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أرىس االســترشاق األملــاين -عــى امتــداد عقــود متتاليــة- عــدًدا مــن التقاليــد التــي ظلــت متوارثــًة جيــًا 

بعــد جيــل، ومــن أبرزهــا أن يُصــدر املســترشق يف أخريــات مســرته العلميــة مجلــًدا أو أكــر يوضــع تحــت 

عنــوان: »الكتابــات القصــرة« )Kleine Schriften(. وعــادًة مــا يضــمُّ هــذا اإلصــدار أهــمَّ املقــاالت التــي 

ــن  ــة م ــي أجراها وطائف ــوارات الت ــض الح ــه بع ــدرج في ــد تُ ــدة، وق ــنوات عدي ــة س ــا طيل ــا صاحبُه كتبه

خطابــات التكريــم التــي كانــت أنشــطته األكادمييــة محــوًرا لهــا. وغالبًــا مــا يكــون ظهــور مثــل هــذا العمــل 

صــه الــذي اشــتهر بــه، ولكنــه يلفــت النظــر أيًضــا  مبثابــة االعــراف بفضــل صاحبــه وبقيمــة إســهامه يف تخصُّ

صــه الضيقــة.  إىل كتاباتــه املغمــورة، ويذكِّــر بجهــوده يف غــر دائــرة تخصُّ

 Josef van )...-1934( ومواصلــًة لهــذا التقليــد العريــق، واحتفــاًء باملســترشق األملــاين يوســف فــان إس

 Islamic( »ــة للنــرش ضمــن سلســلتها »التاريــخ والحضــارة اإلســاميان Ess، أصــدرت دار بريــل الهولندي

نــة مــن 2736 صفحــًة بعنــوان: »كتابــات يوســف فــان  History and Civilization( ثاثــة مجلــداٍت مكوَّ

إس القصــرة« )Kleine Schriften by Josef van Ess(. وقــد غطَّــت املــواد املختلفــة التــي وردت يف هــذه 

ــة مل  ــا )مــن عــام 1958م إىل عــام 2017م(، وهــي مرحل ــدُّ زهــاء ســتني عاًم ــًة متت ــًة زمني ــدات مرحل املجل

ينقطــع يوســف فــان إس طوالهــا عــن التأليــف والنــرش. 

ــص هــذه املقالــة لقــراءة هــذا العمــل الضخــم قــراءًة نســعى مــن خالهــا إىل التعــرف عــى مــا  ونخصِّ

جــاء فيــه، وإىل الكشــف عــن بنيتــه الداخليــة وكيفيــة انتظــام عنــارصه، محاولــني مــن خــال ذلــك الوصــل 

بــني املضامــني املعرفيــة مــن ناحيــة، والســياقات التاريخيــة التــي اكتنفتهــا والخلفيــات النظريــة واملنهجيــة 

التــي أفرزتهــا، مــن ناحيــة أخــرى؛ عســانا نُــدرك مــن وراء ذلــك كلــه مامــَح الخصوصيــة يف آثــار يوســف 

ــة.  فــان إس ويف االســترشاق األملــاين عامَّ

المستشرقون األلمان ومسألة التقبُّل

مــه يوســف فــان إس للدراســات اإلســامية،  عــى الرغــم مــن تضافــر الشــواهد التــي تؤكِّــد قيمــة مــا قدَّ

صــني  ــرة املتخصِّ ــا مل يتخــطَّ -يف مــا ناحــظ- دائ ــال عليهــا واالســتفادة منه ــه واإلقب ــام بكتابات ــإن االهت ف

الضيقــة، ومل يتجاوزهــا إىل الدائــرة األوســع: دائــرة املثقفــني ومتابعــي قضايــا الفكــر اإلســامي. 

وقــد يبــدو مــن الغريــب بــل مــن بــاب املفارقــة أن تكــون أعــال الكاتــب الواحــد مشــهورًة ومغمــورًة 

صــني،  ــنْي: منزلــة ذائعــي الصيــت بــني املتخصِّ يف الوقــت نفِســه، وأن يكــون صاحبهــا يف منزلــة بــني املنزلتَ

ومنزلــة خامــي الذكــر لــدى الجمهــور الواســع. إالَّ أن هــذه الوضعيــة لهــا أســبابها التــي تفّسهــا، وهــي 

أســباب ميكــن أن نوجزهــا يف النقــاط الثــاث التاليــة: 
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 أن يوســف فــان إس قــد انكــبَّ يف بدايــة مســرته العلميــة عــى التصــوف اإلســامي، حيــث كتــب فيــه 

 Die( »ــه ــة أعامل ــال ترجم ــن خ ــر م ــرض وتفس ــبي: ع ــارث املحاس ــر الح ــه: »فك ــام 1959م أطروحت ع

Gedankenwelt des Ḥāriṯ al-Muḥāsibī� anhand von Übersetzungen aus seinen Schrif-

ــكام مــن  ــم ال ــة بعل ــك إىل العناي ــوده بعــد ذل ــم رصف معظــم جه ten dargestellt und erläutert(، ث

خــال عملــه املرجعــي: »الاهــوت واملجتمــع يف القرنـَـْن الثــاين والثالــث الهجريَّــْن: تاريــخ الفكــر الدينــي 

 Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra: Eine( »يف اإلســام املبكِّــر

ــوعة  ــرُب إىل املوس ــم أق ــل ضخ ــو عم Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam(، وه

مــة بــني عامــي 1991 و1997م.  يقــع يف ســتة أجــزاء أصدرهــا ُمنجَّ

ـــامية  ـــوم اإلس ـــاالت العل ـــس مج ان أع ـــدَّ ـــكام يَُع ـــم ال ـــال عل ـــوف ومج ـــال التص ـــوم أن مج ـــن املعل وم

ـــا  ـــاين -مثل ـــع الث ـــارة«، وجم ـــارة واإلش ـــني »العب ـــى- ب ـــول القدام ـــا يق ـــوع األول -مثل ـــبب وقـ ـــاواًل، بس تن

يذكـــرون- بـــني »جليـــل الـــكام ودقيقـــه«، خافًـــا ملجـــال الفقـــه مثـــًا، الـــذي يبـــدو -نســـبيًّا- أيـــس 

ـــه بتحـــوُّالت الواقـــع وتغـــرُّ  ـــاوى أهل ـــه وفت ـــاط فروعـــه ونوازل ـــك بحكـــم ارتب مأخـــًذا وأوضـــح مســـلًكا، وذل

ـــاع. ـــات االجت مجري

ـــدوان  ـــن يب ـــا، اللذي ـــس خطابَيْه ـــكام وع ـــم ال ـــال عل ـــوف ومج ـــال التص ـــة مج ـــة إىل خصوصي وباإلضاف

ـــنْي عـــى األفهـــام، ال بـــدَّ مـــن اإلشـــارة إىل ســـبب ثـــاٍن أســـهم بـــدوره يف جعـــل  يف كثـــرٍ مـــن األحيـــان منغلَق

صـــني الضيقـــة، ونعنـــي بذلـــك اعتـــاد الكاتـــب  كتابـــات يوســـف فـــان إس منحـــرًة يف دائـــرة املتخصِّ

ـــة  ـــى الكتاب ـــرٍة ع ـــاٍن كث ـــه يف أحي ـــم إقدام ـــرش، رغ ـــرَّر ون ـــا ح ـــم م ـــه األُّم- يف معظ ـــَة -لغتَ ـــَة األملاني اللغ

ـــا  ـــروا يوًم ـــا -وإن تكاث ـــني منه ـــة واملتمكِّن ـــرَّاء األملاني ـــى أن ق ـــا. وال يخف ـــي يحذقه ـــات الت ـــن اللغ ـــا م بغره

ــة مقارنـــة باللغتَـــنْي اإلنجليزيـــة والفرنســـية. والحقيقـــة أن املســـألة  بعـــد آخـــر- يظلـــون يف حكـــم الِقلَـّ

ـــت  ـــن ظلَّ ـــان الذي ـــائر املســـترشقني األمل ـــل تنســـحب إىل س ـــده، ب ـــان إس وح ـــف ف ـــة ال تخـــصُّ يوس اللغوي

أعالهـــم -يف األغلـــب األعـــم- حبيســـة لغتهـــم األصليـــة ال يـــكاد ينظـــر فيهـــا إالَّ العارفـــون باللســـان 

