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ال�ه��رم�ي�ن��وط�ي�ق��ي ال�ع�ل�م��ي ع �ن��د ي ��او� ��س و�أه �م �ه ��ا ك�ت��اب��ه
م�سالك الفهم يف �ضوء ر�ؤي��ة بديلة ،فتجلت من خالل
طرحه لأ�سئلة كثرية وم�ؤملة ،مثلما فعل هان�س روبريت
ياو�س نف�سه يف �أعماله التي ن�شرها بعد احل��رب .ومن
بني الأ�سئلة املهمة التي جندها يف ه��ذا درا��س��ة الباحث
�أومت��ار :مل��اذا اختار �ضابط الإ���س �إ���س ال�سابق الدرا�سات
الرومانية؟ ومل��اذا اخ�ت��ار مدينة ب��ون؟ لقد تعلق ياو�س
منذ �صغره باللغة والثقافة الفرن�سيتني ،كما �أنه ،وعلى
عك�س الدرا�سات اجلرمانية ،مل تكن الدرا�سات الرومانية
بعيد احلرب ،مو�ضع مراقبة �إيديولوجية� .إن تخ�ص�ص
اللغات الرومانية منح ياو�س «كر�سيا خمتلفا يف احلياة»،
�إنه مكان للهروب وللرتاجع .فقد بحث ياو�س قبل وبعد
احلرب عن �صفحة جديدة يف حياته ،و�أراد تغيري املا�ضي
ال ��ذي ال مي�ضي .فقد ك��اف��ح ي��او���س �ضد �أع ��داء ال�سالم
ال�ع��امل��ي  Feinde des Weltfriedensو�ضد
البول�شوفية ،و�أ�صبح منا�ضال من �أج��ل ال�سالم العاملي
بعد زوال الرايخ.
يف ب ��داي ��ة ف�ت�رة م ��ا ب�ع��د احل ��رب ب� � ّرر ي ��او� ��س ان���ض�م��ام��ه
ل�سالح  SSبرغبته �آنذاك يف حتقيق هدف حياته وهو
�أن ي�صبح بروفي�سورا لتاريخ الثقافة .كما �أنه حتدث عن
الواجب البديهي عند كل �أمل��اين يف الدفاع عن الثقافة
الذاتية والثقافة الأوروبية �ضد تهديدات البول�شوفية.
وكما �أ�س�س الباحث يف هرمينوطيقا ياو�س قراءته لكتاب
تو�سل �أي�ضا
«م�سالك الفهم» على مقولة �سيا�سية ،ف�إنه ّ
يف قراءته للمقولة الهرمينوطيقية الت�أويلية ،وللمقولة
الفل�سفية� :أي �أن��ه ا�شتغل على مقولتني ه�م��ا :ما�ضي
ياو�س ومفهوم الفهم و�ضمنها فل�سفة العلوم الإن�سانية.
اتكاء على املعطيات ال�سابقة ،ميكن القول �إن املفاهيم
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ل �ل��درا� �س��ة ت��رت �ب��ط ب ��أه ��م م��رج�ع�ي��ة �أ��س��ا��س�ه��ا
حما�ضرات ياو�س باعتبارها من �أهم النجاحات يف تاريخ
فل�سفة ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة الأمل��ان �ي��ة ال�ت��ي ��ش�ه��دت �أزم ��ة
عميقة يف القرن التا�سع ع�شر ،والتي وجدت حياة جديدة
بهذه الدرا�سات التي قام بها ياو�س وزمال�ؤه يف اجلامعة،
ا�ستوحاها ي��او���س م��ن �شخ�صيات ب ��ارزة م��ن ال��درا��س��ات
ال��روم��ان �ي��ة م�ث��ل امل�ت�خ���ص����ص يف ال ��درا� �س ��ات ال��روم��ان�ي��ة
 Robert Ernst Curtiusببحثه القيم بعنوان
الوظيفة الرتبوية االجتماعية للأدب.
