د الأوروبي  اإل اأن فتَحه���ا للجمه���ور جمَّ

بح�ش���ارة الإ�ش���الم وفنون���ه املبدعة، مبا فيه���ا من نفائ�ض 
املخطوطات، وامل�شاحف، والوثائق النادرة.

م�شتقبل ال�شت�شراق الأملاين:
يع���وُد  رمب���ا  الأمل���اين  ال�شت�ش���راق  حلرك���ة  ���ع  املتتبِّ اإن 
اأن البداي���ة  اإل  به���ا اإىل الق���رن الث���اين ع�ش���ر املي���الدي، 
م���ة ول���دْت عل���ى ي���د جمعي���ة امل�شت�شرقني  احلقيقي���ة املنظَّ
الأمل���ان )DMC( - وه���ي يف منعط���ف ط���رق - فجماعة 
)DAVO( ا�شتقطب���ت ال�شب���اَب وَمن مل يج���د دوًرا يف 
)DMG( م���ن كب���ار امل�شت�شرق���ني؛ لأنه���ا ق���د احتفظ���ْت 
بطاب���ٍع تقلي���دي وطقو����ضٍ جام���دة مل يج���ْد فيه���ا ال�شباب 
َدوره���م، ومل يج���د فيها ما ي�شبو اإلي���ه؛ فاأع�شاء اجلمعية 
ه���وا اهتمامهم اإىل عل���وم ال�شريع���ة والفل�شفة  الكب���ار وجَّ
والتحقي���ق،  واملعاج���م،  والنح���و،  والَفل���ك،  الإ�شالمي���ة، 
وال�شع���ر والن���ر، وهي اأم���وٌر مل يعْد لها م���ن ال�شباب َمن 
����ض لها كثرًيا، لكن ه���ذا اجليل اجلديد مل يهتمَّ كثرًيا  يتحمَّ
بعلوم اللغات ال�شرقية القدمية، واإمنا يودُّ اأن يقفَز عليها؛ 
معتمًدا على م�شادر باللغة الأملانية والإجنليزية، واأحياًنا 
بالفرن�شي���ة، مغِف���اًل امل�ش���در العربي حتى ل���و كان خمتلًفا 

معه.
اإ�شاف���ة اإىل ذلك جنُد اأن امل�شت�شرق���ني الأملان لديهم مناهُج 
ي�شتخدمونه���ا يف اأبحاثه���م اجلزئية، لكنن���ا َنفَتِقُد منهًجا 
���ا لال�شت�ش���راق نف�شه، ولقد خ���دم بع����ضُ امل�شت�شرقني  كليًّ
الكني�شَة، ولكن ه���ذا الدور يظل حمدوًدا لنت�شار الجتاه 
م���زارات  اإىل  اأملاني���ا  يف  الكنائ����ض  وحت���ول  العلم���اين، 
ا من تاأجرِي اإحدى  �شياحي���ة، بل مل يجْد اأحد الق�شاو�شة بدًّ
الكنائ�ض اإىل خمزٍن للب�شائع عندما مل يجد م�شلِّني، ولكن 
بني �شد الإ�شالم، ولي�ض  ه���ذا ل ينفي وجوَد بع�ض املتع�شِّ
بال�ش���رورِة اأن يكون���وا م���ع امل�شيحية، ولق���د وجد بع�ُض 
املحايدي���ن اأنف�َشه���م يف ح���اِل ح���رٍبِ �شد الإع���الم الغربي 
���ه التهم للعرب وامل�شلمني طيل���ة الوقت، ف�شاير  الذي يوجِّ
ل واحد منه���م مثل »كون�شلمان«  بع�شه���م الإعالم، بل حتوَّ
اإىل ب���وٍق اإعالمي خطري �ش���دَّ الإ�شالم، لك���ن امل�شت�شرقني 
الأمل���ان ل يعدُّونه واحًدا منهم؛ لأنه ن�شاأ اإعالميًّا وعمل يف 

احلقل الإعالمي.
ل���كل ما �شبق، ف���اإن ال�شت�ش���راق الأملاين يظ���لُّ مبعزٍل عن 
ال�شت�شراق���ات الأمريكية والربيطانية والفرن�شية، ويظل 
���زه الوا�شح حت���ى ل���و اختلفنا مع���ه، َبْي���َد اأن هذا  ل���ه متيُّ
د مع ال�شاعر الأملاين الكبري جوته:  الختالف يجعلُنا ن���ردِّ

»َمن َعَرف نف�َشه اأدرك اأن ال�شرق والغرب ل يفرتقاِن

مع مدرسة اإلستشراق األلماني
د. أنور محمود زناتي
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فاطمة حافظ

ارتبطت نشأة االستشراق وتطوره بظاهرتين كانت 
لهما أبعد األثر في تحديد أولوياته وأجندته البحثية، 
األولى ظاهرة التبشير بالديانة المسيحية في الديار 

اإلسالمية؛ وهي المهمة التي تطلبت إدراكا لطبيعة 
الدين اإلسالمي ومحاولة البحث عن الثغرات التي 
يمكن من خاللها توجيه االنتقادات إليه، وثانيهما 

الظاهرة اإلمبريالية التي جعلت من فهم ثقافة 
الشعوب المحتلة ضرورة ملحة، وعلى مدار قرون 

خضع االستشراق لمقتضيات هاتين الظاهرتين، غير 
أنه منذ انتصاف القرن التاسع عشر تقريبا أخذت 
الصفة العلمية لالستشراق في البروز أكثر من 

ذي قبل، وبدت النية متجهة لفهم الموضوعات 
اإلسالمية فهما موضوعيا، وحدث ذلك التطور على 

يد المدرسة األلمانية االستشراقية؛ ومرد ذلك أن 
ألمانيا لم يكن لها سوى مستعمرات محدودة في 
شرق أفريقيا سرعان ما صفيت بعد الحرب العالمية 

األولى، ومع ضعف الحافز اإلمبريالي ظهر في ألمانيا 
مستشرقين اتسموا ببعض الحيدة أمثال نولدكه 
وفلوجل وبروكلمان ممن قدموا خدمات جليلة 

للثقافة اإلسالمية، وفيما يلي نقدم تعريفا بجهود 
كارل بروكلمان )1868-1956( في التأريخ لإلسالم 

والثقافة العربية.

خمت�ش���ر ال�ش���رية الذاتية: ول���د بروكلم���ان يف مدينة 
)رو�شت���وك( على بح���ر البلطيق ع���ام 1868، وا�شتغل 
فا�شط���ر  لالإفال����ض  تعر����ض  لكن���ه  بالتج���ارة  وال���ده 
للعم���ل ببع����ض الأعم���ال الإدارية الب�شيط���ة يف احدى 
امل�شت�شفي���ات، ويف درا�شته الثانوية ب���داأت اهتماماته 
املعرفي���ة يف الت�ش���كل والربوز اإذ �ش���رع يف تعلم اللغة 
العربي���ة كلغ���ة اختياري���ة حتت تاأث���ري معلم���ه فيليبي 
ال���ذي كان ل���ه تاأث���ري يف جم���رى حيات���ه كم���ا يق���ول، 
وب���داأت ميول���ه نحو ال�ش���رق يف التبلور ع���رب اطالعه 
يف املكتب���ة املدر�شي���ة عل���ى بع����ض املج���الت الأملاني���ة 
املعني���ة بن�شر اأنب���اء الكت�شافات اجلغرافي���ة والأثرية 
يف اآ�شي���ا واأفريقيا حيث بدا ماأخ���وذا بالعي�ض يف تلك 
املناط���ق الت���ي يكتنفه���ا ال�شح���ر، ولعل هذا م���ا وجهه 
�ش���وب درا�شة اللغات ال�شرقية ومل يزل طالبا باملرحلة 
الثانوي���ة. التح���ق بروكلم���ان باجلامع���ة ع���ام 1886 
يف موط���ن راأ�ش���ه رو�شتوك بع���د ح�شول���ه على منحة 
درا�شي���ة ب�شبب تفوقه، وهناك متكن من درا�شة اللغات 
ال�شرقي���ة فتعل���م العربية والرتكي���ة اإىل جانب التاريخ 
وال�شرقيات، وخالل هذه الفرتة التقى باأ�شتاذه نولدكه 
-امل�شت�ش���رق ال�شه���ري �شاحب كت���اب تاري���خ القراآن– 
وربطت���ه باأ�شتاذه �شلة وثيقة وت���ردد على منزله لتعلم 
اللغ���ات والعلوم الإ�شالمية وبع���د تخرجه وجهه نحو 
التخ�ش����ض يف درا�ش���ة التاري���خ الإ�شالم���ي حيث نال 
بروكلمان الدكت���وراه حتت اإ�شراف ع���ام 1890 وكان 
مو�شوعه���ا "العالقة بني كتاب الكامل يف التاريخ لبن 
الأثري وكتاب اأخب���ار الر�شل وامللوك للطربي". امل�شار 
الوظيف���ي لربوكلمان ميتد لأكر م���ن �شتة عقود حيث 
�شغل ل�شن���وات طويلة من�شب اأ�شت���اذ اللغات ال�شامية 
واأي�ش���ا الدرا�ش���ات الرتكي���ة يف كث���ري م���ن اجلامعات 
يف بر�ش���الو ويف جامعة مارتن لوث���ر يف مدينة هاللة 

