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ّدرس إيزوتسو القرآين يف مرآة عربية ّ ٍْ ُ َ  

   
 ١)*( عيسى العاكوب. د

ِيعرفـوا بإحـسانُّأقل ما جيب أن يقوم به البـاحثون املـسلمون يف هـذا املجـال أن « ِّ 

 ّالتهامي نقرة      »ِاملخلص املنصف, وإساءة امليسء اجلائر
 :ّملخص البحث

ّيرمي هذا البحث إىل استخالص الرؤية العربية ل ّ ّدراسات البحاثة الياباين ُ ّ
ّ, التي طبق فيها )م١٩٩٣ ـ ١٩١٤ (Toshihiko Izutsuتوشيهيكو إيزوتسو 

ّمعطيات فرع من فروع علم الداللة  ٍ ِ ُSemantics ٍيف ثالث دراسات للقرآن .
ُوالدراسات املعنية هي ّ ُ ّ: 

َ ـ اهللاُ واإلنسان يف القرآن ـ دراسة داللية لنظرة القرآن إىل العامل١ ّ ٌ وقد صدرت . ُ
ّأول مرة بعنوان َ ّ 

GOD AND MAN IN THE KORAN 
Semantics of the Koranic Weltanschauung 
ّعن معهد كيو للدراسات الثقافية واللغوية يف طوكيو عام  ّّ  .م١٩٦٤ّ

ّ ـ املفهومات األخالقية ـ الدينية يف القرآن٢ ّّ ّوقد صدرت أول مرة بعنوان. ُ ّ: 
THE STRUCTURE OF THE ETHICAL TERMS IN THE KORAN 

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق(*) 
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َعن معهد كيو املشار إليه قبل, عام  ًثم نرشت معدلة عام . م١٩٥٩ُ ّ ُ م حتت ١٩٦٦ّ
 :عنوان

ETHICO-RELIGIOUS CONCEPTS IN THE QUR’AN 
ّ ـ مفهوم اإليامن يف علم الكالم اإلسالمي ـ حتليل داليل لإليامن واإلسالم٣ ّ ُْ ِ .

ّوصدرت أول مرة بعنوان َ ّ: 
THE CONCEPT OF BELIEF IN ISLAMIC THEOLOGY – 

A SEMANTIC ANALYSIS OF IMĀN AND ISLAM 
 .م١٩٦٥عن معهد كيو نفسه عام 
ُوأعادت مؤسسة ّ وقف الكتاب اإلسالمي يف ماليزية ّ ْ َIslamic Book Trust 

َنرش ْ  .م, يف كواال المبور٢٠٠٢ّ هذه الدراسات الثالث يف تواريخ خمتلفة بعد عام َ
ِوقد نرش ّت ترمجات عربية هلذه الدراسات الثالث, املؤلفة أصال باإلنكليزية, ُ ًّ ّ ّ ٌ

ّبعناية األستاذ اجلامعي السوري عيسى عيل العاكوب, كاتب هذا البحث, وصدرت  ّ ّ
ّالّرتمجات عن دار نرش امللتقى يف مدينة حلب السورية ّ ْ َ ُ. 

ّويسعى البحث الذي بني أيدينا إىل حتقيق هدفه بتأمل استجا ٍبات جمموعة من ُ
ّالباحثني العرب ملا أنجزه إيزوتسو يف هذه الدراسات ِولكون ترمجات هذه . َ ْ َ
ُالدراسات إىل العربية قد صدرت يف سورية, جاء معظم هذه ا ُِ ّ ِالستجابات من أساتذة ّ

ّوريني مهتمني بتطبيق مناهج درس حديثة يف دراسة القرآن, ويتولون ّجامعيني س ْ َّ
َغالبا مناصب ت ّدريسية يف كليات الرشيعةً ّ ّوالطابع املميز الستجاباهتم أهنا جاءت يف . ّ ِّ ُ َ ّ

ْصورة تعريفات هبذه الدراسات, وبيان لقيمة منجزات علم اللغة احلديث يف فهم  ََ ّ ٍ ّ ٍ
 .َالقرآن واستخالص املبادئ العامة التي حتكم طريقة تقديم مقاصده وحتقيق أهدافه
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 :تيةُ وسيقف البحث عند املسائل اآل
ّ ـ إيزوتسو وجهوده يف الدرس القرآين١ ّ ُ. 
ّ ـ موقع إيزوتسو يف خمطط الدرس القرآين االسترشاقي ومقاصده٢ ّْ َّ ّ. 
ّ ـ مواقف عربية من منجز إيزوتسو يف الدرس القرآين٣ ّ َ ٌّ ُ: 

ٍآ ـ مواقف إعجاب وتقدير ُ. 
ٍب ـ مواقف انتقاص وحتذير ُ. 