ويعتقد امل��ؤل��ف � ّأن ه��ذه احل��اج��ة جعلت م��ن ن�ص ياو�س
ب�ي��ان��ا �أ��ص�ل�ي��ا جل�م��ال�ي��ة ال�ت�ل�ق��ي ،وح �ت��ى ال �ي��وم �أ�صبحت
جمالية التلقي واح ��دة م��ن املوا�ضيع الإج�ب��اري��ة يف كل
دورة متهيدية لعلم الأدب ولفلف�سة العلوم الإن�سانية،
حيث ي�ستعمل منطق ال�س�ؤال احلتمي واجلواب املفتوح،
ان�ط�لاق��ا م��ن فل�سفة ج ��ادام�ي�ر .وي���ض�ي��ف ال�ك��ات��ب ب �� ّأن
العمل الفني والفل�سفي يجب �أن يحفز ال�ط�لاب على
ال�ع�ث��ور على الأ��س�ئ�ل��ة ب�أنف�سهم م��ن �أج ��ل �إدراك ث��ورات
العامل وحل امل�شاكل ال�شخ�صية.
يقول امل�ؤلف �أومتار � ّإن ياو�س يعد من الكفاءات الأملانية
التي ا�ستفاد منها الدر�س الفل�سفي والنقدي ،من خالل
�أعماله التي ت�صب يف جم��ال �إ�صالح العلوم الإن�سانية،
فهو يعترب ي��او���س م��ن �أوائ ��ل املدافعني ع��ن ف��ن الت�أويل
ال ��ذي ي�ت�ج��اوز دوغ�م��ائ�ي��ة ال�ن����ص الكن�سي وينفتح على
م�سالك وا�سرتاتيجيات خمتلفة للفهم.

وق ��د ع�م��ل ي��او���س ج��اه��دا ع�ل��ى جت��دي��د ف�سلفة ال�ع�ل��وم
الإن �� �س��ان �ي��ة وال �ت ��زم ب� ��روح م �ع��رف��ة ح ��واري ��ة ،م�ت��داخ�ل��ة
االخت�صا�صات ومتجاوزة حلدود الفروع .وطرح ياو�س
يف �أعماله الأخرية �أ�سئلة مركزية وحمورية عن جمال
اجلمالية التاريخانية والأخالق.
تبحث فل�سفة العلوم الإن�سانية يف الفهم الذاتي للإن�سان
ما�ضياً وح��ا��ض��راً ،مبا يف ذل��ك متظهرات ه��ذا الفهم يف
االقت�صاد وال�سيا�سة والقانون ،كما يف العلوم الثقافية.
�إ ّنها متكننا من �إيجاد جواب عن ال�س�ؤال الهام ،وهو كيف
نفهم �أنف�سنا ب�شكل �أف�ضل؟ فالعلوم الإن�سانية تبحث
يف العامل الإن�ساين وتقول لنا من نحن؟ وم��اذا ميكننا
�أن نكون؟ وهي ب�إمكانها �أن ت�ضمن تكويناً علمياً جيداً
يف جم��ال تكوين املعلمني والأ��س��ات��ذة م��ن خ�لال تقوية
الذاكرة اجلمعية والتحذير من بروز العنف واال�ستعباد
االجتماعي وتكوين القدرة على التجديد لدى الطالب
والأ� �س��ات��ذة ،اع �ت �م��اداً ع�ل��ى �إ� �ص�لاح الفيل�سوف الأمل ��اين
هامبولت اجلامعي ،الذي طالب فيه با�ستقاللية البحث
العلمي ودجمه مع الدر�س العادي ،فقد �أدركت الفل�سفة
بجامعة هامبولدت الوظيفة التكاملية للعلم من �أجل
�إثارة الفكر الرتكيبي لدى الطلبة� .إن م�شروع ياو�س هو
«و�سيلة فنية عامة للفهم كله» .وقد طالب الفيل�سوف
الأمل��اين هامبولدت با�ستقاللية البحث العلمي ودجمه
مع الدر�س العادي واقرتح �إلقاء الدر�س يف �شكل حواري،
وحت��ري��ر االم�ت�ح��ان م��ن ع��زل��ة اال��س�ت�ج��واب��ات البحتة.