-مركز جمعية امل�شت�شرق���ني الأملان ثم انتقل اإىل برلني 
حيث تعني يف معهد ال�شت�شراق التابع جلامعة برلني، 
وظ���ل يتنقل بني اجلامعات الأملاني���ة اإىل اأن تقاعد عام 
1945 وبعده���ا ا�شط���ر للعم���ل بجمعي���ة امل�شت�شرقني 
الأمل���ان؛ واإلي���ه يعود الف�شل يف احلف���اظ على مكتبتها 
ال�شخم���ة من ال�شياع يف اأعق���اب انتهاء احلرب اإذ كان 
ي�شرف بنف�ش���ه على نقل الكتب اإىل املخازن املخ�ش�شة 
لها رغم تقدمه يف ال�شن، واختتم حياته بالعمل كا�شتاذ 

يف هاللة حتى وفاته عام 1956.
وكان لربوكلم���ان ن�شاطات علمي���ة اأكر من اأن حت�شى 
فق���د انتخ���ب ع�ش���وا يف ع���دد من كث���ري م���ن جمعيات 
ال�شت�ش���راق يف اأملاني���ا وخارجه���ا، فقد �ش���ارك ب�شفة 
منتظم���ة منذ اأوائ���ل القرن يف موؤمت���رات امل�شت�شرقني 
الدولية، وزار معظم البلدان العربية وال�شرقية ليجمع 
م���ادة علمية ملوؤلفات���ه، ون���ال ع�شوية املجم���ع العلمي 
العرب���ي بدم�ش���ق، وبفع���ل ه���ذه امل�ش���اركات تكر�ش���ت 
مكانت���ه العلمي���ة كاأح���د املخت�ش���ني البارزي���ن بالعلوم 
ال�شرقي���ة، ومن���ح ع���ام 1951 جائ���زة الدول���ة الأملانية 
تقدي���را جلهوده العلمية. جه���وده يف التاأريخ لالإ�شالم 
ا�شتغال���ه  اأثن���اء  بروكلم���ان  حق���ق  العربي���ة  والآداب 
بالبح���ث العلمي نتائج اأو بالأح���رى انت�شارات باهرة 
ق���ل اأن يحققه���ا دار�ض، فقد اأفلح يف تعل���م ع�شرون لغة 
�شرقي���ة منه���ا العربي���ة والفار�شية والرتكي���ة ول نكاد 
نعل���م من بني امل�شت�شرقني م���ن ا�شتطاع اأن يح�شل تلك 
املعرف���ة باللغ���ات ال�شرقي���ة، وانعك�ض هذا عل���ى قائمة 
موؤلفات���ه الت���ي امت���دت لت�شم���ل خم�شمائ���ة وخم�شون 
موؤلف���ا متعددة اللغات، وثمة عوامل عديدة اأ�شهمت يف 
حتقيقه ه���ذا الإجناز ال�شخم ومنه���ا: عزميته وقدرته 
الت���ي ل تبارى على العمل دون ن�شب، وذاكرته القوية 
الت���ي تكاد حتتفظ بكل �شيء منذ املرة الأوىل لطالعها 

علي���ه، وميل���ه اإىل الرتتي���ب ال���ذي مكنه م���ن ال�شيطرة 
على م���ادة علمية هائل���ة دونها يف ع�ش���رات الآلف من 
البطاقات البحثية التي �شنفها بعناية، واأخريا القدرة 
عل���ى التعبري عن اأفكاره بدقة يف ي�شر و�شال�شة بحيث 
ا�شتط���اع غالب���ا الدف���ع بامل�ش���ودة الأوىل اإىل املطبع���ة 

دومنا تدقيق اأو مراجعة.
وه���ذا الإنتاج العلمي الغزي���ر واملتنوع ميكن ت�شنيفه 
�شمن اإطاري���ن؛ الأول فقه اللغة ومن موؤلفاته يف ذلك: 
)مفردات الرتكية الو�شيط���ة ح�شب ديوان لغات الرتك 
ملحم���ود الكا�شغ���ري(، و)الأ�شا����ض يف نح���و اللغ���ات 
ال�شامي���ة املق���ارن( وهو م���ن اأ�شهر كتابات���ه وفيه ف�شر 
امل���ادة اللغوي���ة ال�شامي���ة با�شتخ���دام مناه���ج التاأريخ 
اللغ���وي بع���د ترتيبه���ا ترتيب���ا وا�شح���ا، و)العربي���ة: 
درا�ش���ات يف اللغة واللهج���ات والإ�شالي���ب(. والثاين 
التاأري���خ لالإ�ش���الم وح�شارت���ه، ويف ه���ذا املجال يربز 
ال�شع���وب  وتاري���خ  الع���رب،  الأدب  تاري���خ  كتابي���ه 
الإ�شالمي���ة، وهم���ا اأ�شه���ر م�شنفات���ه واأكره���ا اأهمية 
ول ي���زالن حتى يومنا هذا مق�ش���د الدار�شني للتاريخ 
الإ�شالم���ي والآداب العربية. تاريخ الأدب العربي ظهر 
هذا املوؤلف ال�شخم للمرة الأوىل يف جملدين بني عامي 
1898 و 1902 ث���م ا�شتكم���ل بذيل م���ن ثالثة جملدات 
يف ال�شن���وات م���ا ب���ني 1937 و 1942. والكت���اب يف 
جمموع���ه لي�ض تاريخا لالأدب العرب���ي باملعنى ال�شيق 
للكلم���ة، بل هو �شج���ل للم�شنفات العربي���ة كلها �شواء 
املخطوط منه���ا واملطبوع، م�شاف���ا اإليها معلومات عن 
حياة موؤلفيه���ا، ومادة الكتاب مرتب���ة زمنيا اإىل اأربعة 
اأج���زاء. الأول: يدر����ض الأدب العربي من���ذ ن�شاأته اإىل 
الع�شر الأموي. الث���اين: ويبحث يف الأدب الإ�شالمي 
العربي يف الع�شر الكال�شيكي منذ الع�شر الأموي اإىل 
الغ���زو املغويل عام 1258. الثال���ث: ويخت�ض بدرا�شة 

تده���ور الأدب العرب���ي بع���د الغ���زو املغ���ويل م���رورا 
بالفت���ح العثم���اين للمنطقة العربية وانته���اء بالهجوم 
الإمربي���ايل الغرب���ي م���ع الغ���زو النابلي���وين للدي���ار 
الإ�شالمية. الرابع: وي�شتمل على درا�شة الأدب العربي 
احلدي���ث منذ الق���رن التا�شع ع�ش���ر، ويعقب هذا اجلزء 
حوايل �شتمائة �شفحة ت�شم عناوين املوؤلفات العربية 
واأ�شم���اء موؤلفيه���ا، وه���و من اأه���م اأق�ش���ام الكتاب على 
الإط���الق لأن بروكلم���ان مل يكتف بالإ�ش���ارة املقت�شبة 
لأ�شم���اء املوؤلف���ني واإمن���ا ب�ش���ط حمتوي���ات كث���ري من 
الكت���ب، واأ�ش���ار اإىل النم���اذج الأدبية املناظ���رة، وعلق 

على اأ�شاليب املوؤلفني ولغاتهم.
نه����ض بروكلم���ان بع���بء تدوي���ن امل�شنف���ات العربية 
مبف���رده وه���و العمل ال���ذي تق�شر عنه هم���ة فريق من 
الرج���ال، ل���ذا كان طبيعي���ا األ يحي���ط بكام���ل ال���رتاث 
العرب���ي �شيم���ا وت�شق���ط منه���ا بع����ض املوؤلف���ات �شيما 
واأنها املحاول���ة الأوىل لفهر�شته وت�شنيفه، واأل تخلو 
مادت���ه العلمي���ة م���ن الهن���ات ب���ل والق�ش���ور يف بع�ض 
املوا�ش���ع، غ���ري اأن "مث���ل هذا العم���ل ال�شخ���م ما كان 
ليخ���رج اإىل الوجود اإذا حترى �شاحب���ه طريقة العمل 
الدقيق���ة البالغة الدق���ة" كما يعتق���د رودي بارت بحق، 
ولع���ل هذا ما جعل الكتاب عر�شة للنقد ال�شديد من قبل 
كري�شتي���ان زايبولد الذي حمل عل���ى بروكلمان وانتقد 
طريقت���ه يف اإخراج الكتاب، ونظرا لق�شور الكتاب فقد 
ظ���ل دوما بحاج���ة اإىل ال�شتكمال ومم���ن نه�ض بعبء 
ه���ذه املهمة الثقيلة الباحث الرتك���ي فوؤاد �شزكني الذي 
اآلف املخ�شوط���ات وو�شعه���ا يف جملدي���ن  اكت�ش���ف 
مت���ت اإ�شافتهما للكت���اب بو�شفهما ملحق���ني له. تاريخ 
ال�شعوب الإ�شالمية ا�شتغال بروكلمان الوا�شع بالأدب 
العرب���ي قاده من���ذ وقت مبك���ر اإىل الهتم���ام باخللفية 
ال�شيا�شي���ة واحل�شاري���ة لهذا الأدب، الأم���ر الذي دفعه 
بال�ش���رورة �شوب العل���وم الإ�شالمية، وم���ن ثم تطلع 
من���ذ عام 1895 اإىل الطالع على تاريخ ال�شرق، وكتب 
يف ذلك عدة مقالت وبحوث ن�شرت قبيل ظهور الكتاب 
للم���رة الأوىل عام 1939، وق���د ذاع �شيته وترجم بعد 
انتهاء احلرب العاملية اإىل عدة لغات كالعربية والرتكية 
والجنليزي���ة والهولندية. يبحث الكتاب الذي يقع يف 
خم����ض جملدات يف تاري���خ الإ�شالم خ���الل ثالثة ع�شر 
قرنا، ومن الوا�شح اأن بروكلمان كان يدرك عظم املهمة 
ل���ذا ا�شتهله بالتاأكيد على اأن حماول���ة التاأريخ لالإ�شالم 
ودول���ه و�شعوبه ه���و خماطرة كربى لكن���ه يقدم عليها 
م�شتعين���ا باجليد من حماولت زمالئه ال�شابقني. اتبع 
بروكلم���ان يف كتاب���ه ذات التحقيب املتب���ع يف )تاريخ 
الأدب العرب���ي( فاجلزء الأول يدر�ض اأو�شاع اجلزيرة 
العربي���ة م���ا قب���ل الإ�شالم ث���م ي�ش���ور حي���اة الر�شول 
وي�ش���رح تعاليم���ه- وهذا اجل���زء اأكر اأج���زاء الكتاب 
عر�ش���ة لالنتقاد- ثم يختت���م بالع�شر الأموي، واجلزء 
عه���د  يف  الإ�شالمي���ة  الإمرباطوري���ة  يعال���ج  الث���اين 
العبا�شي���ني منذ قيامها وحتى �شقوطها على يد املغول، 
ويخت�ض اجلزء الثالث بدرا�شة الدولة العثمانية حتى 
القرن الثامن ع�ش���ر، ويدر�ض اجلزاآن الأخريان موقف 
الإ�شالم يف القرن التا�شع ع�شر ثم الأو�شاع يف ال�شرق 
الأق�شى والأدنى و�شمال اأفريقيا حتى احلرب العاملية، 
ويف ثناي���ا هذا العر�ض التاريخي يق���دم لنا بروكلمان 
تاأريخا للن�شاط الديني والأدبي والعلمي وي�شتعر�ض 
تاريخ الفرق واملذاهب الإ�شالمية الأمر الذي يجعل من 