 .ُ ـ خالصة استنتاجات البحث٤
ّ الدرس القرآينيفُتسو وجهوده  ـ إيزو١ ّ: 

ِولد توشيهيكو إيزوتسو  ُToshihiko Izutsu ّم, وخترج يف ١٩١٤ يف طوكيو عام
 ـ ١٩٥٤(ّوقد درس يف جامعة كيو هذه .  يف طوكيوKeio Universityجامعة كيو 

ّالدراسات اإلسالمية يف جامعة , ويف معهد )م١٩٦٨  McGill University مكلّ
ًوكان أستاذا فخريا . ّ, ويف املعهد امللكي لدراسة الفلسفة يف إيران)مونرتيال, كندا(

Professor Eméritusيف جامعة كيو, وعضوا يف األكاديمية اليابانية ّ ّ َترجم القرآن . ً
ُالكريم إىل اللغة اليابانية; وتتمثل أعامله األخرى يف ّّ ّ: 

, God and Man in the Qur’anاهللاُ واإلنسان يف القرآن : ّـ يف اإلنكليزية له
ّاألخالقية ـ الدينية يف القرآن ُواملفهومات  ّّEthico-Religious Concepts in the 

Qur’an ّاإليامن يف علم الكالم اإلسالمي ُ, ومفهوم ْ ِThe Concept of Belief in 

Islamic Theologyّية الرئيسة يف التصوف ٌ, ودراسة مقارنة للمفهومات الفلسف ّّ
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ّوالطاوي  A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts inة ّ

Sufism and Taoism) ومفهوم الوجود وحقيقته )ّيف جملدين ,ُThe Concept and 

Reality of Existence. 
ّتاريخ الفكر اإلسالمي : ّـ ويف اليابانية له ُHistory of Islamic Thought ,

ّوالفلسفة الصوف  ّيةسالماإلُ, والثقافة )ّيف جملدين (Mystical Philosophyّية ُ
Islamic Cultureوالوعي والذات ُ ْ َ Consciousness and Essence والكون ,ُ

ّوقد تويف إيزوتسو . ٌ, وآثار أخرىCosmos and Anti-Cosmosوأضداد الكون 
 .م١٩٩٣متوز من عام /١يف 

ُويالحظ يف هذه اآلثار عمق حتصيل إيزوتسو ّاإلسالمية والفكر يف الثقافة  َ
ُكام يالحظ رحابة الفضاء املعريف الذي جال فيه عقله, إذ يقال إنه يتقن . ّاإلسالمي ُ َ ُّ ُ ّ ُ

َعددا كبريا من اللغات الرشقية والغربية; األمر الذي هيأ له, بمساعدة عوامل أخر,  ُ ّ ّ ّ ًُ ّ ّ ً
ّأن يلم بخيوط أساسية لنسيج ثقافات كثرية يف الرشق والغرب ّ ٍُ شأن اإلسالم ويف . ّ

ّوثقافاته واللغة العربية, تظهر آثاره متكنًا واضحا من الثقافة العربية القديمة يف أصوهلا  ً ّّ ُ ُ ّ
َوجيل متاما إتقانه لغة الشعر اجلاهيل ولغة القرآن الكريم. املختلفة َّ ّّ ُ ُم آثاره الثالثة ِّوتقد. ً ُ

َالتي ترمجناها إىل العربية, وأرشنا إليها قبل, دالئل  ُ ّقوية عىل متكنه يف جمال فهم ّ ّ
ِالنصوص القديمة يف العربية, وتقديمه تعديالت لروايات بعض النصوص, تبدو  ٍ ّ