وق��ام��ت فكرته على ال��وح��دة وال�تراب��ط وال�ت�ك��ام��ل بني
البحث العلمي والتعليم« .من مل يفهم �سوى الكيمياء
فقط� ،سوف ال يفهمها ب�شكل �صحيح �أي�ضاً».
و�سعت فل�سفة ال�ع�ل��وم الإن�سانية دائ�م��ا ،وم�ن��ذ الع�صر
الإغ ��ري �ق ��ي ،ح ��دود امل �ع��رف��ة ،م��ا دام ��ت ت�ع�ل��ي م��ن قيمة
ال���س��ؤال املفتوح على ح�ساب اجل ��واب احلتمي .فهي يف
معناها التقليدي تطرح �أ�سئلة يومية عن اخلري وال�شر،
عن الدور الذي قام به الإن�سان� ،إذا ما �أراد �أن يعي�ش حياة
جيدة ،عن الطبيعة ،عن الدولة وعن اجلميل .وفل�سفة
العلوم الإن�سانية تهتم م�سبقاً بالأ�سئلة التي ال توجد

لها �أج��وب��ة علمية حتمية .ف��الأج��وب��ة ت�ك��ون علمية ما
دامت تثبت يف وجه النقد املنطقي.
كان الباعث ال�سيا�سي االجتماعي للأزمة الأملانية هو
ث ��ورة الأب �ن ��اء ��ض��د الآب� ��اء مبا�ضيهم ال�ق�م�ع��ي مل�ستقبل
هتلر .ولأن هذه مل ت�ستطع منع احلقيقة الال�إن�سانية
«للرايخ الثالث» ،حتى �أ ّنها مل تقف �ضدها ب�شكل علني
قط ،ف�إ ّنه يظهر من ال�صعب فهم �سبب �إمكانية �إع��ادة
جتديد العلوم الإن�سانية �ضمنياً ودون وعي ،وبعد 1945
عند �إع��ادة توظيف الدرا�سات يف جمالها .وقد ت��ردد يف
هذه ال�سنوات� ،أن �أزمة العلوم الإن�سانية الأملانية كانت يف
الوقت ذاته �صدى �أزمة عاملية للعلوم الإن�سانية .ودعيت
ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة �إىل ح��داث�ت�ه��ا ،وك�ل�ف��ت مبهمة رب��ط
اجل�سور بني النظرية واملمار�سة ،واحلرية الأكادميية،
وامل �� �س ��ؤول �ي ��ة امل ��دن �ي ��ة .ب��اخ �ت �� �ص��ار ،دع �ي ��ت �إىل جت��دي��د
وظ�ي�ف�ت�ه��ا ال�ت��وا��ص�ل�ي��ة ،وامل ��اه ��وي ��ة ،وال��وظ �ي �ف��ة املبنية
على ت��واف��ق الآراء« :ميكن للفنون �أن تخلق جماعات،
وجت�ع�ل�ه��م ي�ستطيعون ت�ع��ري��ف �أن�ف���س�ه��م ك�ج�م��اع��ات �أو
ثقافات .وعلى العلوم الإن�سانية (الإن�سانيات) �أن تقوم
بتوا�صل �أكرث بني الأ�شخا�ص وبامل�شاركة بينهم �أكرث».
ي��ر��ص��د ك �ت��اب �أومت� ��ر ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ي ��او� ��س امل�ت�م�ث�ل��ة يف
اخلطاب الدفاعي  ،Verteidigungsredeوهي
ا�سرتاتيجية مهمة ��ش��رح بوا�سطتها ي��او���س للجمهور
ال�سياق الأمل��اين ملا�ضيه امل�ش�ؤوم وق�دّم له قرائن بذلك.