الكتاب مو�شوعة تاريخية �شاملة.
وعل���ى الرغم من الرتحاب الكبري الذي قوبل به الكتاب 
يف الع���امل الغربي اإل اأن���ه مل يقابل برتحاب ممائل يف 
الع���امل الإ�شالمي حي���ث وجهت اإليه انتق���ادات عديدة؛ 
بع�شها انتق���ادات منهجية تتعلق باإغف���ال ذكر امل�شادر 
وبع�شه���ا الآخر يدور ح���ول موقفه امل�شبق من ال�شرية 
الر�شال���ة  للت�شكي���ك يف عاملي���ة  دفع���ه  ال���ذي  النبوي���ة 
الإ�شالمي���ة والزعم اأنها كانت موجه���ة للعرب وحدهم، 
العقائ���د  بتاأث���ر  الق���ول  يف  ت�شيه���ر  جول���د  ومتابع���ة 
الإ�شالمي���ة باليهودي���ة، والإنح���راف يف تاأويل بع�ض 
املمار�ش���ات الإ�شالمي���ة كاجله���اد وغ���ريه، ورغ���م هذه 
النتق���ادات فاإننا نعتقد اأن اأعمال بروكلمان جميعها قد 
�شدت فراغ���ا يف املكتبة الإ�شالمي���ة، وقدمت للدار�شني 
م���ادة علمية ل ميك���ن التقليل م���ن اأهميته���ا يف درا�شة 

الإ�شالم وتاريخه وح�شارته.

تاريخ االسالم وحضارته في مؤلفات بروكلمان
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د. حسن األمراني

في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميالدي، قام 
الغرب يتمطى، ويلقي ببصره من وراء جبال األورال، 

ليبصر العمالق الشرقي منتصبًا جّبارًا، ومنذ ذلك 
التاريخ، تراوحت العالقات الشرقية –الغربية ما بين 
االحتكاك الحربي واالتصال الحضاري، وبالرغم من 
تعدد المشارق، إال أن المشرق اإلسالمي كان أشد 

المشارق حضورًا عند الغربيين عامة، وداخل المؤسسة 
االستشراقية خاصة.

وق���د تنازع���ت ال�شت�ش���راق من���ذ ذل���ك التاري���خ روؤيت���ان 
متباينت���ان: اإحداهم���ا الروؤي���ة الكبلنجي���ة. الت���ي تر�ش���خ 
املركزي���ة الأوربي���ة، وتقي����ض النم���و احل�ش���اري ل���الأمم 
وال�شعوب اإىل املرجعية الغربية وحدها، والأخرى توؤمن 

باحلوار احل�شاري �شبياًل اإىل تاأ�شي�ض ح�شارة كونية.
ويب���دو اأن هذا التنازع مل يكن متكافئًا بحيث ظلت الروؤية 
الأوىل مهيمن���ة عل���ى احلق���ل ال�شت�شراق���ي هيمن���ة دفعت 
بع����ض امل�شت�شرق���ني اإىل الت�شري���ح باأن الغ���رب لن ميتلك 

ذاته وجوهره اإل بتدمري اآليات ال�شت�شراق التقليدي.
وق���د األقى هذا التن���ازع بظله على ال�شرقي���ني، فوقفوا من 
ال�شت�شراق وموؤ�ش�شات���ه مواقف متباينة، ترتاوح ما بني 
الدف���اع والهجوم، اإذ راأى بع�شه���م ال�شت�شراق خريًا كله، 
وراآه بع�شهم �شرًا كله، وحاول بع�شهم اأن ي�شدد ويقارب.

موقع بروكلمان من املوؤ�ش�شة ال�شت�شراقية:
ي�شن���ف كارل بروكلمان ع���ادة �شمن الزم���رة املعتدلة من 
امل�شت�شرق���ني، وذلك ب�شبب اأن املج���ال املعريف الذي �شغل 
ه���ذا امل�شت�ش���رق كان –يف معظم���ه- جماًل يفر����ض نوعًا 
م���ن املو�شوعية لعتم���اده الو�شف والإح�ش���اء، اأكر من 
اعتم���اده النقد والتحليل مما يغي���ب البعد الإيديولوجي، 
اأو يخف���ف م���ن غلوائه، على اأق���ل تقدير. فق���د ا�شتغل هذا 
امل�شت�ش���رق بالدرا�ش���ات اللغوية خا�ش���ة، فاألف يف النحو 
املقارن للغات ال�شامية، وفقه اللغات ال�شامية وحني انتقل 
اإىل التاألي���ف يف الأدب العرب���ي، كان كتاب���ه )تاريخ الأدب 
العرب���ي( عماًل ببيليوغرافي���ا يف اأ�شا�شه، مم���ا ل يخرجه 
من دائ���رة الو�شف والإح�شاء وما وقع فيه بروكلمان من 
اأخط���اء يف هذا الكتاب يع���ده بع�شهم مما يقع لأي باحث، 

ول دخل فيه للهوى و�شوء النية.
من تاريخ النقد الأدبي:

هن���اك مالحظتان ينبغ���ي ت�شجيلهما ونح���ن نتناول كتاب 
بروكلمان )تاريخ الأدب العربي(.

- املالحظ���ة الأوىل: اأن ه���ذا الكت���اب لي����ض عم���اًل فهر�شيًا 
خال�ش���ًا بل ه���و يت�شمن م���ن الأحكام ما يك�ش���ف عن ذوق 
املوؤل���ف الأدبي م���ن جهة، وميول���ه ونزعات���ه املذهبية من 

جهة اأخرى.
- املالحظ���ة الثاني���ة: اأن هذا الكت���اب يتداخل في���ه تاريخ 
الأدب –النق���د الأدب���ي- فهن���اك الأدب يف جماله النظري، 
ويهت���م باحلديث ع���ن مبادئ الأدب ومقايي�ش���ه وقوانينه، 
بدرا�ش���ة  ويهت���م  التطبيق���ي،  جمال���ه  يف  الأدب  وهن���اك 
الن�شو����ض الأدبية، اإما يف فرتة زمنية معينة، واإما بتتبع 

تلك الن�شو�ض يف مراحلها التاريخية املختلفة..
ويدخ���ل حتت هذا املجال )النقد الأدبي( وهو �شكوين يف 
معاجلته، و)تاريخ الأدب( وه���و حركي يف املعاجلة واإذا 
كان من ال�شعب ف�شل التاريخ الأدبي عن النظرية والنقد، 
بحكم اأن التاريخ الأدبي يعالج الوقائع القابلة للتحقق من 
�شحته���ا، واأن النقد الأدبي يعالج م�شائل الراأي والإميان، 
ف���اإن كتاب بروكلمان يقوم دلياًل على هذه ال�شعوبة، اإذ اإن 

كتاب���ه، واإن كان يدخ���ل �شم���ن دائرة التاري���خ الأدبي، اإل 
اأنه مليء بالنظرات والأح���كام النقدية، فهو، واإن كان من 
جانب يقدم لنا ر�شيدًا �شاحلًا من املعارف املت�شلة بالأدب 
اإل اأن���ه يق���دم م���ن جانب اآخ���ر روؤي���ة خا�شة لذل���ك الأدب، 
وهذه الروؤي���ة اخلا�شة هي التي جعل���ت بروكلمان يوفق 
اإىل تق���دمي تق�شيم جديد ومتميز لع�شور الأدب يخالف به 
�شابقيه ومعا�شريه من العرب وامل�شت�شرقني على ال�شواء، 

فقد ق�شم الأدب العربي اإىل مرحلتني:
اأ – اأدب الأمة العربية، من اأوليته اإىل �شقوط الأمويني.