 .ّأدنى إىل الصحة
ُويف جمال درس القرآن خاصة قدم إيزوتسو ثالث دراسات أشري إليها قبل,  ُ ٍ َ ًّ ّ َْ
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ْوطبق فيها معطيات فرع لعلم الداللة  ِ ٍِ ْ ُّSemanticsّإن «:  عىل هذا النحوّ يبينه إيزوتسو
ّعلم الداللة, كام فهمته, دراسة حتليلية للتعابري املفتاحية  ّ ٌ ُ ّ َ ْ ِkey-terms يف لغة من اللغات ّ ٍ

َابتغاء الوصول أخريا إىل إدراك مفهومي للنظرة إىل العامل  ّ ٍَ ًWeltanschauung لدى 
ّالناس الذين يستخدمون تلك اللغة أداة, ليس فقط للتحدث والتفك ّ ً َ ًر, بل أيضا, ّ
َوهذا أكثر أمهية, لتقديم مفهومات وتفاسري للعامل الذي حييط هبم ٍ ً ّ ُوإذ يفهم علم . ُ ْ ِ ُ

ّالداللة عىل هذا النحو, يكون نوعا مما يسمى باألملانية  ُ ّ ً ّWeltanschauungslebre أي ,
ِدراسة لطبيعة النظرة إىل العامل, وبنية هذه النظرة, لدى إحدى األمم يف مرح َِ ّلة مهمة ً ٍ

ّمن تارخيها, وذلك من خالل حتليل منهجي منظم  ّ ٍa methodological analysis 
ّللمفهومات الثقافية الرئيسة, التي أنتجتها األمة نفسها وبلورهتا يف املفردات املفتاحية  ّْ ُ ّ ُّ ْ

ّالدالة  ّkey-words٢.)١( يف لغتها 
ِ, يف ثالث السنوات ٍوالذي  يبدو من استجابات عدد من داريس القرآن العرب ِّ

ِّاألخرية, أن هذه الدراسات عىل قدر كبري من األمهية, وتقد ّّ ٍ ٍ ِ ّم يف مبادئها النظرية ويف ّ
ٍتطبيقاهتا أساسا لدرس علمي جديد ومفيد للقرآن الكريم; وسيأيت يف تضاعيف هذا  ّ ْ ًَ

 .ٌالبحث تفصيل ملعظم هذه االستجابات
ّ خمطط الدرس ايف ـ موقع إيزوتسو ٢ ّلقرآين االسترشاقي ومقاصدهّ ّ: 

ًامتلكت منجزات الفكر االسترشاقي منذ القرن الثامن عرش إغراء دفع كثريا  ً َّ َْ ِ ُ ْ
                                                           

ّ بني اهللا واإلنسان يف القـرآن, الرتمجـة العربيـة لعيـسى العـاكوب, الطبعـة األوىل, دار امللتقـى يف )١( ّ ّ
 .٣٠م, ص ٢٠٠٧/  ه١٤٢٨حلب 



 )١(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٠

َين املسلمني إىل االهتامم بام كتبه املسترشقون عن اإلسالم ومصدريه ّمن املفكر َ ْ
ّاألساسيني, القرآن واحلديث, ونبيه العريب الذي بعث هبذا الدين ُ ّ ّ ّحدد وقد ٣.)٢(ّ

َبعض الباحثني العرب عوامل هذا اإلغراء بام يأيت ّ ـ حب االطالع عىل آراء ١: ُ ّ
ّ ـ الرد عىل مطاعن املتعصبني ٢ّ اإلسالم ويف كتابه ويف نبيه, ّاملفكرين غري املسلمني يف ّ ّ

ْمنهم عىل اإلسالم وعىل صاحب الدعوة يف نبوته وصلته بالقرآن; لدحض أقواهلم  َّ ُ ِّ
ّءاهتم والكشف عن حقيقة ما خيفون وراء املسوح الدينية أو العلمية, من وتفنيد افرتا ّ ّ َ ْ

ّض استعامرية أو نزعات صليبية, أغرا ٍ ـ التنبيه عىل ما وقع فيه بعضهم من أخطاء ٣ّ ُ َ
ٍلغوية أو علمية أو تارخيية, عن جهل أو عن سوء فهم وضيق ّ ّ ّْ  نظر, أو عن شطط يف ِ