ـــه. ـــون من ـــاين املتمكِّن األمل

وعــن اقــران الســببَنْي األول والثــاين اللَذيْــن علَّلنــا بهــا انحســار االهتــام بكتابــات يوســف فــان إس، 

ــن  ــا ع ــوًرا بالًغ ــارصة قص ــت ق ــا زال ــب م ــة والتعري ــود الرجم ــه أن جه ــر، وملخَّص ــبب األخ ــق الس ينبث

ــان.  ــا يصــدر مــن مؤلفــات املســترشقني األمل ــة م مواكب

ـــان إس املرجعـــي: »الاهـــوت  ـــاب يوســـف ف ـــة كت ـــد وضعي ـــف عن ـــك أن نتوقَّ ـــة عـــى ذل ويكفـــي للربهن

ـــة  ـــى قيم ـــني ع ص ـــاع املتخصِّ ـــن إج ـــم م ـــى الرغ ـــْن«. فع ـــث الهجريَّ ـــاين والثال ـــْن الث ـــع يف القرنَ واملجتم
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هـــذا العمـــل، فـــإن ترجمـــة أول جـــزء)1( مـــن أجزائـــه الســـتة إىل اللغـــة اإلنجليزيـــة مل تظهـــر إالَّ منـــذ 

أربـــع ســـنوات )2016م(، ثـــم تـــواىل ظهـــور بقيـــة األجـــزاء)2(، وكان آخرهـــا الجـــزء الخامـــس)3( الـــذي 

ـــرش  ـــة ن ـــة وبداي ـــة األصلي ـــور الطبع ـــني ظه ـــي ب ـــل الزمن ـــر 2019م؛ أي إن الفاص ـــهر أكتوب ـــر ش ـــرش أواخ نُ

ـــرن.  ـــع ق ـــى رب ـــو ع ـــة يرب ـــة اإلنجليزي الرجم

وتبــدو الجهــود العربيــة يف هــذا البــاب -مقارنــًة بالجهــود اإلنجليزيــة- أفضــل حــااًل إىل حــدٍّ مــا، وإن 

تباطــأت. فقــد نـُـرش الجــزء األول)4( مــن الكتــاب يف لغــة الضــاد عــام 2008م، ثــم نـُـرش جــزؤه الثــاين)5( عــام 

2016م، ويف انتظــار تعريــب بقيــة األجــزاء وظهورهــا.

أمــا الراجمــة الفرنســيون فلــم يحفلــوا بالكتــاب ومل يلتفتــوا إليــه، بــل إنهــم اســتعاضوا عــن نقلــه إىل 

ــاواًل، نعنــي بذلــك كتــاب »بواكــر الاهــوت  لغتهــم بعمــٍل آخــر للمؤلــف نفِســه أقــل حجــًا وأيــس تن

اإلســامي«)Prémices de la théologie musulmane( )6( الــذي صــدر عــام 2002م. وليــس هــذا الكتــاب 

ــد  ــان إس يف معه ــع محــارضاٍت ألقاهــا يوســف ف ــا ألرب ــع يف حــوايل 170 صفحــًة إالَّ تجميًع األخــر الواق

ــة.  العــامل العــريب بباريــس عــام 1998م، ثــم أُضيــف إليهــا فصــٌل خامــس مــع مقدمــة تأطريَّــة عامَّ

م هــو أن صــدور »كتابــات يوســف فــان إس القصــرة« يتيــح لنــا أن نتعــرف عن  والــذي يعنينــا مــا تقــدَّ

قــرٍب إىل مجمــل أعالــه يف مختلف أطوارها وشــتَّى مباحثهــا ومجاالتها، وأن نتتبَّع مســرته العلمية وطبيعة 

نتــه هــذه  اهتاماتــه ومشــاغله عــى نحــٍو يتيــح لنــا اإلحاطــة بجوانــب أخــرى مــن صورتــه. فــا الــذي تضمَّ

»الكتابــات« مبجلداتهــا الثاثــة؟ ومــا الجديــد الــذي تحملــه مقارنة مبا نعرفه مــن مؤلفات يوســف فان إس؟ 

)1(   van Ess, J. )2016(. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 1. Leiden, 

The Netherlands: Brill.

)2(   van Ess, J. )2017(. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 2. Leiden, 

The Netherlands: Brill.

van Ess, J. )2017(. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3. Leiden, The 

Netherlands: Brill.

van Ess, J. )2018(. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 4. Leiden, The 

Netherlands: Brill.

)3(   van Ess, J. )2019(. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 5 Indices. 

Leiden, The Netherlands: Brill.

)4(   ج. فان إس، علم الكام واملجتمع يف القرنني الثاين والثالث للهجرة، ج1، ترجمة: ساملة صالح )بروت: دار الجمل، 2008م(.

)5(   ج. فــان إس، علــم الــكام واملجتمــع يف القرنــني الثــاين والثالــث للهجــرة، ج2، ترجمــة: محيــي الديــن جــال بــدر ورضــا حامــد 

قطــب )بــروت: دار الجمــل، 2016م(.

)6(   van Ess, J. )2002(. Prémices de la théologie musulmane. Paris, France: Albin Michel.
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ببليوغرافيا جامعة ونصوص مختارة

ــت صــدر املجلــد األول مفتــاَح العمــل كلــه، واملدخــَل الرئيــس  متثِّــل القامئــة الببليوغرافيــة التــي احتلَّ

ت هــذه القامئــة عــى ســت  الــذي يتيــح للقــراء التعــرف إىل جهــود يوســف فــان إس العلميــة. وقــد امتــدَّ

وأربعــني صفحــًة مرقَّمــة ترقيــًا رومانيًّــا، مــن الصفحــة XXI )21( إىل الصفحــة LXVI )66(. ولعــل أهــمَّ 

مــا يلفــت االنتبــاه فيهــا هــو أن يوســف فــان إس مل يــورد عنارصهــا ومكوناتهــا َوفــق تسلســل زمنــي، مــن 

أقــدم منشــوراته إىل أحدثهــا؛ بــل اعتمــد يف توزيــع مادتهــا معيــاًرا شــكليًّا، وكانــت حجتــه يف ذلــك -مثلــا 

ــا،  رصح يف الصفحــة LXVII )67( مــن العمــل- هــي أن »الببليوغرافيــا ال تعكــس بالــرورة تحــواًل فكريًّ

ــًة فقــط«. وعــى هــذا األســاس رتَّــب مجمــل إنتاجــه -ســواء كان الكتــب  بــل رمبــا تعكــس مســرًة مهني

والدراســات املُطولــة أو املقــاالت القصــرة- بهــذا الرتيــب التــايل:

صه لآلثار املُطوَّلة والكتب املفردة، وضمَّ 23 عنوانًا. 	  قسم أول: خصَّ

صه للمقاالت واملقدمات، واشتمل عى 138 عنوانًا.	  قسم ثان: خصَّ

صه للمراجعات النقدية وتقديم الكتب، وضمَّ 253 عنوانًا.	  قسم ثالث: خصَّ

صه ملداخل املوسوعات، واشتمل عى 68 عنوانًا.	  قسم رابع: خصَّ

صــه للتحريرات املشــركة لساســل النرش واملقــاالت املُجمعة، وضمَّ ســتة عناوين.	  قســم خامــس: خصَّ

صه للقراءات والحوارات واملنشــورات املختلفة، واشــتمل أيًضا عى ســتة عناوين.	  قســم ســادس: خصَّ

ــا- يف جانبهــا التوثيقــي الدقيــق؛ ذلــك أن صاحبهــا  ــا -حســب تقديرن وتْكُمــن قيمــة هــذه الببليوغرافي

قــد اعتمــد فيهــا نهًجــا قوامــه إيــراد عنــوان النــص، وضبــط مــكان نــرشه وتاريخــه، وتحديــد مظانــه، وذكــر 

عــدد صفحاتــه وأرقامهــا. وحرًصــا منــه عــى مزيــد التدقيــق، أشــار إىل الرجــات التــي حظيــت بهــا بعــض 

األعــال، ســواء يف ذلــك الكتــب والدراســات املُطولــة أو بالنصــوص القصــرة.