ب – الأدب الإ�شالمي باللغة العربية.
فما الذي مييز الأدب الإ�شالمي عن غريه؟

وم���ا الذي �ش���وغ لربوكلم���ان اأن يجعل الع�ش���ر العبا�شي 
منطلقًا لالأدب الإ�شالمي؟

وهل ا�شتط���اع جتاوز املعيار الزمن���ي يف تق�شيمه، اأم اأنه 
اكتفى باإعادة �شياغته؟

ما الأدب الإ�شالمي؟
قب���ل خم�شني عام���ًا، مل يك���ن م�شطل���ح )الأدب الإ�شالمي( 
يثري ما يثريه اليوم من ت�شاوؤلت، فقد كان املعيار الزمني 
�شبب���ًا يف �ش���رف الدار�ش���ني ع���ن حتدي���د طبيع���ة الأدب 
الإ�شالم���ي، ور�ش���د خ�شائ�شه ومميزات���ه، ومل يكن يفهم 
م���ن )الأدب الإ�شالم���ي( غري ذل���ك الأدب الذي ت���ال الع�شر 
اجلاهلي، فجعله بع�شهم وقفًا على ع�شر النبوة واخللفاء 

الرا�شدين، وامتد به بع�شهم لي�شمل ع�شر بني اأمية.
ومل ت���ربز �شرورة اإع���ادة النظر يف امل�شطل���ح اإل مع فئة 
م���ن الدار�شني الذين مزجوا بني الدعوة والتذوق الأدبي، 
م���ن اأمثال اأب���ي احل�ش���ن الن���دوي، و�شيد قط���ب، وحممد 
قط���ب ومن �شار على نهجه���م كعماد الدين اخلليل وجنيب 

الكيالين وحممد ح�شن بريغ�ض.
لقد ق���دم هوؤلء مفهوم���ًا جديدًا ل���الأدب الإ�شالم���ي، يك�شر 
عن���ه طوق الزمن، ويجعله اأدب فك���رة ل اأدب فرتة، اأدبًا له 
خ�شائ�ش���ه الثابتة يف اإطار التغي���ري، ومقوماته الأ�شيلة 
يف اإطار التطور، فهو التعبري اجلميل بالكلمات عن الكون 
واحلياة والإن�شان، انطالقًا من الت�شور الإ�شالمي للكون 

واحلياة والإن�شان.
هذا املفهوم مل يكن مم���ا انتبهت اإليه الدرا�شات والبحوث 
الأكادميي���ة املعروفة، فبقي، من اأج���ل ذلك، املعيار الزمني 
�شيف���ًا م�شلت���ًا ميي���ز الأدب الإ�شالم���ي ع���ن غ���ريه، وكاأن 

الإ�شالم حلظة من عمر الزمن عربت وانتهى ومي�شها.
ولذلك، فقد كانت اإ�شارة بروكلمان اإىل ظهور اأدب اإ�شالمي 
مكتوب باللغة العربية، مع مطلع الع�شر العبا�شي، اإ�شارة 

جديرة بالتاأمل والفح�ض.
يقول بروكلمان:

)مل يوؤث���ر الإ�ش���الم تاأثريًا عميق���ًا يف �شع���راء العرب، كما 
يري���د النق���اد الع���رب اأن يقنعونا بذل���ك، فقد �شل���ك �شعراء 
الع�ش���ر الأموي دون مب���الة م�شالك اأ�شالفه���م اجلاهليني 

ومل ت�شد روح الإ�شالم حقًا اإل بعد ظهور العبا�شيني(.
وهكذا منا يف عهد العبا�شيني اأدب اإ�شالمي بل�شان عربي.

اإن بروكلم���ان، وه���و يق���رر من���و اأدب اإ�شالم���ي يف عه���د 
العبا�شي���ني، يعيد طرح بع�ض الق�شاي���ا التي زرع بذورها 

النقاد القدامى من اأمثال الأ�شمعي وابن �شالم.
م���ن املعل���وم اأن ق�شية اأث���ر الإ�ش���الم يف ال�شع���ر، �شلبًا اأو 
اإيجاب���ًا، ق���د اأثاره���ا جمموع���ة م���ن نقادن���ا القدم���اء، م���ن 
الأ�شمعي حت���ى ابن خلدون، فقد ذه���ب الأ�شمعي اإىل اأن 
)طري���ق ال�شعر اإذا اأدخلته يف ب���اب اخلري لن، األ ترى اأن 
ح�شان بن ثابت كان عال يف اجلاهلية والإ�شالم، فلما دخل 
�شعره يف ب���اب اخلري –من مراثي النب���ي �شلى الله عليه 
و�شلم وحمزة وجعفر ر�ش���وان الله عليهما وغريهم- لن 
�شع���ره( واأث���ريت من وراء ذل���ك ق�شية �شع���ف ال�شعر يف 

الإ�شالم.
ويري���د بروكلمان اأن يدلل على راأي���ه، املت�شل ب�شعف اأثر 
الإ�ش���الم يف ال�شع���ر، يف مواط���ن خمتلف���ة، اإل اأن اآراءه 
يف ه���ذا املجال ل تخلو م���ن ا�شطراب، فهو يع���د الإ�شالم 
م�ش���وؤوًل عن انح���راف ال�شعر من لغ���ة الوجدان وال�شدق 
اإىل اأن ي�شبح �شرب���ًا من الت�شول. ففي مقارنة بني املديح 

يف الع�شر اجلاهلي و�شدر الإ�شالم يقول:
)وكث���ريًا م���ا كان ال�شاع���ر يتجه بفنه اأي�ش���ًا اإىل مدح بطل 
اأو اأمري م���ن قبيلته، ولكنه مل يكن يفكر قدميًا يف اجلائزة 
الرنان���ة، الت���ي نزلت مبكانة �شع���راء املديح املحرتفني يف 
بع����ض الأحيان، منذ عه���د النبي )�شلى الل���ه عليه و�شلم( 

اإىل درك املت�شولني بالغناء(.
فه���ذا يعن���ي اأن ال�شع���ر التك�شبي ل اأ�شل ل���ه يف اجلاهلية 
كم���ا يعن���ي اأن املديح النب���وي مل يكن دفاعًا ع���ن العقيدة، 
ومنافحة عن الر�شالة، بقدر ما كانت متليه �شهوة الطمع.

والذي �ش���دا �شيئًا من تاري���خ الأدب العربي ونهى النف�ض 

ع���ن الهوى، ي���درك جي���دًا اأ�ش���ول املدي���ح التك�شب���ي عند 
العرب، ويعرف طبيعة العالقة التي كانت قائمة بني املادح 
واملمدوح، كما يعرف جيدًا اأمر الأع�شى الذي قال عنه ابن 
�ش���الم: )وكان اأول من �شاأل ب�شعره()وقال عنه ابن ر�شيق 
اأن���ه )جعل ال�شعر متجرًا( وق���د جعل القدماء ذلك �شببًا من 

اأ�شباب تدين مكانة ال�شاعر عن اخلطيب يف اجلاهلية.
عل���ى اأن بروكلمان يعقد الف�شل الثال���ث من الباب الثاين، 

للبيد والأع�شى، فيقول عن الأول:
)ومل���ا طار ذك���ر لبيد يف ال�شعر بقي وفي���ًا بقومه، وازدرى 
اجلوائ���ز  طل���ب  يف  باملدي���ح،  املتج���ول  ال�شاع���ر  مهن���ة 

وال�شالت(.
فلبيد اإذن ل ميكن اأن يتجانف عن نهج اإل اإذا كان مطروقًا.

ويقول عن الأع�شى:
)اأم���ا الق�شي���دة الدالي���ة املن�شوب���ة اإلي���ه يف م���دح حمم���د 
)�شل���ى الله عليه و�شلم( فلم تعد اأن تكون مزاولة للتك�شب 

بال�شعر، ول يحتمل اأن تكون لها عالقة بعقيدته(.
فكيف ميكن اأن تكون مزاولة للتك�شب بال�شعر، وهي –اإن 

�شّحت اآخر �شعره؟
وبروكلمان نف�شه يقول بعد ذلك مبا�شرة:

م���ن  الع���رب  ب���الد  يف  ب�شع���ره  يج���ول  الأع�ش���ى  )وكان 
ويغمرون���ه  النا����ض  يكرم���ه  احل���رية،  اإىل  ح�شرم���وت 
بال�ش���الت والهدايا اإذا مدحهم، ويخ�شون حاله ويرهبون 

ل�شانه لإقذاعه يف الهجاء(.
فه���ذا نف�شه –مما اأنك���ره بروكلمان قبل- ه���و ما عرب عنه 

ابن ر�شيق حني قال عن الأع�شى:
اإنه )جعل ال�شعر متجرًا(.