ّحوث املسترشقني, وباألخص تلك التي نلمس فيها  ـ اإلفادة من ب٤االفرتاضات, 
ًحتررا من ضغوط  ّ الكنسية االستعامرية, ويغلب عليها الطابع العلمي )األيديولوجية(ّ ُ َ ّ ّ

ّالقبلية٤ّاملجرد من األهواء واألحكام ْ ّويرى كثري من املفكرين العرب أن مواقف  .)٣(َ ّ ٌ
ب  ـ أصحا١: ّنّبي عىل ثالثة أصنافّاملسترشقني الذين ألفوا عن اإلسالم والقرآن وال

ّالكتابات العلمية احليادية,   ـ أصحاب ٣ِاب الكتابات املعتدلة املنصفة,  ـ أصح٢ّ
ُالكتابات التي يقف وراءها احلقد واحلسد واجلهل أو التجاهل ُ َُ)٥.)٤ 

                                                           
ّ الدراسات العربية اإلسـالمية, املنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوم مناهج املسترشقني يف) ٢( ّ ّ ّّ ّ

ّومكتب الرتبية لـدول اخللـيج العـريب, الريـاض  , مـن مقـال ٢١ ص ١   م, ج١٩٨٥  / ه١٤٠٥ّ
ّللدكتور التهامي نقرة, رئيس قسم القرآن الكريم واحلديث بالكلية الزيتونية يف تونس ّ ّ . 

 .٢٤  ـ٢١ّ السابق, ص )٣(
ّمـن أخطـاء املستـرشقني وخطايـاهم ـ نقـد االستـرشاق ـ دراسـات تطبيقيـة, : ّأمحد عبد الـرمحن) ٤(
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َ أن اإلطار الزماين الذي تعرف فيه الباحثون العرب منجز ومع َّ َ ّّ  يف )إيزوتسو(َّ
َة القرآن ال يمتد إىل أكثر من ثامين سنني, واملحصل يف شأن موقف الباحثني دراس َّ ّ

ّالعرب من آثاره مل يكتمل, نالحظ اختالفا بني الباحثني العرب الذي تعرفوا آ َثار ً
ًه واحدا من املسترشقنيِّدّإيزوتسو القرآنية يف شأن ع ًفقد عده قليل منهم واحدا من . ِ ِّ ٌ

َسوا القرآن, وينطبق عليه ما ينطبق عليهم يف قابلية أعامهلم املسترشقني الذين در
ُ يرفض أكثرهم عىل حني٦.)٥(إلصابة احلقيقة وجمافاهتا حني يكتبون عن اإلسالم

ّإقحامه يف حلبة فرسان الدرس االسترشاقي لإلسالم وثقافته َّ ْ َ. 
ّويفهم املتأمل يف هذه املوضوعة أن إبعاد إيزوتسو ومنجزه عن الد َ َّ ُ ائرة ّ

ّاالسترشاقية يدخل, يف  جزء منه, يف إطار تقدير أعامله والثناء عليها ونسبتها إىل اآلثار  ّ
ّالعلمية امللتزمة بالتفكري العلمي النزيه الباحث عن احلقيقة فقط ِ ُوقد حدد بعض . ّ ّ

َالباحثني العرب األسباب التي جتعل أعامل إيزوتسو يف الدرس القرآين خارج دائرة  َّ ّ َ

                                                                                                                                        
ِّ, واحلـديث هنـا ملقـدم الكتـاب, ٣م, ص ٢٠٠٢/ ه١٤٢٣الطبعة األوىل, مكتبة وهبة, القاهرة  ُ

 .عبد العظيم املطعني
ّممن صنفوه يف زمرة املسترشقني من البـاحثني العـرب أمحـد عبـد  )٥( مـن أخطـاء «ّالـرمحن يف كتابـه ّ

ُ, ومـرتجم كتـاب »املسترشقني و خطايـاهم ِGod and Man in the Qur'an إىل العربيـة هـالل ّ
ّحممد اجلهاد, الذي صدرت ترمجته العربية هلذا الكتـاب عـام  ُم, وهـو العـام نفـسه الـذي ٢٠٠٧ُ ُ