ــا مــن خــال النظــر يف النصــوص القصــرة وترجاتهــا أن الرجــات إىل اللغــة الفارســية  ــنيَّ لن وقــد تب

تتصــدر اإلحصــاء بخمســة أعــال، تليهــا اللغــة العربيــة بأربعــة، ثــم اللغتــان الركيــة واإلنجليزيــة بثاثــة 

ــنْي اثَنــنْي ســواء بســواء، أمــا اللغــة اإليطالية  لــكلٍّ منهــا عــى حــدة، ثــم اللغتــان الفرنســية والبولنديــة بنصَّ

ففــي آخــر الرتيــب برجمــة وحيــدة. 

نــا يف ذاتهــا، فــا يعنينــا  وعــى الرغــم مــن قيمــة هــذه األرقــام الــواردة يف هــذا اإلحصــاء، فإنهــا ال تهمُّ

منهــا هــو مجمــل الــدالالت التــي تنطــوي عليهــا. والواضــح للعيــان أن املاحظــة التــي ســلف لنــا إبداؤهــا 
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يف قســٍم ســابٍق مــن هــذه املقالــة حــول مــدى إقبــال املرجمــني عــى أعــال يوســف فــان إس املطولــة 

ــة مل يُرجــم  ــة الببليوغرافي ــا القامئ ــا قصــرًا تضمنته ــه القصــرة. فمــن 471 نصًّ ــا عــى كتابات ــق أيًض تنطب

ــا فقــط، بنســبة مئويــة مل تتجــاوز 4.24%.  ســوى عرشيــن نصًّ

لكـــن بالرغـــم مـــن محدوديـــة الرجـــات مقارنـــة مبجمـــل األعـــال، فـــإن جهـــود تراجمـــة العـــامل 

ـــي  ـــوص يوســـف فـــان إس القصـــرة العرشيـــن الت ـــوع نص ـــة لانتبـــاه. فمـــن مجم ـــدو الفت ـــامي تب اإلس

ـــد  ـــًدا بأح ـــف، وتحدي ـــن النص ـــر م ـــة بأك ـــة والركي ـــية والعربي ـــات الفارس ـــتأثرت اللغ ـــا، اس ـــت ترجمته مت

ـــترشاقية يف  ـــاث االس ـــل األبح ـــق تقب ـــد أن أُف ـــا يؤكِّ ـــك م ـــغ %55. وذل ـــة تبل ـــبة مئوي ـــا، أي بنس ـــرش نصًّ ع

ـــى  ـــواهم، حت ـــن س ـــر م ـــلمني أك ـــرب واملس ـــني الع ـــور الدارس ـــا بجمه ـــل مرتبطً ـــة يظ ـــا األصلي ـــر لغاته غ

وإن ســـعت هـــذه األبحـــاث إىل بلـــوغ حـــدود العامليـــة واالنتشـــار مـــن خـــال اللغـــة اإلنجليزيـــة أو غرهـــا 

ـــة.  ـــة واملحلي ـــات اإلقليمي ـــن اللغ م

ــان إس  ــات يوســف ف ــادة »كتاب ــي شــكَّلت م ــة الت ــدات الثاث ــا يلفــت النظــر يف املجل ولعــل أهــم م

ــا، وقــد تجــىَّ  ــا ذاتيًّ القصــرة« هــو أن صاحبهــا قــد عمــد فيهــا إىل تقويــم مجمــل إنتاجــه العلمــي تقوميً

ــنْي:  ذلــك يف مســتوينَْي اثَن

مســتوى الببليوغرافيــا ذاتهــا: حيــث أشــار يوســف فــان إس رصاحــًة يف الصفحــة XXV )25(، قبــل أن 

يســتعرض مــادة القســم الثــاين، قســم »املقــاالت واملقدمــات«، أشــار إىل أن »املحــارضات أو املقــاالت التــي 

مل تكــن ُمعــدًة للنــرش ليســت ُمدرجــة ضمــن القامئــة«. وميكــن أن نفهــم مــن هــذه اإلشــارة أن بعًضــا مــن 

إســهامات يوســف فــان إس كانــت محكومــًة بالســياقات الظرفيــة التــي أفرزتهــا واملقامــات اآلنيــة التــي 

مــه لطلبتــه يف نطــاق دروســه الجامعيــة، التــي مل  أنتجتهــا؛ ولعــل ذلــك متعلِّــق -يف مــا نقــدر- مبــا كان يقدِّ

يـَـَر كبــر فائــدة يف نــرش نصوصهــا وإذاعتهــا بــني القــراء.

ــا قصــرًا متــت اإلشــارة  ًدا. فمــن بــني 471 نصًّ مســتوى املــن: وقــد بــدا فيــه الكاتــُب أكــر رصامــًة وتشــدُّ

ــا؛ أي إن املجلــدات الثاثــة بصفحاتهــا التــي  إليهــا يف الببليوغرافيــا، اكتفــى يوســف فــان إس بنــرش 156 نصًّ

تجــاوزت ألفــني وســبعائة صفحــة مل تضــم إالَّ ثلــث مــا كتبــه هــذا املســترشق طيلــة مســرته العلميــة. 

أمــا املنهــج الــذي اعتمــده يوســف فــان إس يف ترتيــب هــذه املــادة املختــارة، فلــم يبعــد عــاَّ ســلف 

ــب الرتيــب الزمنــي ومل  ــا وضبطــه لعنارصهــا. فقــد تجنَّ ــات الببليوغرافي ــد عرضــه ملكون ــه اعتــاده عن ل

يــورد مقاالتــه متسلســلًة، قدميهــا فاألحــدث منهــا، ولكنــه تجــاوز هــذه املــرة الحــدود الشــكليَّة املحضــة، 

فجمــع نصوصــه القصــرة املنتقــاة َوفــق منطــق غريض/موضوعــي )thematic/thématique(، ولذلــك جــاء 

توزيعهــا يف املجلــدات الثاثــة عــى النحــو التــايل: 
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اشتمل املجلد األول )ص596-1( عى أربعة أقسام:

القسم األول بعنوان: »توبنغن وبقية العامل«، ويضمُّ 14 مقالة.	 

القسم الثاين بعنوان: »يف البحث عن موضوع«، ويضمُّ 8 مقاالت.	 

القسم الثالث بعنوان: »لقاء الرشق«، ويضمُّ 13 مقالة.	 

القسم الرابع بعنوان: »حوار«، ويضمُّ 5 مقاالت.	 

اشتمل املجلد الثاين )ص1608-597( عى ثاثة أقسام:

القسم الخامس بعنوان: »اإلسام وخياراته األوىل«، ويضمُّ 25 مقالة.	 

القسم السادس بعنوان: »املعتزلة«، ويضمُّ 29 مقالة.	 

القسم السابع بعنوان: »علم الكام يف عهد ابن سينا«، ويضمُّ 8 مقاالت.	 

أما املجلد الثالث )ص2601-1609( فاشتمل عى خمسة أقسام:

القسم الثامن بعنوان: »التصوف اإلسامي«، ويضمُّ 10 مقاالت	 

القسم التاسع بعنوان: »شذرات: الدين والاهوت يف بيئتها«، ويضمُّ 20 مقالة.	 

القسم العارش بعنوان: »مراوحات«، ويضمُّ 12 مقالة.	 

القسم الحادي عرش بعنوان »خاصات«، ويضمُّ 8 مقاالت.	 

القسم األخر بعنوان: »ماحق للمستقبل«، ويشتمل عى 4 مقاالت.	 