وقد ا�ستعمل ياو�س هذه اال�سرتاتيجية يف مقابلته مع
�صحيفة لوموند الفرن�سية يف � ،1996أي �سنة واح��دة
ب�ع��د ظ�ه��ور ك�ت��اب��ه م�سالك ال�ف�ه��م .وق��د ج ��اءت املقابلة
يف وقتها .فحلم مقابلة متخ�ص�ص �أمل��اين يف الدرا�سات
الرومانية يف الإعالم الفرنكفوين تع ّد مهمة جدا ،فقد
ب��ات اجلمهور العري�ض يعرف مبا�ضي ي��او���س ال��ذي ال
مي�ضي.
� ّإن درا�سة �أومتار «حالة ياو�س ،م�سالك الفهم يف م�ستقبل
الفيلولوجيا» �إ�سهام يف النقا�ش الأكادميي حول ما�ضي
هان�س روب�يرت ياو�س ال�سيا�سي وخطاب ال��دف��اع الذي
انتهجه يف كتابه «م�سالك الفهم» ،وهو ين�شد املو�ضوعية
يف ق ��راءة منجز ي��او���س م��ا �أم �ك��ن ،م��ع حم��اول��ة تو�سيع
اجل�ه��از املفهومي لفل�سفة ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة ومفهوم
ال�ف�ه��م .ويف احلقيقة ي��وج��د ك�ت��اب��ان �آخ ��ران ل�ي��او���س ال
نعرف ملاذا مل يذكرهما الكاتب يف درا�سته ،وهما بعنوان
«م���ش��اك��ل ال �ف �ه��م» ،و� �ص��در ��س�ن��ة  ،1999وك �ت��اب «ال�ع�ل��وم
الإن�سانية ال �ي��وم» ،وق��د ذك��رن��ا ه��ذي��ن الكتابني لأ ّنهما
يكمالن م�شروع هان�س روبريت ياو�س يف فل�سفة العلوم
الإن�سانية وفل�سفة الفهم ،وي�ستحقان �إىل جانب كتاب
م�سالك الفهم وكتاب �أومتار ترجمة �إىل اللغة العربية.
----------------------ال �ك �ت ��اب :ح ��ال ��ة ي ��او� ��س ،م �� �س��ال��ك ال �ف �ه��م يف م�ستقبل
الفيلولوجيا.
الكاتب� :أومتار �إيته.
دار الن�شر و�سنة الن�شر ،2016 :دار كادمو�س الثقافية،
برلني� ،أملانيا� 155( .صفحة)
لغة الكتاب :اللغة الأملانية.
* باحث يف الدرا�سات اجلرمانية  -املغرب
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حالة ياوس ،مسالك الفهم في مستقبل
الفيلولوجيا ألوتمار إيته

رضوان ضاوي *
روبريت ياو�س  )1997 -1921( Hans Robert Jauβهو منظر ورائد يف الدرا�سات واللغات الرومانية /الفرن�سية يف كون�ستان�س ،و�صاحب «جمالية
التلقي» (مدر�سة كون�ستان�س) .دافع ياو�س عن ا�ستعماله للبعد الهريمينوطيقي وقواعده الفل�سفية يف عملية الفهم ،مت�أثر ًا بدر�س الفل�سفة على يد جادامري
 ،Gadamerالذي �ألهمه ا�ستعمال الهرمينوطيقا الفل�سفية يف الأدب وال�شعر واملو�سيقا والفن الت�شكيلي.