هللا واإلنـسان يف ا«: ُوقـد صـدرت ترمجـة اجلهـاد بعنـوان. ُصدرت فيـه ترمجـة عيـسى العـاكوب
ّالقرآن, علم داللة الرؤية القرآنية للعامل ّ, عن املنظمة العربية للرتمجـة يف بـريوت »ّ الطبعـة : انظـر(ّ

 ).١٠األوىل, ص 
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ّ ـ اختالف الدافع بني الدراسات اليابانية ١: ّد االسترشاقي عىل هذا النحواجله ّ ّ
ّوالدراسات االسترشاقية; إذ جتيء الدراسات اليابانية لإلسالم والعامل العريب, يف  ّ َّ ُ ّ ّ
َرأهيم, ردا عىل الدراسات االسترشاقية الغربية التي ال يلتزم كثري منها منهج البحث  ّ ٌّ ّ

َ ـ أن إيزوتسو نفسه يؤكد يف مقدمات كتبه يف الدرس القرآين عزمه ٢ه, زيّالعلمي الن ْ ّ ّ ّ ّ ّ
ّعىل تقديم يشء جديد يقدم فهام أفضل لرسالة القرآن لدى أهل عرصه األول ولدينا  َ ً ِّ ٍ
َنحن, أهل هذا العرص, ويؤكد مرارا اعتامده التجريب واالستقراء يف احلصول عىل  َ ً ّ َ

ّالنتائج, وتفاديه التأث ّباألحكام القبلية, ر َ ْ ِ ـ ما متيزت به أعامله من املوضوعية واحلياد ٣َ ّ ُّ
ُالعلمي واالحرتام للقرآن واإلعجاب بلغته وإحكام آياته ّ)٧.)٦ 

ًويف مقدورنا القول حقا إن بواعث الدرس القرآين عند إيزوتسو خمتلفة متاما عن  ٌ َ ّّ ّ ُ
ْإذ يستخلص من روايات من عرفوا . ّبواعثه لدى مجهرة املسترشقني الدارسني للقرآن َُ َ

ّإيزوتسو شخصيا, ومن تأمل مجلة مؤلفاته, أنه كان يسعى إىل التأسيس لفلسفة رشقية  ٍ ّ ّ ّ
وليس ذلك . ّتستطيع أن تقف يف ميدان املقارنة واملوازنة مع الفلسفات الغربية
ّمستبعدا حني نضع يف أذهاننا اللغات الرشقية الكثرية التي أتقنها و ِ ّ ًدرس قدرا كبريا ً ً َ َ

ّمن مرياثها الفلسفي والفكري, واملرحلة التي عاش فيها; إذ شهد احلقبة االستعامرية  َّ َ ّ
ّلليابان ثم الرضبات القاصمة التي واجهتها من القوة العسكرية األمريكية ّ ّ َ ِ ّ ّ . 

ّوثمة منطلق آخر للتمييز بني دراساته القرآنية والدراسات القرآنية االسترشاق ّّ ٌ ّية, ّ

                                                           
ّهذا رأي األستاذ يف كلية الرشيعة من جامعة حلب, عبد الرمحن حليل, انظر مؤلفه) ٦( ّّ املدخل إىل : ُ

 .٦٨ـ  ٦٧ّدراسة املفهومات القرآنية, ص ص 
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ّوهو اعتامده معطيات الدرس الداليل الغريب احلديث, األملاين واألمريكي, يف حتصيل  ّّ ّ ُّ ّ ِ
َاستنتاجات مهمة يف جمال فهم القرآن وحتديد نظرته إىل العامل ْ َ ّ ّويف متناول املتأمل أن . ٍ َ

ّيقول إن املنهجية العلمية التي طبقها إيزوتسو يف دراساته القرآنية, وكذلك ال ّ ّ ّ نتائج ّ
ْالتي استطاع أن يستخلصها, من مجلة األسباب الرئيسة إلغرائه وألق دراساته لدى  َ ّ

 .ّداريس القرآن العرب يف العقد األول من القرن احلادي والعرشين
ًوإذ جيتهد بعض الباحثني العرب يف نفي أن يكون إيزوتسو مسترشقا, يضع  ِْ ْ َُ