ــن مُيعــن النظــر يف الكيفيــة التــي رتَّــب بهــا يوســف فــان إس هــذه األقســام االثنــي عــرش، ينتبــه  وَم

إىل أن املنطــق الغريض/املوضوعــي الــذي ســار عــى هديــه مل يكــن منطًقــا مفــكًكا يســتقلُّ فيــه كل غــرٍض 

بذاتــه وينفصــل متــام االنفصــال عــاَّ ســواه. فلــم تتــوال األقســام هكــذا اتفاقًــا، ومل تــرد واحــًدا إثــر آخــر 

بشــكل عفــوي اعتباطــي، بــل إن مثــة نظاًمــا داخليًّــا يحكمهــا. حيــث يشــكِّل القســم الســادس )»املعتزلة«(، 

ــامي«( -يف  ــوف اإلس ــن )»التص ــم الثام ــينا«(، والقس ــن س ــد اب ــكام يف عه ــم ال ــابع )»عل ــم الس والقس

تقديرنــا- النــواَة املركزيــة للعمــل. ومــن الواضــح أن يوســف فــان إس قــد اختــار بعنايــة املقــاالت التــي 

أدرجهــا ضمنهــا حتــى تكــون مادتهــا مــرآًة تعكــس الجهــود املعرفيــة التــي أنفقهــا طيلــة مســرته العلميــة 

صــه الضيَقــنْي: مجــال علــم الــكام، ومجــال التصــوف.  يف دراســة مجــايَل تخصُّ
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ــن أصــل 156  ــًة م ــت 47 مقال ــد ضمَّ ــه هــو أن هــذه األقســام/النواة ق ــا نذهــب إلي ــل عــى م والدلي

ــرِشَ ســابًقا ضمــن موســوعات عامليــة  ــًة بنســبة تبلــغ %30.12، وأن العــدد األهــم مــا جــاء فيهــا نُ مقال

مشــهود لهــا، مثــل »دائــرة املعــارف اإلســامية« و»دائــرة املعــارف اإليرانيــة«. ومــن النــاذج عــى ذلــك: 

ــو القاســم الكعبــي«)9(.  مقــال »واصــل بــن عطــاء«)7(، ومقــال »كُمــون«)8(، ومقــال »أب

ــا،  ــل فيه ــز الثق ــرة« ومرك ــات القص ــواة »الكتاب ــكَّلت ن ــي ش ــة الت ــام الثاث ــذه األقس ــب ه وإىل جان

يســتوقفنا القســم الخامــس )»اإلســام وخياراتــه األوىل«(، والقســم التاســع )»شــذرات: الديــن والاهــوت 

يف بيئتهــا«(. وقــد نهــض هــذان القســان بوظيفــة الكشــف عــن الرؤيــة املنهجيــة التــي اعتمدها يوســف 

فــان إس يف معالجتــه لقضايــا الفكــر اإلســامي. وقــوام هــذه الرؤيــة التــي ندعــو باحثينــا إىل مزيــد دراســتها 

ومتحيصهــا خطوتــان متقابلتــان ولكنهــا متكاملتــان: 

خطــوة أوىل تنــزل مــن املنهــج منزلــة األطروحــة، ويــرى الكاتــب فيهــا أن اإلســام )واملقصــود باإلســام 

هنــا الفكــر اإلســامي والعلــوم التــي تشــكِّل صلــب هــذا الفكــر خــال القــرون الهجريــة الثاثــة األوىل( قــد 

عــة منفتحــًة عــى احتــاالٍت كثــرٍة  دة وآراء متنوِّ أفــرز يف عصــوره املبكِّــرة توجهــاٍت شــتَّى ومواقــَف متعــدِّ

ــي تســتوقفنا يف  ــاالت الت ــا. ومــن املق ــكار وتطارحه ــا ويف صياغــة األف ــل النصــوص والتعامــل معه يف تأوي

هــذا البــاب: مقــال »رســالة عمــر الثــاين ]بــن عبــد العزيــز[ ضــد القدريــة«)10(، ومقــال »بدايــات الاهــوت 

ــرة لتطــوُّر ]علــم[ الــكام«)12(. اإلســامي«)11(، ومقــال »البدايــات املبكِّ

ــها  ــة نقيــض األطروحــة، فأساُس وأمــا الخطــوة التاليــة، وهــي خطــوة تنــزل بالنســبة إىل ســابقتها منزل

القــول بــأن البيئــة مبختلــف عواملهــا -وال ســيا العوامــل السياســية واالجتاعيــة والذهنيــة- قــد أثــرت 

ــن االنحســار  ــر اإلســامي إىل رضٍب م ــر بالفك ــى األم ــى انته ــات، حت ــن البداي ــذي وســم زم ع ال ــوُّ يف التن

والجمــود والنمطيَّــة. ومــن املقــاالت التــي تنــدرج ضمــن هــذا املعنى: مقــال »الهويــة اإلباضية والسياســات 

اإلمرباطوريــة يف اإلســام املبكِّــر«)13(، ومقــال »املعــراج ورؤيــة الله مــن خال التأويــات الكاميــة األوىل«)14(.

)7(   نرُش يف األصل يف: »دائرة املعارف اإلســامية«، E.I.2، XI/164-165، وأُعيد نرشه ضمن »الكتابات القصرة«، مج2/ص1035-1037.

)8(   نـُـرش يف األصــل يف: »دائــرة املعارف اإلســامية«، E.I.2،V/384-385، وأُعيد نرشه ضمن »الكتابــات القصرة«، مج2/ص1170-1173.

)9(   نـُـرش يف األصــل يف: »دائــرة املعــارف اإليرانيــة«، E. Ir.، I/359-362، وأُعيــد نرشه ضمن »الكتابات القصــرة«، مج2/ص1381-1387.

)10(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص659-665.

)11(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص855-881.

)12(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص882-902.

)13(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2056-2070.

)14(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص1775-1804.
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يوسف فان إس: اإلطار والمسار

ـــي  ـــرة« )ونعن ـــان إس القص ـــف ف ـــات يوس ـــن »كتاب ـــطى م ـــام الوس ـــر يف األقس ـــه األم ـــا علي ـــا مل وخافً

ـــس  ـــَمنْي الخام ـــل، والقس ـــز الثق ـــواة ومرك ـــكَّلت الن ـــي ش ـــن الت ـــابع والثام ـــادس والس ـــام الس ـــك األقس بذل

والتاســـع اللذيـــن كشـــفا عـــن الرؤيـــة املنهجيـــة(، فقـــد نهضـــت أقســـام العمـــل األربعـــة )»توبنغـــن 

ـــن  ـــة ميك ـــة مزدوج ـــوار«( بوظيف ـــرشق«، و»ح ـــاء ال ـــوع«، و»لق ـــن موض ـــث ع ـــامل«، و»يف البح ـــة الع وبقي

ـــياقها  ـــن س ـــا ضم ـــان إس، وتنزيله ـــف ف ـــود يوس ـــر جه ـــل«: تأط ـــر والتنزي ـــة التأط ـــمها بــــ »وظيف أن نس

ـــاين.  ـــترشاق األمل ـــن االس م

أمــا التأطــر فيكشــف لنــا عنــه عــدد مــن املقــاالت التــي َجَمعــت بــني اســتذكار بعــٍض مــن املســترشقني 

صــت للمســترشق األملــاين كريســتيان فريدريــخ ســيبولد )-1859 وتأبــني بعضهــم اآلخــر، كاملقالــة التــي ُخصِّ

ــص يف  Christian Friedrich Seybold)15( )1921، وتلــك التــي كُتبــت يف ذكــرى الباحــث األملــاين املتخصِّ

الدراســات الفارســية كريســتيان رامبيــس )Christian Rempis)16( )1901-1972، أو نظرتهــا التــي ُوِضعــت 

 ،Rudi Paret)17( )1901-1983( ــارِت ــامية رودي ب ــات الس ــص يف اللغ ــاين املتخصِّ ــترشق األمل ــا للمس تأبيًن

ــص يف دراســات الــرشق الحديــث فريتــز  ــا لهــا املســترشق األملــاين املتخصِّ أو تلــك التــي اتخــذت موضوًع

ســتيبات )Fritz Steppat)18( )1923-2006. فمثــل هــذه املقــاالت التــي قــد تبــدو لنــا يف الظاهــر مجــرَّد 

»عمــل بروتوكــويل« غايتــه تأبــني املــوىت واإلشــادة بجهودهــم، هــي يف جوهرهــا »جــرد حســاب معــريف« 

قــه الســابقون حتــى يتســنَّى لهــم أن يبلغــوا باملعرفــة  ــذي حقَّ ــوا مقــدار الراكــم ال ــاء أن يَُع يتيــح لألحي

درجــًة أرقــى وأفًقــا أكــر اتســاًعا وعمًقــا.

ومل يقتــر مــا وســمناه بالتأطــر عــى هــذا الوجــه وحــده، فــإىل جانــب نصــوص التأبــني واالســتذكار 

ــروم  ــكل مــن ي ــي ميكــن أن نعتربهــا مراجــَع أساســيًة ل ــان إس عــدًدا مــن املقــاالت الت وضــع يوســف ف

التأريــخ لاســترشاق األملــاين ودراســة خصائصــه ومعرفــة توجهــات أبــرز أعامــه، ومــن أهــم هــذه املقــاالت: 

مقــال »مــن فيلهــوزن إىل بيكــر: انبثــاق التاريــخ الثقــايف يف الدراســات اإلســامية«)19(، ومقــال »تعليقــات 

حــول نشــأة االســترشاق«)20(.

)15(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص33-49.