ي���س�ع��ف االن� �ط �ل�اق م ��ن ه� ��ذه امل �ع �ط �ي��ات يف ال� �ق ��ول �إن
اخل �ط��اب ال�ه��رم�ي�ن��وط�ي�ق��ي يف ك �ت��اب ال �ب��اح��ث (�أومت� ��ار
�إيته)�- ، Ottmar Etteأ�ستاذ الدرا�سات الرومانية
ب�ج��ام�ع��ة ب��وت���س��دام -امل��و� �س��وم ب �ـ»ح��ال��ة ي��او���س ،م�سالك
الفهم يف م�ستقبل الفيلولوجيا» ،ي�ؤ�س�س لعدّة ق�ضايا
�أه�م�ه��ا ع�لاق��ة ه��ان����س روب �ي�رت ي��او���س ب��ال�ن�ظ��ام ال�ن��ازي
�ضمن �شبيبة هتلر .وا�ست�شهد امل�ؤلف مبا كتبه هان�س
�أول��ري ����ش ج��وم�بري���ش��ت  H. U. Gumbrechtيف
مقال مطول �سنة  2011عنونه بالتايل�« :أ�ستاذي ،رجل
�سالح الإ�س �إ�س ،جناح هان�س روبريت ياو�س الأكادميي
يظهر كيف ي�صبح رج��ل ذو تاريخ ما�ض مع النازية ذا
قامة يف اجلمهورية االحت��ادي��ة» ،حيث �أو��ض��ح كيف �أن
ما�ضي �أ�ستاذه ال�سابق ياو�س مع �سالح الإ���س �إ���س كان
يثقل كاهله.
ت�ستجيب الهند�سة البنائية للكتاب ال��ذي ب�ين �أيدينا
للمنطلقات ال�ت���ش�ي�ي��دي��ة ال �ت��ي ي�ستهدفها ال�ب��اح��ث يف
خ�ص�ص امل�ؤلف درا�سته يف ثمانية ف�صول
خطابه .لهذا ّ
مرتابطة ومتما�سكة ،ملو�ضوع «الفهم وال�ت��أوي��ل» ،من
خالل حديث الكاتب عن هرمينوطيقا الفهم وال�صمت
والإزاح ��ة وهرمينوطيقا الفهم ،والن�سيان والت�سامح.
وق��د ق��دم «�أومت ��ار �إي�ت��ه» يف كتابه ال��ذي ب�ين �أي��دي�ن��ا ما
يندرج �ضمن م�شروع ثقايف توثيقي ميكن تلخي�صه يف
نقطتني :هاج�س االنعتاق من هيمنة املا�ضي امل�ش�ؤوم
و�سلطته ع�ل��ى امل�ف�ك��ري��ن ال�ت��ي مت تغييبها يف الكتابات
ال�سابقة عند هان�س روب�ي�رت ي��او���س ،وال�سعي لت�أكيد
ال���ش�ع��ور ب��ال��ذن��ب ع�ن��د ه ��ذا ال �ك��ات��ب ،وث �ب��ات ع�ل��و كعب
هان�س روبريت ياو�س يف جمال فل�سفة العلوم الإن�سانية
وفل�سفة الفهم.
خ��ّ��ص����ص ال �ب��اح��ث ج ��زءا ك �ب�يرا م ��ن درا� �س �ت��ه يف املنجز
ال �ه��رم �ي �ن��وط �ي �ق��ي ل �ه��ان ����س روب� �ي��رت ي ��او� ��س «م���س��ال��ك
ال � �ف � �ه� ��م» ال� � � ��ذي � � �ص� ��در � �س �ن ��ة  ،1994وف � �ي� ��ه ي ��داف ��ع
ي ��او� ��س ع ��ن ال �ه��رم �ي �ن��وط �ي �ق��ا ،وع� ��ن م �ف �ه ��وم «ال �ف �ه��م
«( .)Verstehenويقول امل�ؤلف «�أومت��ار» �إن مفهوم
الفهم و�إ�شكالية الفهم ،باعتبارها من املفاهيم املفاتيح
يف كتاب ياو�س ،تدخل يف �صلب الإنتاج الفكري الفل�سفي
ملنظر جمالية التلقي.