وح���ني حتدث بروكلمان عن لبيد، ق���ال عنه اإنه )قدير على 
�شياغ���ة مو�شوعات البداوة �شياغ���ة �شاحرة، ومما يزيد 
�شع���ره نفا�ش���ة ما يرتدد في���ه من نغمات ديني���ة( فالنغمات 

الدينية اإذن مما يزيد ال�شعر نفا�شة.
وق���د كانت حج���ة بروكلمان، لل���رد على من ق���ال: اإن لبيدًا 
مل يق���ل �شع���رًا يف الإ�ش���الم، اأن )كثريًا م���ن �شعره مطبوع 
بطاب���ع الوح���ي( فكي���ف يك���ون �شع���ره مطبوع���ًا بطاب���ع 
الوح���ي، ث���م يقال اإن اأث���ر الإ�شالم فيه كان �شعيف���ًا؟ اإل اأن 
يك���ون مرد هذا احلك���م راأي اأبي عمرو ب���ن العالء، ولي�ض 

ذوق بروكلمان الأدبي..
كان اعت���ذار بع����ض الدار�شني عن �شعف اأث���ر الإ�شالم يف 
ال�شع���راء احلديثي العهد بالإ�ش���الم، اأنه كان لبد من فرتة 
زمنية كافية، يتمكن فيه���ا الإ�شالم من نفو�شهم، وتت�شربه 
اأرواحه���م، وتخال���ط ب�شا�شت���ه قلوبه���م، لي�شب���ح بعد ذلك 
منبع���ًا لإبداعهم ولذلك ف���اإن �شياغة هذا ال�شع���ر الذي دار 
ح���ول النه�ش���ة الإ�شالمي���ة )كان���ت عل���ى العم���وم �شياغة 
جاهلي���ة مل ي�شتط���ع العقد احلديث بحوادث���ه العظيمة اأن 
يغري منه���ا، لأنها ثمرة ملكات عقي���دة مت ن�شجها من قبل، 
ولأن تغ���ري مل���كات ال�شعر ومواهبه ي�شري بب���طء، بل يتم 

على يد جيل جديد.
وعل���ى ه���ذا، مل يك���ن م���ن املنتظ���ر اأن يظه���ر اأدب اإ�شالمي 
خال����ض مع ظه���ور الإ�ش���الم، ل يف عه���د النب���وة، ول يف 
عه���د اخللف���اء الرا�شدي���ن، ول�شيم���ا اإذا عرفن���ا اأن معظ���م 
�شع���راء الر�شول، �شل���ى الله عليه و�شلم، �شلخ���وا اأ�شطرًا 
م���ن اأعمارهم يف اجلاهلي���ة، فكان لبد م���ن انتظار اأجيال 
جديدة، ل �شلة له���ا باجلاهلية لت�شهد ميالد اأدب اإ�شالمي، 
جدي���ر بهذا ال�شم، ومن هنا يكون اإطالق م�شطلح )الأدب 
الإ�شالمي( على اأدب �شدر الإ�شالم، فيه كثري من الت�شامح.
وبالرغ���م من اأن هذا ال���راأي بحاجة اإىل كثري من الفح�ض، 
لتعار�ش���ه م���ع كث���ري م���ن ن�شو����ض تل���ك الف���رتة، اإل اأن���ه 
من�شج���م، اإىل حد ما، مع راأي بروكلمان الذي ذهب اإىل اأن 
روح الإ�ش���الم مل ت�شد حقًا اإل بعد ظه���ور العبا�شيني، وقد 

اعتمد بروكلمان، فيما ذهب اإليه، معيارين اثنني:
فاأم���ا املعي���ار الأول، فمرتكزه اأن املجتم���ع الإ�شالمي، اإىل 
نهاي���ة الع�ش���ر الأم���وي، ظل جمتمع���ًا خال�ش���ًا، ولئن كان 
الع���رب قبل الإ�ش���الم، على الرغ���م من ت�شتته���م ال�شيا�شي 
يف الظاه���ر، ربطت بينهم وحدة معين���ة يف اأفكار الديانة 
والع���ادات وجعل���ت منه���م اأمة واح���دة فاإن ه���ذه الوحدة 
ظلت قائمة يف الع�شر الأموي بحكم كون )�شلطان الدولة 
الأموية �شلطانًا عربيًا اأ�شي���اًل، متجاوبًا متامًا مع نزعات 
الأم���ة العربية، موافق���ًا لطابعها ال�شعب���ي اإىل حد معلوم( 
ومن هنا ظ���ل قالب الق�شيدة العربي���ة يف الع�شر الأموي 
قالب���ًا جاهليًا، اإىل اأن )�شار طرازًا قدمي���ًا باليًا يف اأواخر 

عهد الدولة الأموية، فلم يقو على م�شايرة الع�شر(.

بروكلمان واألدب اإلسالمي
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عبد الحميد صبحي ناصف

منذ منتصف القرن ال 19 الذي كان ميدانًا لفرسان 
االستشراق األلمان وأشهرهم فرايتاغ الدارس على 
يد سلفستر دي ساسي ويليه كوسغارتن ووبكى 

وسليمان منك وغوستاف فلوغل وفاليشر،

ال����ذي كان يكات����ب اأدباء من �شورية وم�ش����ر وين�شر لهم يف 
املجل����ة ال�شرقي����ة الأملانية، كم����ا كان هناك كل م����ن ديرتي�ض 
وغو�شتاف فايل وفون كرمي وفرديناند و�شتنفيلد وغالزر.

وب����ني منت�شف الق����رن ال 18 ومنت�شف الق����رن ال 19 ظهر 
ال�شت�شراق الأمل����اين والأوروبي بعامة م�شتندًا اإىل مبادئ 
»التاريخاني����ة« ومواريثه����ا لين�ش����رف اإىل ن�ش����ر امل�ش����ادر 
العربية والإ�شالمية، وليعر�ض م����ن خاللها معارف جديدة 
عن عوامل ال�شرق والإ�ش����الم والعرب، كما اأن ادوارد �شعيد 
مل يهاج����م ال�شت�شراق الأملاين، والطري����ف اأن ال�شبب الذي 
م����ن اأجل����ه اأعر�ض �شعي����د عن حماول����ة نق�����ض ال�شت�شراق 
الأمل����اين تاريخي ولي�����ض منهجيا، فقد ذه����ب اإىل اأن الأملان 
امل�شت�شرقني م����ا كانوا فاعلني اأقوياء يف »املوؤ�ش�شة«، ف�شاًل 
ع����ن اأن املوؤ�ش�شة ما كانت رئي�ش����ة يف احلركة ال�شتعمارية 
يف العامل����ني العرب����ي والإ�شالم����ي... وعلى غ����ري املتعارف 
علي����ه يفاجئن����ا الدكتور ر�ش����وان ال�شي����د ب����راأي مغاير فيه 
»اإن كال الأمري����ن غ����ري �شحيح����ني وغ����ري دقيق����ني، فالأمل����ان 
كان����وا ميلكون »رغبات« ا�شتعماري����ة �شرقية ومعلنة، لكنها 
م����ا �ش����ارت فاعل����ة اإل بع����د الوح����دة الأملاني����ة ع����ام 1870. 
فف����ي الوق����ت الذي اندفع����وا في����ه لإيجاد جم����ال حيوي يف 
اأوروب����ا اجته����وا �ش����وب اإفريقيا لنت����زاع بع�����ض الأقاليم، 
ث����م �ش����وب اآ�شي����ا العثماني����ة لإقام����ة عالق����ة »ا�شرتاتيجية« 
م����ع »الرجل املري�����ض« يف مواجهة الرو�����ض والربيطانيني 
والفرن�شي����ني عل����ى ح����د �ش����واء. ومن����ذ ال�شن����وات الأوىل 
ل�شرتاتيجيته����م العثمانية ا�شتعانوا بامل�شت�شرقني وعلماء 
الدرا�ش����ات العربية والإ�شالمية )راجع: ر�شوان ال�شيد يف 

»امل�شت�شرقون الأملان«، �ض7(.
متيزت املدر�شة ال�شت�شراقية الأملانية التي بداأت يف القرن 
الثام����ن ع�شر بيوه����ان جاكوب راي�شك����ة )1716- 1774(، 

بخ�شائ�ض منها:
اإنها مل تكن نتيجة لأهداف �شيا�شية وا�شتعمارية. ومل تكن 
وثيق����ة ال�شلة بالأه����داف الدينية التب�شريية ك����دول اأخرى 
مث����ل فرن�ش����ا واإنكل����رتا واإيطالي����ا. وغلب����ة ال����روح العلمية 
وتق�ش����ي احلقائ����ق عل����ى الدرا�ش����ات ال�شرقي����ة يف اأملاني����ا، 
فه����ي متت����از بالعم����ق وال�شمولي����ة. م����ا يربزها ع����ن غريها 
م����ن املدار�ض ال�شت�شراقي����ة الأخرى ه����و الهتمام بالقدمي 
والرتكي����ز على درا�شة الرتاث العرب����ي وخدمة الرتاث. بداأ 
الهتم����ام باللغات ال�شرقية مرتبط����ًا بعلم الالهوت. وكانت 
اللغ����ة العربية هي اأ�شا�ض ه����ذه الدرا�شات ثم ما لبثت اللغة 
العربي����ة والإ�ش����الم اأن لقي����ا الهتم����ام يف اأعق����اب الق����رون 
الو�شطى والدخول يف ع�ش����ور النه�شة. ولعل اأبرز ما قام 
به امل�شت�شرقون الأمل����ان يف جمال اللغة والتاريخ العربيني 
والدرا�ش����ات الإ�شالمية هو اأنهم جمعوا ون�شروا وفهر�شوا 
املخطوطات العربية والن�شو�ض القدمية )ر�شوان ال�شيد، 

»امل�شت�شرقون الأملان«، �ض6، 11- 17(.
وم����ن هنا ندل����ف اإىل �شخ�شية درا�شتنا ال����ذي فاقت �شهرته 
جم����ال ن�ش����ر فهار�����ض الكت����ب واملخطوط����ات والن�شو�����ض 
العربية. �شاحب الكتاب املو�شوعي »تاريخ الأدب العربي«، 
ه����و كارل بروكلم����ان ال����ذي كان ع�ش����و �ش����رف يف جمعي����ة 

امل�شت�شرقني الأمل����ان واجلمعية الآ�شيوية امللكية واجلمعية 
الآ�شيوية واجلمعية ال�شرقية الأمريكية واجلمعية اللغوية 
الأمريكي����ة، كم����ا كان ع�ش����وًا نظامي����ًا يف اأكادميي����ة العلوم 
ال�شك�شوني����ة وع�ش����وًا مرا�ش����اًل ل�شل�شل����ة م����ن الأكادمييات 
واجلمعي����ات العلمية، ومنح ع����ام 1951 اجلائزة الوطنية 