)16(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص50-52.

)17(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص53-59.

)18(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص75-89.

)19(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص5-32.

)20(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص63-65.
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د فيهــا يوســف فــان إس أبــرز مامح االســترشاق األملاين بشــكل  وإىل جانــب هذيــن املقالــني اللذيــن حــدَّ

مبــارش، تســتوقفنا مقــاالت أخــرى اتخــذت جانــب املقارنــة، وهــي مقــاالت ســعى الكاتــب مــن خالهــا 

إىل بيــان وجــوه االئتــاف ومظاهــر االختــاف بــني املدرســة األملانيــة واملدرســتنَْي الفرنســية واإلنجليزيــة. 

وميكننــا أن نشــر هنــا -عــى وجــه الخصــوص- إىل املقالــة التــي كُتبــت باللغــة الفرنســية بعنــوان: 

»ماســينيون منظــوًرا إليــه بَعْيَنــْي أملــاين«)21(، وإىل مقالــة ثانيــة ُحــررت باللغــة اإلنجليزيــة بعنــوان: »تحيــة 

إىل منتغمــري وات«)22(، باإلضافــة إىل مقالــة أخــرى عنوانُهــا: »جــورج شــحاتة قنــوايت )1905-1994(«)23(، 

نــت ماحظــاٍت  وهــي يف األصــل نــصُّ تأبــني لهــذا املســترشق الراهــب املــري ذي اللســان الفرنــي، تضمَّ

حــول أعالــه املتصلــة بعلــم الــكام والتصــوف والفلســفة. 

وإذا كان مــا وســمناه بـــ »وظيفــة التأطــر« يف مقــاالت القســم األول متصــًا بأعــام االســترشاق األملــاين 

وبغرهــم مــن أعــام االســترشاقنَْي اإلنجليــزي والفرنــي أو مبــن هــم يف حكمهــم، فــإن مــا ســميناه »وظيفــة 

ــة املقــاالت الــواردة  التنزيــل« يتعلَّــق بيوســف فــان إس نفســه. وذلــك مــا تكشــف لنــا عنــه بصــورة خاصَّ

يف القســم الثــاين )»يف البحــث عــن موضــوع«(. ويف هــذا القســم حــرص املؤلــف عــى تقديــم منــاذج مــن 

كتاباتــه التــي وضعهــا يف مرحلــة مبكِّــرة مــن مســرته العلميــة. ومــن األمثلــة عــى ذلــك: مقــال »الزنادقــة 

والشــكاكون يف اإلســام«)24(، ومقــال »دراســات اســترشاقية جديــدة حــول تقاليــد األفاطونيــة امُلحدثــة يف 

بــاد اإلســام«)25(، ومقــال »الشــكُّ يف التفكــر اإلســامي«)26(. فهــذه املقــاالت ومــا جــرى مجراهــا مــن قديم 

ــٌر عــن مرحلــة كان فيهــا يوســف فــان إس يســعى إىل اكتشــاف الحضــارة العربيــة  املنشــورات هــي تعب

اإلســامية والتعــرف إليهــا مــن أجــل الظَفــر مبوضــوٍع جديــٍر بالدراســة يتخــذه مــداًرا ألطروحتــه. ويف ســياٍق 

ــا أن يبــدو الطالب/الباحــث  ــه يوســف فــان إس نفســه، ليــس مــن الغريــب إطاقً كهــذا الــذي وجــد في

صــات شــتَّى، مــردًدا بــني القديــم والحديــث، وبــني الســائد املُكــرَّر والطريــف املُبتَكــر.  موزًعــا بــني تخصُّ

والــذي نذهــب إليــه مــن خــال تأويلنــا للمنطــق الداخــي الــذي انبنــت عليــه أقســام »كتابــات يوســف 

ــة اإلســامية، ومل  ــان إس القصــرة«، هــو أن هــذا األخــر مل يتجــاوز طــور التعــرف إىل الحضــارة العربي ف

ــة  ــميه »الحال ــا نُس ــه إالَّ لحظــة اكتشــافه مل ــار موضــوع أطروحت ــردُّد يف اختي ــة الحــرة وال يتخــطَّ مرحل

)21(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص113-123.

)22(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص132-136.

)23(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص124-129.

)24(   نرُشت أول مرة عام 1964م، ثم أُعيد نرشها ضمن: »الكتابات القصرة«، مج1/ص160-173.

)25(   نرُشت أول مرة عام 1965م، ثم أُعيد نرشها ضمن: »الكتابات القصرة«، مج1/ص190-208.

)26(   نرُشت أول مرة عام 1968م، ثم أُعيد نرشها ضمن: »الكتابات القصرة«، مج1/ص175-189.
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اللبنانيــة« أو »الــدرس اللبنــاين«. وقــد كانــت هــذه الحالــة -مبعايــر الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن 

املــايض- حالــًة اســتثنائيًة ال ميكــن ملــن ينظــر إليهــا مــن الداخــل إالَّ أن يــرى فيهــا غــر مــا يــراه مــن ينظــر 

إليهــا مــن الخــارج، وال ميكــن ملــن يُعايــش أحــوال الطوائــف بهــا عــن قــرٍب أن ميــرَّ دون أن يُحصــل مــن 

عهــا وثرائهــا مــن ناحيــة، ويف انغاقهــا  معايشــته تلــك رؤيــًة شــاملًة للفكــر والحضــارة اإلســاميَّنْي يف تنوُّ

وانكفائهــا مــن ناحيــة أخــرى. 

ــًدا بالنســبة إىل  ــاين« كان مفي ــدرس اللبن ــة« أو باألحــرى »ال ــة اللبناني ــا أن »الحال ــا واضًح ــدا لن ــد ب وق

يوســف فــان إس الــذي زار لبنــان أكــر مــن مــرة وأقــام فيــه وتفاعــل مــع واقعــه واهتــمَّ بالطائفــة الدرزيــة 

عــى وجــه الخصــوص، وكانــت مثــرة ذلــك كلــه مجموعــة مــن املقــاالت التــي شــكَّل معظُمهــا مــادَة القســم 

الثالــث )»لقــاء مــع الــرشق«(، وال ســيا املقاالت الســت التــي بعنــوان: »أشــتات لبنانيــة 6-1«)27(، باإلضافة 

إىل مقالــة أخــرى بعنــوان: »الائكيــة والحــوار بــن األديــان: بعــض ذكريــات شــخصية«)28(.

ــا واضًحــا،  وعــن هــذا القســم الثالــث )»لقــاء مــع الــرشق«(، وهــو قســم كان األثــر اللبنــاين فيــه جليًّ

نــه يوســف فــان إس خمــس مقــاالٍت تنــاول فيهــا مظاهــر  انبثــق القســم الرابــع )»حــوار«(، وهــو قســم ضمَّ

ــنة والشــيعة: الدولــة  مــن التفاعــل الحاصــل بــني الِفــرق والطوائــف يف التاريــخ اإلســامي، مثــل مقــال »السُّ

ــال  ــل مق ــني اإلســام واملســيحية، مث ــن الجــدل ب ــب تعرضــه ملظاهــر م ــة«)29(، إىل جان ــون والثقاف والقان

»اإلســام واألديــان األخــرى: يســوع يف القــرآن«)30(.

يوسف فان إس: الخلفية والحصيلة واآلفاق

ورغــم أهميــة هــذه األقســام األربعــة األوىل )»توبنغــن وبقيــة العــامل«، و»يف البحــث عــن موضــوع«، 

و»لقــاء الــرشق«، و»حــوار«( اعتبــاًرا للوظيفــة املزدوجــة التــي نهضــت بهــا تأطــرًا وتنزيــًا، ورغــم مركزيــة 

األقســام الثاثــة الوســطى الســادس والســابع والثامــن )»املعتزلــة«، و»علــم الــكام يف عهــد ابــن ســينا«، 

و»التصــوف اإلســامي«( مــن جهــة كونهــا موطــن الثَقــل يف العمــل كلــه، ورغــم قيمــة القســَمنْي الخامــس 

والتاســع )»اإلســام وخياراتــه األوىل«، و»شــذرات: الديــن والاهــوت يف بيئتهــا«( مــن ناحيــة كشــفها عــن 

م كلــه، فــإن األقســام الثاثــة األخــرة -القســم العــارش  رؤيــة يوســف فــان إس املنهجيــة؛ بالرغــم مــا تقــدَّ

)27(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص289-298، 314-316، 317-327، 328-339، 340-355، 363-464.