ت�شكلت القراءة الثقافية للفهم عند امل�ؤلف �أومتار من



خالل اقتناعه على ما يبدو ب�أهمية مفهوم الفهم .فما
يبنيه لنا تاريخ الفهم هو �أن املهم يف الفهم ،ما يعنيه
ال���ش��يء ،و�أي���ض�اً كيف يعنيه� ،أي م��ا ت��دل عليه العبارة
«الإفهام بدقة» ،و»التفاهم» (،)sich verstehen
�أي ال� �ف� �ه ��م ع �ب��ر الآخ � � � ��ر (sich selbst im
.)anderen zu verstehen
وبالن�سبة للم�ؤلف «�أومت ��ار» ،ف ��إن نتائج ت��اري��خ املفهوم
( )Begriffsgeschichteعند ياو�س �سمحت له
بو�صف خمتلف وظائف الفهم يف �ضوء فن الت�أويل ،وهي
مهمة ي�ضطلع بها فقط مفهوم الفهم وفل�سفة العلوم
الإن�سانية احل��دي�ث��ة ،لأ ّن�ه��ا م��ن طبيعة ح��واري��ة ،ولأ ّن��ه
يبحث عن التفاهم عرب الآخ��ر ،وي�سعى �إىل فهم الآخر
يف �أفق عامله اخلا�ص.
ي��ذك��ر امل ��ؤل ��ف � ّأن ي��او���س ق��د اع �ت�رف ب��ان�ت�م��ائ��ه يف �سن
الع�شرين �إىل ف��رق��ة احل�م��اي��ة اخل��ا��ص��ة بهتلر امل�سماة
ب�سالح ال �ـ �إ� ��س �إ� ��س ال�ت��ي ُ�صنفت بعد احل ��رب كمنظمة
�إج��رام �ي��ة .ف�ه��ي �إح ��دى �أك�ث�ر ال�ف��رق دم��وي��ة ووح�شية،
وي ��رم ��ز احل� ��رف� ��ان � SSإىل ق� � ��وات احل ��را�� �س ��ة ،ه ��ذه
ال�ف��رق��ة ك��ان��ت يف ال�ب��داي��ة خمت�صة بحماية هتلر .من
ه ��ذه ال�ف��رق��ة ت �ف��رع � �س�لاح الإ� ��س �إ� ��س ال ��ذي ك ��ان تابعا
لقيادة اجلي�ش .ارت�ك��ب �سالح الإ���س �إ���س قائمة طويلة
من جرائم احل��رب وامل��ذاب��ح التي �أب ��ادت ق��رى ب�أكملها،
ولذلك اعترب ق�ضاة حماكمات نورنربغ �سالح الإ�س �إ�س
منظمة �إج��رام�ي��ة .و�صف ياو�س نف�سه بـ «�أ��س�ير حرب»
 Kriegsgefangenerيف مقابلة م��ع �صحيفة
ل��وم��ون��د يف  ،1996وحت ��دث ع ��ن ال �ع ��ار ال ��ذي مو�ضعه
�ضمن رد فعل جماعي .وقد جتاوز ياو�س هذا العار علنا
بكتابته عن ال�ضمري احلي» �أنا �أكتب هذا».