من املرتبة الأوىل.
وكان بروكلم����ان قد دّون �شريته الذاتية بخط يده، ون�شرت 
الدولي����ة  اجلمعي����ة  ت�شدره����ا  )الت����ي  »اأوريان�����ض«  جمل����ة 
للدرا�ش����ات ال�شرقي����ة – ت�ش����در الآن ع����ن دار الن�ش����ر بري����ل 
يف هولن����دا( يف 1981 »ذكريات ومالحظ����ات« كان �شجلها 
بروكلم����ان ع����ام 1947 وبقيت حمفوظة ل����دى اأ�شرته حتى 
ح�شل عليها رودولف زلهامي من جامعة فرانكفورت. وقال 
زله����امي اإن »الذكري����ات واملالحظ����ات« مل يكتبه����ا بروكلمان 
بغر�����ض الن�شر، ب����ل اأراد حفظه����ا لولده الذي يحم����ل اأي�شا 
ا�ش����م كارل ال����ذي اأُ�ش����ر عن����د ا�شت�شالم اجلي�����ض النازي يف 

�شتالينغراد عام 1943.
وكان بروكلم����ان اأُحي����ل ع����ام 1945 اإىل التقاعد من كر�شي 
اأ�شتاذي����ة اللغ����ات ال�شرقي����ة يف جامع����ة بر�ش����الو ث����م ن����زح 
عنه����ا بع����د اأن �شم����ت اإىل بولونيا بع����د دخ����ول ال�شوفيات 
اإليه����ا يف يولي����وز 1945، ففقد كل ما ميل����ك وانقطع راتبه 
التقاع����دي. وعن����د و�شول����ه اإىل هاّل����ه تو�ش����ط ل����ه رئي�����ض 
جامعته����ا امل�شت�شرق اآي�شفيلد لتويل اأم����ور مكتبة اجلمعية 
الأملاني����ة للم�شت�شرق����ني، واإليه يرجع الف�ش����ل يف املحافظة 
عل����ى تلك املكتبة واإعداد فهر�ض كتب للجمعية. ويف خريف 
1947 حت����رر م����ن اأعمال املكتب����ة عندما عه����دت اإليه جامعة 
مارت����ن لوث����ر يف هاّله كر�شي اأ�شتاذ اللغ����ة الرتكية وتهافت 
علي����ه الطالب ومنه����م تلميذه زلهامي ال����ذي اأر�شله كارل اإىل 

اأملاني����ا وكلفه بالإ�شراف على طبع الأجزاء امللحقة من كتاب 
»تاريخ الأدب العربي«.

ويف 14 �شبتم����رب 1947 بع����د اأن بل����غ ال 79 كت����ب �شريته 
الذاتي����ة الت����ي انته����ى منه����ا بعد �شاع����ات عدة معتم����دًا على 
ذاكرت����ه فقط. وظل����ت هذه ال�ش����رية حمفوظة ل����دى زوجته 
الثاني����ة، واطل����ع زله����امي ع����ام 1958 عليه����ا، وتنازل����ت له 
الزوجة عنه����ا، وعندها قرر تلمي����ذه اأن ين�شر تلك املذكرات 
)ترجمه����ا بت�ش����رف كام����ل عي����اد ون�شره����ا يف جملة جممع 

دم�شق 1985(.
ول����د بروكلمان يف 17 �شبتم����رب 1868 يف مدينة رو�شتوك 
لعائل����ة مي�شورة من طبق����ة التجار وظه����رت موهبته للغات 
ب�شرع����ة يف مراح����ل التعلي����م مم����ا اآث����ار حما�شت����ه لدرا�شة 
الأملاني����ة ال�شفلى، ومع مقدار حب����ه لوطنه كان يتمتع بحب 
غري����ب لالأقط����ار البعيدة، وتع����رف يف املدر�ش����ة اأي�شا على 
لغ����ة الكت����اب املقد�ض الآرامي����ة وال�شرياني����ة، وحني التحق 
بجامع����ة رو�شتوك عام 1886 ق����رر اأن يدر�ض الرتكية التي 
كان تدري�شها ل يزال نادرًا يف اأملانيا. يف عام 1888 م�شى 
نحو �شرتا�شبورغ، وراح يدر�ض ال�شن�شكريتية والأرمينية 
وجذبته كذلك درا�شة احل�شارة امل�شرية القدمية. يف �شتاء 
1889 و�ش����ع نولدك����ة م�شابقة لدرا�شة العالق����ة بني كتابي 
»الكام����ل« لبن الأثري و»اأخب����ار الر�شل واملل����وك« للطربي، 
وا�شتط����اع اأن يح����ل ه����ذه امل�شاأل����ة وين����ال يف التا�ش����ع من 
اأبري����ل ع����ام 1890 درجة الدكت����وراه يف الفل�شف����ة... واإىل 
جان����ب ذل����ك وا�ش����ل درا�شات����ه العربي����ة ون�شر ع����ام 1891 
الرتجم����ة الأملانية للج����زء الأول من دي����وان ليبيد ثم اأ�شدر 
اجل����زء الثاين م����ن الديوان بامل����ن والرتجم����ة، ويف نهاية 
1892 ذه����ب اإىل بري�شالو ومنها ح�شل على درجة الكفاءة 

للتدري�����ض اجلامع����ي يف 1893 بدرا�ش����ة ع����ن موؤل����ف اب����ن 
اجلوزي التاريخي.

ويف ه����ذه الأثناء كان بروكلمان ق����د جمع مادة لأول موؤلف 
كبري ل����ه وهو املعجم ال�شرياين، وقبل اأن يطبع هذا املعجم 
يف فرباي����ر 1895 طل����ب اإدوارد زخ����او م����ن بروكلم����ان اأن 
ي�شاه����م يف العمل على موؤلف اب����ن �شعد ال�شخم املعنون ب 
»الطبق����ات الكربى«، عل����ى اأن ي�شافر اإىل لن����دن واإ�شطنبول 
لدرا�ش����ة املخطوط����ات املتعلقة بذلك، ف�شاف����ر يف غ�شت اإىل 
لندن ومنه����ا انتقل اإىل باري�����ض ومر�شيلي����ا واأثينا واأزمري 
فاإ�شطنب����ول، ومل يقف عند تنفيذ ما كل����ف به فح�شب واإمنا 
نق����ل ن�شخة من »عي����ون الأخبار« لإبن قتيب����ة واأخذها معه، 
واهتم����ت اأكادميي����ة برلني بطباع����ة موؤلف اب����ن �شعد وظهر 
املجل����د ال 8 الذي ا�شتغل علي����ه بروكلمان. ومن اأهم اأعماله 
الأخ����رى »تاري����خ الأدب العربي« الذي ج����اءت ق�شته عندما 

كان يف �شدد اإ�شدار ن�شخه »عيون الأخبار«.
ويف ع����ام 1897 ا�ش����در الن�ش����ف الأول من املجل����د الأول. 
ويف ع����ام 1898 ت����اله الن�ش����ف الث����اين ويف 1901 اأ�شدر 
املجل����د الث����اين. ويف احلقيقة، ف����اإن ما مك����ن بروكلمان من 
القي����ام بهذا امل�شروع وتنفيذه ه����و ذاكرته املمتازة، ت�شاف 
اإىل ذل����ك قدرت����ه عل����ى التنظي����م والتن�شي����ق، كذل����ك براعته 
وموهبت����ه يف التعبري عن اأفكاره بعب����ارات �شل�شة من دون 
عناء، بحيث كانت امل�ش����ودة التي يخطها ت�شلح يف الغالب 
للطب����ع مبا�شرة. ويف راأي ال�شي����د، كان كارل بروكلمان بداأ 
م�شروعًا كبريًا قبل احلرب العظم����ى الثانية لكتابة »تاريخ 
الدب العرب����ي«، ه����و يف احلقيق����ة تاري����خ للثقاف����ة العربية 
الإ�شالمي����ة من خالل خمطوطاته����ا العربي����ة الباقية. �شدر 
الكت����اب خ����الل 40 عام����ًا انته����ت م����ع مطل����ع اخلم�شيني����ات 
م����ن الق����رن املا�شي وت�شم����ن ثالثة جمل����دات، تلته����ا ثالثة 
جمل����دات �شخمة اأخرى يف �شورة مالح����ق وت�شحيحات. 
ويف احلقيق����ة كان بروكلم����ان كاأ�شتاذي����ه في�ش����ر ونولدك����ة 
م�ش����رًا على متثي����ل الدرا�ش����ات ال�شامية والعربي����ة، ولذلك 
األ����ف يف نح����و اللغات ال�شامية وفقهها، كم����ا األف يف النحو 
العرب����ي وترجم����ه اإىل العربي����ة رم�ش����ان عبد الت����واب. اأما 
كتاب »تاري����خ ال�شعوب الإ�شالمي����ة« لربوكلمان وهو كتاب 
مدر�ش����ي متوا�شع، فقد ترجمه منري بعلبكي عن النكليزية 
يف اخلم�شيني����ات وطب����ع يف بريوت. يذك����ر اأن هذا الكتاب 

طبع للمرة الأوىل عام 1939.
ه����ذا وقد طبع »تاريخ الأدب العربي« ب�شيغة خمت�شرة عام 
1909، وق����د اأوحى اليه باإ�شدار »تاري����خ الآداب امل�شيحية 
يف ال�ش����رق« يف املجلد ال�شابع من �شل�شل����ة »اآداب ال�شرق«، 
و�شع����ى بعد ذلك اإىل و�شف جمموعة املخطوطات ال�شرقية 
يف مكتب����ة مدين����ة »بر�شالو« يف فهر�����ض خا�ض عام 1903. 
ال�ش����يء نف�ش����ه يف الأع����وام املقبل����ة بالن�شب����ة اإىل  وفع����ل 
جمموع����ة املخطوطات ال�شرقي����ة يف مكتبة هامبورغ، ويف 
عام 1903 ا�شُتدعي ليحتل مقعد الأ�شتاذية فى كوني�شربغ، 
وهناك األ����ف اأكر اأعماله اأ�شالة واأحبه����ا اإىل نف�شه »موجز 