ّيف ذهنه غالبا أن  حله عاش يف كنف الكنيسة ترعاه َاالسترشاق يف بعض مرا«ً
ّوتوجهه, ولعب دورا فكريا خطريا يف التمهيد لالستعامر السيايس والثقايف  ّ ًّ ً ِّ
َوالعسكري, وقام بحركات مريبة, هتدف إىل زعزعة ثقة الشعوب املستعمرة  ٍ ّ

 ٨.)٧(»بدينها وثقافتها وحضارهتا
ٌيةُ ـ مواقف عرب٣  :ّينّيف الدرس القرآَ من منجز إيزوتسو ّ

ّلقيت ترمجات دراسات إيزوتسو القرآنية إىل العربية اهتامما ملحوظا يف املدة  ً ً ّ ّ ِ ُ
ًويقدم مظهرا . ّالقصرية التي انقضت عىل إنجازها وتوفرها بني أيدي الباحثني ِّ

ّلالهتامم هبا أن عددا من الباحثني يشكو تأخر ترمجتها إىل العربية إىل ما بعد عام  ًَ ّ ّ
ّصوهلا يف اإلنكليزية تعود إىل مخسينيات القرن العرشين ّ أن أمعم, ٢٠٠٧ ّ

                                                           
ّالتهامي نقرة, رئيس قسم القـرآن الكـريم واحلـديث يف الكليـة الزيتونيـة; انظـر يف هـذا الـشأن) ٧( ّ ّ :

ّمناهج املسترشقني يف الدراسات العربية اإلسالمية, ج ّ  .٢٥ , ص ٢   ّ
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ٍ وقد جاء معظم هذه املواقف يف سياق تعريفات بأعامل إيزوتسو ٩.)٨(ّوستينياته ُ
ّالقرآنية املرتمجة, بعد صدور الرتمجة العربية لكل منها, أو يف سياق بحوث علمية  ّ ٍّ ّ َ

ّتظهر إمكانيات االستفادة من معطيات الدرس الد ٌوجاء موقف . Semantics ّاليل ُّ
ّواحد فقط, فيام نعلم, يف سياق كتاب ينتقد الدرس االسترشاقي للقرآن َ ّ ٌٍ. 

ٍوإلعطاء صورة واضحة ملواقف داريس القرآن العرب من أعامل إيزوتسو, نرى 
َرضورة احلديث عن صنفني من املواقف َ: 

 .ـ مواقف إعجاب وتقدير
 .ـ مواقف انتقاص وحتذير

ًأوال ـ  :عجاب والتقديراإل مواقف ّ
ّني عربيتني لكتاب إيزوتسو يف اإلنكليزية َم صدور ترمجت٢٠٠٧ُشهد عام  ّGod 

and Man in the Qur’an . ّإحدامها صدرت عن املنظمة العرب ّية للرتمجة يف بريوت, ْ
ّواألخرى التي صدرت عن دار نرش امللتقى يف مدينة حلب السورية, وقد أرشنا إليها  ّ

ّوأعقب ذلك صدور ترمجة عربية لدراسة إيزوتسو القرآنية الثانية يف اإلنكليزية . ُقبل ّ ّ ٍ ُ
م, ٢٠٠٩ عام  ,Ethico-Religious Concepts in the Qur’an: التي حتمل العنوان

 The Concept of: ّاإلنكليزية التي حتمل العنوانيف ّوأخرى لدراسته القرآنية الثالثة 

Belief in Islamic Theologyعن دار نرش  الرتمجتانم, وصدرت٢٠١٠ , عام 
                                                           

ّالياباين إيزوتسو والرؤيـة القرآنيـة للعـامل« مسعود ضاهر, )٨( ّ ّ, صـحيفة املـستقبل اللبنانيـة, ا»ّ لعـدد ّ
 .م٢٠٠٧ حزيران ١٠, األحد ٢٦٣٩
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ُيف حلب, كام قدمنا قبلامللتقى  ّ. 
ُوربام بسبب القرب من مكان صدور هذه الرتمجات وسهولة احلصول عليها,  ّ

ّجاءت االستجابات التي نتحدث ع ّنها حتت هذا الصنف من دارسني سُ ّوريني, وثمة َ ّ
 .ّاستجابة واحدة من دارس لبناين