نفهم م��ن ه ��ذا ال �ك�لام � ّأن ي��او���س مل ي�ك��ن ي�ت�ح��دث عن
املا�ضي امل�ش�ؤوم �أبدا يف نقا�شاته العامة .وكانت ال�سلطات
الأمريكية قد ح�صلت من دليل الهاتف من مقر الإ�س
�إ�س على �إ�سم هان�س روبريت ياو�س بعد �أن طلب ياو�س
ال�ت��أ��ش�يرة ،ب�ع��ده��ا .و�أق � ّر ي��او���س �أن ه��ذا االكت�شاف هو
ثمرة ل�سوء احلظ .ففي  17دي�سمرب �سنة � ،1945ألقت
بريطانيا القب�ض على هان�س روبريت ياو�س ،بعد �شهر
على ت�سجيله يف اجلامعة يف  13نوفمرب  ،1945وقبل �أيام
قليلة على احتفاله بعيد ميالده الرابع والع�شرين ،ومل

يتم الإفراج عنه �إال يف  2يناير .1948
ي�ق��ول امل��ؤل��ف �أومت ��ار �إن امل��ا��ض��ي مل مي��ت� .إن ��ه حتى مل
مي ����ض ب �ع��د .وال �ك ��ات ��ب ي ��او� ��س ال ي ��دع امل��ا� �ض��ي مي�ضي
ب�سالم .فقد �أ ّثر ما�ضي ياو�س ال�سيا�سي والع�سكري يف
ظل النازية ،عميقا يف حياته ،و�شكل مواقفه الفكرية
الالحقة بخ�صو�ص الديكتاتورية واحلرب .كان ال�سياق
الأملاين وا�ضحا بالن�سبة لياو�س .فقد ان�ضم ياو�س �إىل
�شبيبة هتلر ،و��س��ار م��ع التيار ،وك��ان منبهرا بالنازية،
م�ؤمنا حتى �آخر �أيام احلرب بالن�صر النهائي للأملان.
وي�ت���س��اءل م��ؤل��ف ال�ك�ت��اب �أومت ��ار ب�صوت م��رت�ف��ع :فهل
ك��ان ي��او���س م�صابا بالعمى ف�ل��م ي��ر �أي ظ�ل��م ي�ق��ع على
املعار�ضني ال�سيا�سيني �أو على �أع ��داء النظام ال�ن��ازي؟
رمبا يجيب هان�س روبريت ياو�س :تركنا �أنف�سنا لإغواء
النازية .خالل فرتة ما بعد احلرب يقول ياو�س �إنه تعلم
كيف يرفع �صوته باالحتجاج ،وتعلم طرح الأ�سئلة.
طيلة عقود احتفظ ياو�س بهذا ال�سر لنف�سه .ويت�ساءل
ال �ك��ات��ب �أومت � ��ر :ه ��ل ه ��و اع �ت�راف م �ت ��أخ��ر ي�خ�ف��ف من
م�شاعر الذنب التي ظلت تعذبه طوال عقود؟ هل نقول
�إن ياو�س كان �ضحية الربوباجندا النازية؟ �شابا مبهورا
ب��ال �ق��ائ��د ،م ��ؤم �ن��ا ح�ت��ى �آخ ��ر حل�ظ��ة ب��ال�ن���ص��ر ال�ن�ه��ائ��ي
للأملان؟
قيم كثرية كانت رمب��ا خفية قبل �أن جتد تعبريا عنها
يف �أعماله الالحقة .ورمب��ا �أه��م هذه القيم هو ال�شعور
بالذنب وب�أنه ك��ان �شريكاً ب�شكل ما يف جرائم النازية،
لهذا انبثقت �أعماله الفكرية بعد احلرب التي متحورت
كلها ح��ول ق�ضية الفهم واحل ��وار والتفاهم والغريية.
ف �ك ��ر ي ��او� ��س يف ت �ن �ظ �ي��م م �ل �ت �ق��ى ف� �ك ��ري � �س �م ��وه ��ش�ع��ر
وهرمينوطيقا ،تتم فيه القراءة واملناق�شة والتعليق على
الأعمال الفكرية.
رمبا يدخل ياو�س �ضمن دائرة املفكرين الذين ميدحون
الهزمية� :أي ينظرون �إىل الهزمية باعتبارها فر�صة
لت�صحيح امل�سار وتقومي الأمور ،رمبا لهذا �أظهر ياو�س
التعاطف م��ع حركة االح�ت�ج��اج اجلامعية التي و�صلت
�إىل برلني ح�ين قمع الأم��ن مظاهرات �ضد زي��ارة �شاه
فار�س .كما � ّأن ياو�س اهتم كثريا بالأعمال االغرتابية
للكتاب النم�ساويني اليهود وعلى �إرث املفكرين اليهود.
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