قواعد اللغات ال�شامية املقارنة«.
ويف خري����ف 1935 اأحي����ل بروكلمان عل����ى التقاعد وانتقل 
يف ربي����ع 1937 اإىل هاّله ثانية ملوا�شل����ة العمل على كتابة 
ا�شتط����اع بروكلم����ان  العرب����ي، ويف 1942  الأدب  تاري����خ 
اإ�ش����دار ملحق ثالث عالج فيه تاريخ الأدب العربي احلديث 
م����ن ع����ام 1882 )ع����ام الحت����الل الربيط����اين مل�ش����ر( وكما 
فع����ل يف املوؤلف الأ�شلي وامللحقني فق����د احتفظ يف امللحق 
الثالث اأي�شا بعر�ض ل�شري املوؤلفني وزاد باأن قدم معلومات 
تف�شيلي����ة، و�ش����ر قبل وفات����ه حني عل����م اأن الق�ش����م الثقايف 
جلامع����ة الدول العربية قرر ن�شر الرتجم����ة العربية لتاريخ 

الأدب العربي.
للتع����رف على اخللفي����ة ال�شيا�شي����ة الثقافية ل����الأدب العربي 
احلديث مل يهتم بروكلمان بدرا�شة الإ�شالم بتعمق فح�شب، 
بل راح يدر�ض تاريخه بالتعمق ذاته اأي�شا. ويعود اهتمامه 
بالأبحاث الإ�شالمية اإىل �شنوات درا�شته يف �شرتا�شبورغ. 
فم����ن ع����ام 1895 حت����ى ع����ام 1914 كان يكت����ب ع����ن احدث 
املوؤلفات يف التاريخ الإ�شالمي يف التقارير ال�شنوية لعلوم 
التاري����خ، ويف عام 1910 قدم املجل����د الثالث لتاريخ العامل 
ال����ذي اأ�ش����دره يوليو�ض فون بفل����وك – هارتون����غ، عر�شًا 
لتاري����خ الإ�شالم من����ذ بدايته حت����ى زمن بروكلم����ان، وهذا 
العم����ل ظهر يف �شورته احلالية يف ما ي�شّمى بكتاب تاريخ 
ال�شعوب وال����دول الإ�شالمية عام 1939، وقبل ذلك يف عام 
1936 كان����ت له ت�شحيحات على كتاب »عيون الأخبار لإبن 

قتيبة الدينوري« املطبوع يف دار الكتب امل�شرية.

اإلستشراق األلماني.. كارل بروكلمان نموذجا
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عدي قاقيش

اقتصر االستشراُق في بدايته على دراسة اإلسالم 
واللغة العربّية، ثم شمل دراسة المجتمع الشرقي 
بأكمله، بآدابه ولغاته وتقاليده، والمستشرقون 

هم علماء من الغرب اهتّموا بدراسة اإلسالم، 
وديانات الشرق ولغاته وآدابه، أدى ازدهار اإلسالم 

والمسيحية إلى نشوء خالف حضاري بين الشرق 
والغرب، فكان المسيحيون يرون المسلمين أعداءهم 
الذين يؤّثرون على وجودهم، فعمل األوروبيون على 

معرفة الحضارات الشرقية بعد العالم اإلسالمي، 
فأرسلوا المستشرقين والمبشرين بواسطة الحمالت 
االستعمارية واالستكشافية، وميزوا بين الحضارات 

الكتابية المثقفة في الشرق وغير الكتابية في 
أفريقيا واألمريكيتين.

نب���ذة ع���ن كارل بروكلم���ان: ول���د كارل بروكلمان يف 
مدينة رو�شت���وك يف 17 �شبتمرب 1868م- وتويّف 6 
ماي���و 1956م، كان والده تاج���ًرا ب�شلع امل�شتعمرات، 
وكان���ت اأمه كم���ا و�شفه���ا يف جملة اأورين����ض »�شيدة 
ا، ومنه���ا ورثت ميويل العلمية« وهي  موهوبة روحًيّ
م���ن فتحت ل���ه اآف���اق الأدب الأمل���اين، ُيع���ُدّ بروكلمان 
م�شت�ش���رق اأمل���اين واأك���رب باح���ث عرفت���ه اجلامع���ات 
الوروبي���ة يف الن�ش���ف الأول م���ن الق���رن الع�شرين، 
مبج���ال تاريخ الرتاث العرب���ي والدرا�شات ال�شامية، 
كم���ا ح�شل كارل بروكلمان على الدكتوراه من جامعة 
�شرتا�شب���ورغ يف ع���ام 1890، عم���ل اأ�شت���اًذا جامعًيا 
يف جامع���ات برل���ني وبر�ش���الو، ون�شر ل���ه كتب مثل: 
نح���و ال�شريانية واآدابها 1899م، واملعجم ال�شرياين 
-1898 العرب���ي  الأدب  تاري���خ  وكت���اب  1928م، 

1902م.
ب���داأ بروكلم���ان درا�ش���ة اللغ���ة العربي���ة يف املرحل���ة 
الثانوي���ة، وكان���ت اأمنيت���ه العي�ض وراء البح���ار واأّن 
يعم���ل طبيًبا عل���ى ظهر �شفين���ة، اأو مب�ش���ًرا دينًيا، اأو 
ترجماًن���ا، وله���ذا كان يح�ش���ر درو����ض الأ�شتاذ نرجر 
معّل���م اللغة العربي���ة يف مدر�شته الثانوي���ة، كما اأتقن 
العربية، وبداأ يدر�ض الآرامية الكتابية، وال�شريانية، 
وه���و ل ي���زال يف الثانوي���ة، ودر����ض كارل بروكلمان 
يف املرحل���ة اجلامعية اللغ���ات ال�شرقية بالإ�شافة اإىل 
اللغ���ات الكال�شيكي���ة »الالتينية واليوناني���ة »، وتعلم 
على ي���دي امل�شت�شرق ثيودور نولدك���ه وفي�شر، حيث 
كلف���ه نولدك���ه بدرا�ش���ة عن العالق���ة بني كت���اب اأخبار 
الر�ش���ل واملل���وك للطربي وكت���اب ابن الأث���ري الكامل 
يف التاري���خ، وبذل���ك ح�شل عل���ى الدكت���وراه الأوىل 
ع���ام 1890م، وانتخ���ب كارل بروكلمان يف جماميع: 
بوداب�ش���ت ودم�شق وب���ون وبرلني وليبزي���ج اإ�شافة 

اإىل عدة جمعيات علمية يف اآ�شيا. كما اأهتّم بروكلمان 
باللغ���ة الرتكي���ة اإىل جان���ب اللغات ال�شامي���ة، فدر�ض 
كت���اب »ديوان ال���رتك ملحم���ود الك�شغ���ري« واملن�شور 
يف ا�شطنب���ول يف احل���رب العاملي���ة الأوىل، كتب عن 
اأبني���ة الفع���ل فيه���ا، ولهج���ات ال�شع���وب الرتكي���ة يف 
الع�ش���ور الو�شطى، وال�شعر ال�شعبي الرتكي القدمي، 
والأمثال ال�شعبية واحلكم الواردة يف الكتاب، ور�شم 
الكلمات الرتكية باحل���روف الالتينية بدًل من ر�شمها 
باحل���روف العربية، لك���ي يتم النط���ق بالكلمات نطًقا 
�شحيًح���ا، جم���ع كارل بروكلمان ه���ذه الدرا�شات يف 
كتاب »كن���ز اللغة الرتكية الو�شطى تبًعا لديوان لغات 
الرتك ملحمود الك�شغري«، وُن�شر مب�شاعدة الأكادميية 
الهنغاري���ة للعلوم عام 1951م، ودر����ض كتاب تاريخ 
اللغات الرتكية املكتوبة، واألف على اإثره كتاب »نحو 
اللغ���ة الرتكي���ة ال�شرقية ال���وارد يف اللغ���ات املكتوبة 
الإ�شالمية يف اآ�شيا الو�شطى«، وحتدث فيه عن تاريخ 
النطق ونظم و�شرف اللهجات التي ا�شتعملتها قبائل 
ال���رتك منذ دخوله���ا لالإ�شالم يف الق���رن العا�شر حتى 

�شقوط الدولة العثمانية ون�شر عام 1954م.
وُيع���ّد بروكلم���ان اأه���ّم واأب���رز امل�شت�شرق���ني الأملان؛ 
لعمل���ه الكبري يف كتابه »تاري���خ الأدب العربي«، وذكر 
في���ه تاريخ الكتابة العربية عرب الع�شور، ويف جميع 
الفن���ون من الق���رن الثالث اإىل الثال���ث ع�شر الهجري، 
وق�ّشم الكتاب���ة العربية اإىل ع�ش���ور وحقب، ويف كل 
ع�ش���ر الفنون التاأليفية املختلفة يف الدول والنواحي 
والبل���دان، تليه���ا تراج���م املوؤلف���ني ل���كل ف���ن وو�شع 
عناوي���ن ما األف���وه، وذكر اأماك���ن املخطوطات من تلك 
املوؤلف���ات وو�شفه���ا، وق���د ا�شتفاد م���ن الأدبيات التي 
ن�شرها الأملان مثل »ك�ش���ف الظنون حلاجي خليفة، و 
»الفهر�شت لبن الندمي«]3[، كما اهتّم بدرا�شة التاريخ 