)28(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص299-313.

)29(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص556-569.

)30(   »الكتابات القصرة«، مج1/ص584-596.
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ــتقبل«(-  ــاين عــرش )»ماحــق للمس ــادي عــرش )»خاصــات«(، والقســم الث )»مراوحــات«(، والقســم الح

تبــدو يف تقديرنــا مبثابــة العنــر الــذي ال غنــى عنــه، واملكــون الــذي ال تكتمــل الصــورة إالَّ بــه. 

ــا  ــإن أنفــس م ــه، ف ــون التشــكيلية بعــض اصطاحــات أهل ــن مجــال الفن ــا أن نســتعر م وإذا جــاز لن

نســتعره منهــم -يف املقــام الــذي نحــن فيــه- مفهــوم الُبْعــد الثالــث، هــذا البُْعــد الــذي يتيــح للناظــر أن 

يتبــنيَّ حجــم مــا يقــع عليــه نظــره، وعمــق مــا يــراه أمامــه، وأن يتخطَّــى الســطح ويُلــمَّ باملنظــور، ويـُـدرك 

الزاويــة التــي تحكــم رؤيتــه للموضــوع. وإننــا لَنجــد يف األقســام الثاثــة األخــرة مــن »الكتابــات القصــرة« 

، ويرقــى بنــا إىل هــذه الدرجــة.  مــا يبلــغ بنــا هــذا الحــدَّ

ففــي القســم العــارش )»مراوحــات«( تســتوقفنا مقــاالت ال صلــة مبــارشة لهــا مبجــال علــم الــكام وال 

ــص يوســف فــان إس، مــن ذلــك: مقــال »التعليــم والجامعــات  مبجــال التصــوف، اللَذيـْـن ميثــان حقــل تخصُّ

يف اإلســام الوســيط«)31(، ومقــال »اإلســام والعــر املحــوري«)32(، ومقــال »األنشــطة املوســوعية يف العــامل 

اإلســامي: بعــض أســئلة وال جــواب«)33(. 

ورغـــم طرافـــة مـــا ورد يف هـــذا القســـم مـــن مقـــاالت )وال ســـيا املقالـــة األخـــرة التـــي لنـــا إليهـــا 

ـــلُّ يف  ـــات«(- يظ ـــرش )»خاص ـــادي ع ـــه -أي الح ـــذي يلي ـــم ال ـــإن القس ـــل(، ف ـــذا العم ـــة ه ـــودة يف خامت ع

ـــنْي: األوىل  ـــن مقالتَ ـــد تضمَّ ـــب. وق ـــدر بالتعري ـــام، وأج ـــز واالهت ـــى إىل الركي ـــًة، وأدع ـــر طراف ـــا أك تقديرن

ـــات مـــن العـــر الحجـــري للدراســـات  ـــة »األطروحـــة: ذكري ـــا أنظـــر إىل دفـــري املـــدريس«)34(، والثاني »وأن

ـــرة  ـــون إىل الس ـــا تك ـــرب م ـــًة أق ـــنْي صياغ ـــنْي املقالتَ ـــان إس هاتَ ـــف ف ـــاغ يوس ـــد ص ـــترشاقية«)35(. فق االس

ـــات  ـــاة الشـــخصية مبجري ـــل الحي ـــزج تفاصي ـــة، ومتت ـــة والعملي ـــاد العلمي ـــا األبع ـــي تتداخـــل فيه ـــة الت الذاتي

ـــة. ـــياقات التاريخي ـــة والس ـــع العامَّ الوقائ

ــق  ــة تتعلَّ ــاٍت وافي ــى معلوم ــف ع ــل- نق ــن قب ــرش م ــنْي -وأوالهــا مل تُن ــنْي املطولَتَ ــني املقالتَ ويف هات

ــى  ــه ع ــت حصول ــي اكتنف ــروف الت ــة، وبالظ ــة الهولندي ــه األرسي ــان إس، وبأصول ــف ف ــخصية يوس بش

الجنســية األملانيــة حــني بلوغــه العرشينــات مــن عمــره، متاًمــا مثلــا نجــد إشــاراٍت مفصلــًة تتصــل بوضعــه 

ــا.  ــي كان عليه ــة الت ــة االجتاعي ــه، وبالحال ــع حيات املــادي يف مطل

)31(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2109-2119.

)32(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2075-2093.

)33(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2094-2108.

)34(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2295-2355.

)35(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2356-2401.
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ــا يف  ــا، وإطنابه ــخصية أحيانً ــل الش ــرض التفاصي ــا يف ع ــن إيغاله ــم م ــات -بالرغ ــذه املعلوم ــن ه ولك

وصــف املعانــاة الفرديــة أحيانـًـا أخــرى- ليســت إالَّ جــزًءا مــن مــرشوٍع أكــرب بــدا يوســف فــان إس حريًصــا 

عــى رفــع رصحــه وتشــييد بنيانــه لبنــًة إثــر أخــرى، ونعنــي بذلــك مــرشوع »ســرته الفكريــة«. 

ويف هــذه الســرة اســتعرض الكاتــب مختلــف مراحــل تكوينــه، وأســاء األســاتذة الذيــن تتلمــذ لهــم، 

واملقــررات التــي كانــوا يقدمونهــا يف الجامعــة، وأشــار إىل حــدود اســتفادته منهــم، وتوقــف بشــكٍل خــاصٍّ 

عنــد الرهانــات العلميــة والصعوبــات املنهجيــة واإلجرائيــة التــي حفــت بإعــداده ألطروحتــه. وقــد أفــى 

ــن لحظــات  ــة م ــاين يف لحظــة مفصلي ــزت االســترشاق األمل ــي مي ــص الت ــر إىل رســِم أهــم الخصائ ــه األم ب

تاريخــه، ونعنــي بذلــك اللحظــة التــي أعقبــت الحــرب العامليــة الثانيــة. 

ولعــل أهــمَّ مــا نحتفــظ بــه مــن الخصائــص التــي ميــزت هــذه الفــرة، هــو أن االســترشاق األملــاين كان 

اســترشاقًا ذا تقاليــد علميــة عريقــة ومضامــني معرفيــة مشــهود لهــا، عاُدهــا األخــذ باملناهــج الفيلولوجيــة 

واالنكبــاب عــى النصــوص القدميــة والركيــز عــى املــايض. ولكــن الســياقات السياســية املطبوعــة بأجــواء 

الحــرب البــاردة وبتقســيم أملانيــا شــطَريْن )شــطٍر رشقــي ذي ميــول اشــراكية يقع تحــت النفوذ الســوفيتي، 

وشــطٍر غــريب ذي نــوازع تحرُّريــة ووالء للحلفــاء املنتريــن(، قــد حكمــت عــى املســترشقني األملــان بــأن 

يكابــدوا معضلتـَـنْي داخليًّــا وخارجيًّــا يف الوقــت نفِســه:

فقــد عانَـــْوا يف الداخــل مــن معضلــة التقســيم )تقســيم أملانيــا(، الــذي أدى إىل انقطــاع الصلــة بني أكــرب مركَزيْن 

اســترشاقيَّنْي مــن مراكزهــا: مركــز مدينــة اليبزيــغ )Leipzig( الواقــع يف شــطرها الرشقــي، ومركــز مدينــة توبنغــن 

)Tübingen( الواقــع يف الشــطر الغــريب؛ إىل درجــة أن اســتعارة »القامــوس العريب/األملــاين«، قامــوس املســترشق 

األملــاين هانــز فيــر Hans Wehr )1981-1909م(، الــذي صدر عام 1952م، وكان متوفــرًا يف مدينة اليبزيغ الرشقية، 

بــل مجــرَّد محاولــة االطــاع عليــه كانــت »مغامــرة باهظــة الثمــن محفوفــة باملخاطــر«، كــا يقــول فــان إس)36(.