ُواملالحظ ّ أن ثمة جامعا آخر جيمع بني الدارسني السوريني الذين عرضوا َ ّّ َ ً َ ّ
ّلدراسات إيزوتسو القرآنية املرتمجة إىل العربية, وهو أهنم أساتذة يف كلية الرشيعة يف  ٌ ّ ّ ّ

ّجامعة حلب, ولدهيم اهتامم بتطبيق معطيات علم اللغة  ْ ِ َ ّ الدرس القرآينيفاحلديث ٌ ّ. 
ّواحلقيقة أن االستجابة  ّاألوىل إلحدى دراسات إيزوتسو القرآنية  ّيةجياباإلُ

ٍاملرتمجة إىل العربية جاءت من الباحث اللبناين مسعود ضاهر, وهو مؤلف كتاب  ُ ّ ّ ّ
ّاليابان بعيون عربية «ُعنوانه  ٍ ّوقد نرش هذا الباحث مقاال يعرف . »م٢٠٠٤ ـ ١٩٠٤ُ ً ُ

ّفيه للجمهور العريب الرتمجة العربية لكتاب إيزوتسو  Godاهللا واإلنسان يف القرآن  «َّ

and Man in the Qur’an« ُوجاء مقاله  . ُيف بريوت وأرشنا إليها قبلُ, التي نرشت
َالياباين إيزوتسو والرؤية القرآنية للعامل«حتت عنوان  ّ ّ ُ, ونرشته صحيفة املستقبل »ّ ْ

ًويف هذا املقال يبدي الباحث محاسة واضحة لرتمجة األعام١٠.)٩(ّاللبنانية ّل النقدية ُ
ّواإلبداعية اآلسيوية, خاصا منها األعامل اليابانية والصينية ّ ّ ّ ّويرى الباحث أن تأخر . َّ ّ ُ

ّصدور ترمجة عربية لكتاب إيزوتسو  ًيقدم مثاال فاضحا إلمهال » ...اهللا واإلنسان«ٍ ً ِّ

                                                           
ًواملناقشة الكاملة ملوقف هذا الباحث يف األسطر الالحقة معتمدة متاما عىل . ّانظر السابق) ٩( ٌ ِ ُ ُ

 .هذا املقال
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ّالعرب واملسلمني الدراسات اآلسيوية ِ َويؤكد هذا اإلمهال, الذي ال مربر . ّ ّ َ له كام ّ
َيقول, باملقارنة بني زمان نرش األصل اإلنكليزي للكتاب عام  ّ ْ َ ْم, وزمان نرش ١٩٦٤ِ َ

 .م٢٠٠٧ّترمجته العربية األوىل عام 
ّوقد انشغل الباحث كثريا بإبراز التكوين العلمي الرصني الذي حتىل به إيزوتسو  ّ ّ ً ُ

ّواألدوات الدرسية القوية التي امتلكها وطبقها يف هذه  ّ ّ ْ فإيزوتسو, عنده, . الدراسةَّ
ّمن أبرز الباحثني اليابانيني الرواد يف الدراسات اإلسالمية, ومتيزت أعامله بالدقة  ُّ ّ ّ ّ ّّ
ّواملوضوعية, وهو من أوائل من ترمجوا القرآن الكريم إىل اللغة اليابانية, وتدل  ّّ ْ َّ َ

ّدراساته القرآنية والصوفية والفكرية اإلسالمية عىل تعمقه  ّ ّ ّ ُّ ّيف الدراسات اإلسالمية, ُ ّ
ّوحتى اآلن تلقى دراساته عن اإلسالم لدى الباحثني تقديرا خاصا, ويعد عندهم من  ُ ُّ ً َ
ّاملؤسسني الكبار لظهور تيار عريض من الباحثني املهتمني بالدراسات العربية  ّّ ٍّ

 ويبدي مسعود ضاهر. ّواإلسالمية يف اليابان يف النصف الثاين من القرن العرشين
ِإحلاحا كبريا عىل إظهار معرفة إيزوتسو العميقة للثقافة العربية واإلسالمية, وتعمقه  ِّ ّ ّ ًً