الإ�شالمي، حيث األف كتابه امل�شهور »تاريخ ال�شعوب 
الإ�شالمية«، والذي ترجمه منري البعلبكي ونبيه اأمني 
فار�ض اإىل اللغة العربية.]4[ موؤلفات كارل بروكلمان 
اهت���م كارل بروكلم���ان بدرا�ش���ة التاري���خ الإ�شالم���ي 
والأدب العرب���ي واللغ���ة العربي���ة واللغ���ات ال�شرقية 
واليوناني���ة والالتيني���ة وكذلك اللغ���ة الرتكية، وبرع 
يف لغ���ات تلك الآداب ما جعله يتميز يف موؤلفاته حول 
ه���ذه الآداب، وكان ال�شب���ب الرئي�ض من وراء خو�شه 
يف اللغات ال�شامية وال�شرقي���ة واللغات القدمية حّبه 
يف اأْن يك���ون مب�ّشًرا دينًيا، ومن موؤلفاته ما ياأتي:]3[ 
ر�شال���ة دكت���وراه يف العالق���ة ب���ني كت���اب الكام���ل يف 
التاري���خ لبن الأثري، وكت���اب اأخب���ار الر�شل وامللوك 
للطربي 1890م. ر�شال���ة التاأهيل للتدري�ض بعنوان: 
»عبد الرحمن اأبو الف���رج ابن اجلوزي: تلقيح مفهوم 
اأهل الآثار يف خمت�شر ال�شري والأخبار« بحث يف هذا 
الكت���اب عام 1893م. األّف كتاب تاريخ الأدب العربي، 
ن�ش���ر يف خم�ض جملدات: املجل���د الأول عام 1898م، 
والثاين 1902م، والثالث 1937م، والرابع 1938م، 
واخلام����ض 1942م. كتاب تاريخ ال�شعوب الإ�شالمية 
ع���ام 1939م. كت���اب نح���و ال�شرياني���ة واآدابه���ا ع���ام 
1899م. كتاب املعجم ال�شري���اين عام 1928م. كتاب 
النح���و العربي عام 1941م. كت���اب كنز اللغة الرتكية 
الو�شطى تبعًا لدي���وان لغات الرتك ملحمود الك�شغري 
عام 1951م. كتاب نحو اللغة الرتكية ال�شرقية الوارد 
يف اللغات املكتوبة الإ�شالمية يف اآ�شيا الو�شطى عام 
1954م. كت���اب عل���م اللغ���ات ال�شامي���ة ع���ام 1907م. 
كت���اب النح���و املق���ارن للغ���ات ال�شامية ع���ام 1913م. 
حقق يف كت���اب اجلوزي الوف���ا يف ف�شائل امل�شطفى 
عن خمطوطة ليدن ع���ام 1895م. حقق يف ر�شالة يف 

حلن العامة للك�شائي 1898م.

نبذة عن كارل بروكلمان



بنان شكارنة

ولد كارل بروكلمان )1868-1956( في مدينة 
روستوك في ألمانيا. درس في جامعة ستراسبورغ. 

تعّلم اللغتين اليونانية والالتينية قبل دخوله 
الجامعة، وأثناء دراسته الجامعية درس كارل 
بروكلمان اللغات الشرقية، واهتم بالعربية 
والعبرية والسريانية والتركية والفارسية. 

حصل كارل بروكلمان على دكتوراه من جامعة 
ستراسبورغ عن أطروحة بعنوان "عالقة كتاب 

الكامل البن األثير بتاريخ الطبري". حّقق ديوان لبيد 
بن ربيعة وترجم أشعاره ودرسها في العام األول 

لحصوله على الدكتوراه. ورحل كارل بروكلمان إلى 
تركيا لالطالع على مخطوطات كتاب "طبقات ابن 

سعد" في مكتبات إسطنبول.

الفهار����ض  م���ن  العدي���د  بروكلم���ان  كارل  اأع���د  كم���ا 
للمخطوط���ات العربية والفار�شي���ة والقبطية والرتكية 
وال�شرياني���ة واحلب�شي���ة يف جامعت���ي فروت�شواف يف 
بولن���دا وهامبورغ يف املانيا. وه���ذه النقطة ت�شري اإىل 
اأن البح���ث واجله���د ال���ذي ق�شاه يف ه���ذه املخطوطات 
"تاري���خ الأدب العرب���ي" ال���ذي  �شيتح���ول اإىل كت���اب 

نعر�ض له هنا.
يق���ول جواد علي تعليًقا على هذا الكتاب: »تاريخ الأدب 
العرب���ي ل���كارل بروكلم���ان مرج���ع مهم ل���كل باحث يف 
تاري���خ احلركة الفكري���ة عند العرب منذ �ش���در الإ�شالم 
اإىل اأيامنا احلا�شرة. �ش���م وجيًزا مركًزا ل�شري العلماء 
والأدب���اء، وح���وى اأ�شم���اء اأك���ر املوؤلف���ات املطبوع���ة 
واملخطوطة واأ�شماء مظانها واأماكن وجودها اإذا كانت 

خمطوطة«.
�شحي���ح اأن الكتاب يحم���ل عنوان التاري���خ، لكنه لي�ض 
تاأريًخا، بل ه���و فهر�ض لكّل الأعالم يف خمتلف العلوم، 
مع معلومات دقيقة خمت�شرة. ي�شري ح�شني موؤن�ض اإىل 
ف�ش���ل كارل بروكلم���ان يف عمل���ه هذا ع���رب مالحظتني، 
الأوىل اأن الرج���ل �ش���رع يف عمل���ه عندما كان���ت غالبية 
الكت���ب العظم���ى ل تزال خمطوط���ة. والثاني���ة اأن كارل 
بروكلمان ي���وؤّرخ لالأدب العربي يف وق���ت مل يوجد فيه 

اأي تاريخ يتناول ذلك الأدب.
ق�ّش���م كارل بروكلمان كتاب���ه اىل ق�شمني كبريين، الأول 
ه���و: "اأدب الأمة العربية م���ن اأوليته اإىل �شقوط الدولة 
الأموي���ة"، و�شم���ل جمموعة م���ن الأبواب ه���ي: الأدب 
العربي اجلاهلي، ع�ش���ر الر�شول واخللفاء الرا�شدين، 
ع�شر الأموي���ني، ع�شور الأدب الإ�شالم���ي العربي. اأما 
الق�شم الث���اين فحمل عنوان "ع�ش���ور الأدب الإ�شالمي 
العرب���ي"، واأبواب���ه ه���ي الآتي���ة: ع�شر ازده���ار الأدب 
اأيام العبا�شيني يف العراق من 750 اىل 1000م، ع�شر 
الزدهار الثاين من �شنة 1000 حتى �شقوط بغداد �شنة 
1258، ث���م الأدب العرب���ي خالل ع�ش���ور �شيادة املغول 
والرتك اإىل الفت���ح العثماين مل�شر �شنة 1517، والأدب 
العربي يف الع�شر الرتك���ي اإىل منت�شف القرن التا�شع 

ع�شر، ثم اأدب النه�شة والع�شر احلديث.
التقاع���د  عل���ى   1945 �شن���ة  بروكلم���ان  كارل  اأحي���ل 
جامع���ة  يف  ال�شرقي���ة  اللغ���ات  اأ�شتاذي���ة  كر�ش���ي  م���ن 
فروت�ش���واف، وا�شطر اإىل الن���زوح عنها بعد اأن �شّمت 
اإىل بولندا، بع���د دخول اجلي����ض ال�شوفيتتي، وانقطع 
راتب���ه التقاع���دي. لكن���ه بع���د انتقال���ه اإىل مدين���ة هاله 
الأملاني���ة، �شع���ى رئي����ض جامعته���ا لك���ي يت���وىل مكتبة 
"اجلمعي���ة الأملانية للم�شت�شرقني"، ليح�شل بذلك على 
مورد عي�ض موؤقت. ويروي كامل عياد يف مقال له، ن�شر 
يف جمل���ة »املجمع العلمي العربي"، اأن كارل بروكلمان 
حاف���ظ على ت���راث ال�ش���رق م���ن ال�شياع بع���د الحتالل 
ال�شوفييت���ي ملدينة هاله، حيث اأ�ش���رف على نقل الكتب 
م���ن خمابئه���ا اإىل مق���ر اجلمعي���ة. وظ���ل يعي����ض حياة 
الكف���اف اإىل اأن ح�شل على كر�شي اأ�شتاذ اللغة الرتكية، 

يف جامعة مارتن لوثر يف هاله.
يف مق���ال ن�شرته جمل���ة »فكر وفن"، وهي جمل���ة اأملانيا 
حمتجب���ة كان���ت ت�ش���در باللغ���ة العربية، ق���ال الباحث 
يوهان ف���وك: "مل يكن من طبع كارل بروكلمان اأن يثري 
�شجة كبرية ح���ول نف�شه واأعمال���ه. فعندما احتفلت به 
جامعة خاله علم 1948 بعي���د ميالده الثمانني، وذكرت 
يف تهنئتها له جليل اأعماله يف خدمة ال�شت�شراق، اأجاب 
مذك���ًرا احلا�شرين اأن م�شري جميع الأبحاث العلمية اأن 
يتفوق عليها تق���دم املعرفة العلمية، وقال اإن العادة هي 
اأن���ه بعد خم�شني عاًما على وفاة الباحث، ي�شبح ما كان 
�شحيًح���ا ثابًتا م���ن اأبحاثه تراًثا عاًم���ا للبحث العلمي، 

بينما تذهب اأخطاوؤه �شحية الن�شيان«.

تاريخ األدب العربي كما رواه كارل بروكلمان