ومل تقتــر معانــاة املســترشقني األملــان خــال هــذه الفــرة -فــرة مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة- عــى رقعــة 

ت لتشــمل الخــارج أيًضــا. فقــد حكمــت موازيــن القــوى الدوليــة  الداخــل األملــاين املقســمة وحدهــا، بــل امتــدَّ

عــى أملانيــا بــأن يظــلَّ مســترشقوها -والعبــارة ليوســف فــان إس- »مجــرَّد مشــاهدين ملــا يجــري حولهــم«)37(، إىل 

درجــة أن االســترشاق األملــاين وجــد نفســه عــى هامــش الحركــة االســترشاقية العامليــة. وقــد اكتفــى أغلــب أعامــه 

مبتابعــة الخطــوات املتســارعة التــي كان يخطوهــا االســترشاقان اإلنجليــزي والفرنــي، يف حــني انخــرط بعضهــم 

-وهــم قلَّــة قليلــة- يف خدمــة االســترشاق الجديــد الناشــئ، ونعنــي بذلــك االســترشاق األمريــي.

)36(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2308.

)37(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2300.
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ــة االنكفــاء عــى الــذات واالنقطــاع عــن الراهــن، التــي ميــزت االســترشاق  ومهــا يكــن مــن أمــر، فــإن حال

األملــاين بُعيــد الحــرب العامليــة الثانيــة وخــال فــرة الحــرب البــاردة، مل تــزده إالَّ متســًكا باألصــول التي نهــض عليها، 

وانشــداًدا إىل التقاليــد التــي اشــتهر بهــا. ولذلــك انــرف أكــر فأكــر إىل الدراســات الفيلولوجيــة، وإىل االعتنــاء 

باملــايض، وإىل تعميــق النظــر فيــه وتهيئــة وســائل اإلحاطــة بــه، خافًــا ملــا عليــه األمــر بالنســبة إىل االســترشاقنَْي 

اإلنجليــزي والفرنــي اللذيــن كانــا مأخوَذيـْـن بالحــارض وباملــايض القريــب، واالســترشاق األمريــي الــذي بــدا -وهو 

الطــارئ عــى حركــة االســترشاق العامليــة- أشــدَّ هوًســا بــاآلين الراهــن وبتقلباتــه ورصاعــات القــوى الدوليــة فيــه. 

ومــا لبــث هــذا االختــاف الــذي وســم املــدارس االســترشاقية األربــع )مدرســة االســترشاق األملــاين التــي غلــب 

عليهــا االنغــاس يف املــايض مــن ناحيــة، ومــدراس االســترشاق اإلنجليــزي والفرنــي واألمريــي التــي غلــب عليهــا 

االنــراف إىل املــايض القريــب وإىل الحــارض والراهــن مــن ناحيــة أخــرى( أن انقشــع بصــورة تدريجيــة. والســبب 

ــة  يف ذلــك أن الجميــع وجــدوا أنفســهم ُمجربيــن عــى التقــارب الــذي ال منــاص منــه وعــى االســتفادة املتبادل

التــي ال محيــد عنهــا، فراِهــُن الــرشق وحــارضه وماضيــه القريــب ال ميكــن أن يُفهــم إالَّ بالعــودة إىل الدراســات 

التــي تعلَّقــت مباضيــه البعيــد. وذلــك مــا اســتدعى -وجوبـًـا- االعــراف باالســترشاق األملــاين وإخراجــه مــن حالــة 

انكفائــه عــى ذاتــه وانقطاعــه عــن اآلخريــن.

ــة الجديــدة الطارئــة مل يكــن أمــرًا ســهًا. فقــد كان عــى يوســف فــان إس -شــأنه  ولكــن النهــوض بهــذه املهمَّ

ــه  ــد ل ــاة ال عه ــن رضوب املعان ــا م ــد رضبً ــه- أن يكاب ــاء جيل ــن أبن ــترشقني م ــن املس ــد م ــأن العدي ــك ش يف ذل

بــه، ونعنــي بذلــك معانــاة الكتابــة بلغــة غــر لغتــه األُم أو ترجمــة مــا كتبــه يف األصــل بهــذه اللغــة إىل لغــاٍت 

ــَة والفرنســيَة  ــة اإلنجليزي ــة الحديث ــات الغربي ــن اللغ ــن م ــان إس كان يتق ــح أن يوســف ف أخــرى غرهــا. صحي

ــة وامليتــة، كالحبشــية والسيانيــة  والهولنديــَة واإلســبانيَة إىل جانــب إملامــه بالعديــد مــن اللغــات الرشقيــة الحيَّ

تَـــه بصفتــه باحثًــا ذا خلفيــة وتكويــن فيلولوجيَّـيْـــن،  واآلراميــة والعربيــة واألكاديــة والعربيــة، التــي مثَّلــت ُعـدَّ

إالَّ أنــه -بالرغــم مــن الــزاد الــذي حــواه- مل يســتطع أن يتحــرَّر مــن أثــر اللغــة األملانيــة فيــه. وقــد عيــب عليــه 

أن كتاباتــه ظلَّــت -حيًنــا مــن الدهــر غــر يســر- محافظــًة عــى »رواســب لهجيــة« أملانيــة تجعــل مــن الصعــب 

فهمهــا بلغــاٍت أخــرى)38(. وذلــك مــا اقتــى منــه أن ينــرف إىل الكتابــة وإعــادة الكتابــة حتــى يجــود أســلوبه 

ويُخلصه من »املحليَّة« التي وسمته.

ــص يوســف فــان إس أهــمَّ ما جــاء يف القســم الحادي عرش مــن »الكتابــات القصرة«  عــى هــذا النحــو إذن، خصَّ

ه »العــر الحجــري للدراســات  لرســم مامــح ســرته الفكريــة؛ فانــرف إىل املــايض، ماضيــه هــو، وإىل مــا ســاَّ

ــه إىل التطــورات السيعــة املتاحقــة التــي سيشــهدها االســترشاق األملــاين.  ــة من االســترشاقية«، يف إشــارة ضمنيَّ

)38(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2360.



17

مركز نهوض
للدراسات والبحوث

وقــد كان الركيــز عــى املــايض يف القســم الحــادي عــرش )»خاصــات«( ســببًا مــن األســباب التــي دعــت يوســف 

ــاح عــى الزمــن اآليت يف القســم الثــاين عــرش )»ماحــق للمســتقبل«(، وهــو للتذكــر القســم  فــان إس إىل االنفت

األخــر مــن أقســام »الكتابــات القصــرة«. 

المستقبل بما هو ماٍض

ولكــن نظرنــا يف املقــاالت األربــع التــي شــكَّلت مــادة هــذا القســم أوقفنــا عــى أمــٍر بــدا مــن صميــم املفارقــة. 

فخافـًـا ملــا يــدلُّ عليــه ظاهــر العنــوان، لفظـًـا ومعًنــى )»ماحــق للمســتقبل«(، وعــى عكــس أفــق االنتظــار الــذي 

ص هــذا القســم لصياغــة مــرشوع  انفتــح أمامنــا والــذي ذهــب بنــا الظــن فيــه إىل االعتقــاد بــأن الكاتــب ســيخصِّ

ملــا ميكــن أن تكــون عليــه الدراســات االســترشاقية بعــد عقــود؛ خافًــا لذلــك كلــه عــاد بنــا يوســف فــان إس إىل 

املــايض يف حركــة ارتداديــة اكتفــى فيهــا بإعــادة نــرش مقــال قديــم ســبق لــه إصــداره عــام 2016م بعنــوان: »إعادة 

تشــكيل الفكــر اإلســامي املبكِّــر: اإلباضيــة يف ســياقها«)39(، باإلضافــة إىل ثــاث مقــاالٍت أخرى مل يســبق لــه نرشها، 

وهــي مقــاالت اتخــذت محــوًرا لهــا شــخصية رضار بــن عمــرو )ت: حــوايل 190هـــ( وكتابه »كتــاب التحريــش«)40(.

ملــاذا يرتــدُّ مســترشق كيوســف فــان إس إىل املــايض يف اللحظــة التــي يعلــن فيهــا انفتاحــه عى املســتقبل؟ كيف 

ميكننــا أن نفهــم هــذه املفارقــة التــي تتهــاوى فيهــا الحدود بــني األزمنــة إىل درجة االمحــاء والتداخل؟ وملــاذا يصبح 

العمــل العلمــي -يف ســياق الدراســات االســترشاقية املتعلِّقــة باإلســام- أشــبه بالــدوران الدائــم يف حلقــة ُمفرغــة؟ 

ــي  ــئلة الت ــذه األس ــل ه ــن مث ــٍة ع ــاٍت وافي ــم إجاب ــا بتقدي ــمح لن ــه ال يس ــن في ــذي نح ــذا ال ــا كه إن مقاًم

طرحناهــا، فحســبنا أن نشــر هنــا إىل مــا ميكــن أن نعتــربه عنــارَص أوَّليَّــًة لإلجابــة، وملخصهــا أن االســترشاق األملــاين 

-وإن تعاقبــت أجيالــه، وتوالــت عــرب العقــود أعالــه- يظــلُّ محكوًمــا بتقاليــده املخصوصــة املنرفــة إىل املــايض، 

هــذه التقاليــد التــي متثِّــل دون أدىن شــكٍّ إرثـًـا يبــدو مــن العســر تجــاوزه وتخطيــه. فلــدى املســترشقني األملــان 

املُحَدثــني واملعارصيــن حــرص دائــم عــى االســتفادة مــن الجهــود التــي أرســاها اآلبــاء األوائــل، إىل درجــة نجيــز 

فيهــا ألنفســنا الحديــث عــن »إبســتيمية« فريــدة تحكــم هذا االســترشاق وتطبعــه. والطريــف يف هذه اإلبســتيمية 

ــة إبســتيمية منفتحــة.  ــا يف الحقيق ــة، ولكنه ــاق واملاضوي ــة األوىل باالنغ ــا توحــي للوهل ــا- أنه -حســب تقديرن

ــا،  ــان إس ســبقت اإلشــارة إليه ــاالت يوســف ف ــن مق ــة م ــوان مقال ــام أن نســتذكر عن ــا يف هــذه املق ويكفين

ونعنــي بذلــك املقالــة التــي بعنــوان: »األنشــطة املوســوعية يف العــامل اإلســامي: بعــض أســئلة وال جــواب«)41(. 

)39(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2449-2460.

)40(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2461-2500، 2501-2533، 2534-2601.

)41(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2094-2108.
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فالناظــر يف هــذه املقالــة -عنوانـًـا ومتًنــا- يفهــم أن الــروح العلميــة التــي تحــرك االســترشاق األملــاين ليســت روح 

َمــن يســعى إىل إجابــاٍت نهائيَّــة قاطعــة، وال حتــى روح َمــن يحــاول البحــث عــن أجوبــة ظرفيَّــة ممكنــة؛ بــل هــي 

روح يســكنها الســؤال يف ذاتــه، مطلــق الســؤال.

« هــذا اإلرصار عى دراســة املايض، مــايض الحضارات  وإذا أخذنــا هــذا األمــر بعــنِي االعتبــار أمكننــا أن نفهم »رِسَّ

الرشقيــة بالعــودة الدامئــة إىل اإلرث االســترشاقي األملــاين، إرث اآلبــاء املؤسســني. ففــي هــذه وذاك إعــاٌء ملنزلــة 

الســؤال وطــرح مســتأنف لــه، وليســت الغايــة منهــا االســتئناس بإجابــة قدميــة أو الوقــوف عــى حــلٍّ جاهــز. 

ــة. فمــن خــال العــودة إىل  وهــذا مــا ملســناه يف »كتابــات يوســف فــان إس القصــرة« ويف قســمها األخــر خاصَّ

شــخصية رضار بــن عمــرو وإىل كتابــه »كتــاب التحريــش«، يُســتأنف الســؤال وترتســم مامــح مســتقبل قــد يبــدو 

ــٌة لهــا. ــة البحــث وتزكي ــراٌء ملدون ــٌق للنظــر وإث ــة األوىل مجــرَّد عــود عــى بــدء، ولكنــه يف الجوهــر تعمي للوهل

وصفــوة القــول -يف أعقــاب هــذه القــراءة املُطولــة لـــ »كتابــات يوســف فــان إس القصــرة«- أن هــذا األثــر 

الضخــم الواقــع يف ثاثــة مجلــدات واملمتــد عــى أكــر مــن ســبعائة وألفــي صفحــة، ميثــل مرجًعــا مهــاًّ للباحثــني 

صــني يف الدراســات اإلســامية والراغبــني يف االطــاع عــى بعــض مــن مثــرات االســترشاق األملــاين املعــارص.  املتخصِّ

نــه قامئــة ببليوغرافيــة جامعــة موثقــة توثيًقــا دقيًقــا عى نحــٍو يتيح للدارســني  ومــن أبــرز مظاهــر أهميتــه تضمُّ

اإلملــام مبختلــف األعــال التــي نرشهــا يوســف فــان إس، طويلهــا والقصــر، ويعفيهــم مــن مؤونــة البحــث عنهــا 

والتاســها يف مظانهــا املتفرقــة التــي يعــود بعضهــا إىل ســنوات الخمســني مــن القــرن املــايض. وال تقتــر القيمــة 

ــن -باإلضافــة إىل الببليوغرافيــا- فهرَســنْي: فهــرس األعــام  التوثيقيــة للعمــل عــى هــذا الجانــب وحــده، فقــد تضمَّ

القدامــى)42(، وفهــرس املصــادر القدميــة)43(. وهــا فهرســان ييــّسان الوصــول إىل املعلومــات الــواردة يف املجلــدات 

الثاثــة ويســمحان باالســتفادة منهــا.

ومــن املظاهــر األخــرى التــي تــدلُّ عــى ثــراء هــذا العمــل وقيمتــه )وهــي مظاهــر قــد تبــدو شــكليَّة غــر 

ذات أهميــة، ولكنهــا وثيقــة الصلــة باملضامــني ُمعــربة عنهــا( أن املقــاالت الــواردة فيــه قــد كُتبــت بثــاث لغــاٍت 

ــق  ــى تعلَّ ــدة باللســان العــريب مت ــا فقــرات عدي نه ــة والفرنســية، فضــًا عــن تضمُّ ــة واإلنجليزي مختلفــة: األملاني

ع اللســاين  األمــر بتحقيــق بعــض النصــوص أو تدقيــق القــول يف بعضهــا اآلخــر. وال ريــب يف أن مثــل هــذا التنــوُّ

يتيــح للقــرَّاء العــرب -مرشقـًـا ومغربـًـا- االســتفادة مــن العمــل واإلقبــال عليــه، كل حســب اللغــة الثانيــة الســائدة 

يف قُطــره أو تلــك التــي هــو متمكِّــن منهــا. عــى أن مظاهــر الــراء والقيمــة ال تقــف عنــد هــذا املســتوى اللســاين 

ع يف أمنــاط  وحــده، بــل إن لهــا تجليًــا آخــر ال بــدَّ مــن التنبيــه إليــه والتوقُّــف عنــده، وهــو مــا الحظنــاه مــن تنــوُّ

)42(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2603-2618.

)43(   »الكتابات القصرة«، مج3/ص2619-2634.
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املقــاالت وصيــغ تحريرهــا. فقــد اتســم بعضهــا بطابــعٍ تأليفــيٍّ جامــعٍ مانــع، ويتعلَّــق األمــر هنــا باملقــاالت التــي 

صــة، أمــا بعضهــا اآلخــر فقــد غلبــت عليــه نــوازع  وضعهــا يوســف فــان إس مداخــَل ضمــن املوســوعات املتخصِّ

التحليــل والتعليــل، ومــال فيــه صاحبــه إىل يشء مــن اإلفاضــة والتفصيــل، كاملقــاالت التــي تتنــاول مســائَل كاميَّــة 

ــح للدارســني  ــي تتي ــت أقــرب إىل الشــهادة الت ــة، فكان ــة، يف حــني انفــردت مقــاالت أخــرى بســمة تأريخي دقيق

ــع  ــاين مــن القــرن العرشيــن ومطل اإلملــام بالتحــوالت التــي طــرأت عــى االســترشاق األملــاين خــال النصــف الث

القــرن الحــايل. وإن يف هــذا كلــه مــا يجعــل مــن »كتابــات يوســف فــان إس القصــرة« عمــًا مرجعيًّــا يكمــل مــا 

عرفنــاه مــن كتبــه املفــردة املطولــة، ويشــكِّل امتــداًدا لحقــٍل يبــدو لنــا لفــرط اتســاعه حقــًا بـكـــرًا ال بالنســبة إىل 

الدارســني واملهتمــني بالفكــر اإلســامي والفكــر االســترشاقي واالســترشاق األملــاين عــى وجــه الخصــوص، بــل هــو 

ــرَّب وأن  ــاب مقــاالٍت يف حاجــة إىل أن تُع م لهــم مــادة الكت ــن تقــدٍّ بكــر دون شــكٍّ بالنســبة إىل املرجمــني الذي

يطلــع عليهــا جمهــور لغــة الضــاد. 
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