ِيف الثقافات اآلسيوية, وخربته ّ الواسعة بالدرس الداليل األورّ ّيب, الذي مكنه من ّ ّ
ّحتليل املفهومات اللغوية القرآنية ودالالهتا االجتامعية والثقافية والروحية ّ ّ ّ ّّ ّويعده . ّ

ّواحدا من رواد التحليل السيميولوجي يف اليابان ّ ً. 
ّوامللمح البارز الذي يسم منظور هذا الباحث إىل أحد أعامل إيزوتسو, أنه يقدمه  ّ َ ُ ِ َ ُُ

ّللقارئ العريب يف إطار عام يتناول العالقات الثقافية بني العرب واآلسيويني ّ ِّ ّ ّويقض . ٍ ِ ُ
ًمضجعه جتاهل املرتمجني العرب أعامال ُ َ ّ مهمة كتبها باحثون آسيويون عن الرتاث َ
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ّالعريب واإلسالمي َويف مقدور املتأمل أن يقول هنا إن درس إيزوتسو للقرآن بدا, . ّ ْ ّّ
ًعند هذا الباحث, مغريا بفضاء دريس رشقي أكثر سعة َّ ْ ُّ َ ًٍ ْ. 

ٌويظل ههنا تساؤل مرشوع يقول ًهل يمثل إيزوتسو تقليدا تراكميا ضخام يف : ّ ً ّ
ٍمن الدرس الياباين للقرآن ملتزم دائام بمنهجية علمية رصينة, وقائم عىل خربة ٍنوع  ٍ ّ ً ٍ ّ ّ

ُعميقة باملرياث الثقايف للعرب واملسلمني? وتبدو اإلجابة عن هذا التساؤل حتتاج إىل  ّ
ًقدر كبري من البحث العميق املتأين نوعا وكام ُوال يبتعد املتأمل عن احلقيقة حني يقول . ّ ّ

ّرب ما يزالون يف طور البحث عن خصائص الدرس الياباين لإلسالمّإن الع ّ َ ِّوتقدم . َ
ّهلم أعامل إيزوتسو املرتمجة إىل العربية فرصة لتعرف هذه اخلصائص ً ّ َ وتساعدهم . ُ

ّأعامل إيزوتسو عىل التعاطف مع الدرس االسترشاقي للقرآن واإلسالم, حتى عندما  ّّ ْ ُ
ًال يكون إيزوتسو مسترشقا ِ ّد بعث تقليد الدرس االسترشاقي للقرآن يف نفوس وق. ْ ّ ُ

ُالعرب, تارخييا, إحساسا بالريبة والشك, ويؤثر هذا نفسه يف موقفهم من أعامل  ّ ًِّ ّ ّ
ْولعله هلذا السبب جيتهد هذا الباحث يف نفي صفة . إيزوتسو يف هذا املجال َُ ّ ّ

ِمسترشق«  .عن األستاذ إيزوتسو» ْ
ّومهام يكن, فإن ما قدمه ُ الباحث مسعود ضاهر يف شأن إيزوتسو ال يعدو أن ّ

ًيكون مقاال تعريفيا يف صحيفة لبنانية, وليس من قصد الباحث أن يقدم دراسة عميقة  َّ ْ ّ ً
ًلعمل من أعامل إيزوتسو املرتمجة, وإن كان ما قدمه كاشفا لكثري من عنارص اإلطار  ّ َ ٍ َ

ّالثقايف العام الذي نشأ فيه إيزوتسو, وحصل ف ّ ّيه مؤهالته العلمية وتكوينه البحثيّ ّ ّ. 
ّولعل هذا يأذن لنا بأن ننتقل إىل مناقشة ثالث وجهات نظر إجيابية ألعامل  ّ
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ّإيزوتسو, قدمها ثالثة باحثني أكاديميني يتولون التدريس يف كليات الرشيعة, التي  َّ ُ ّ
ّيغلب عىل تناول أساتذهتا الطابع الّرتاثي التقليدي ُ ٍثون الثالثة عن اجتاه ّويعرب الباح. َّ

َجديد يف تقليد الدرس القرآين اإلسالمي, لدى ممثليه ميل إىل االستفادة من معطيات  ٌّ ّ ّْ ّ
ْعلم اللغة الغريب احلديث بأفرعه املختلفة يف درس القرآن َ ّ ُومتثل أعامل إيزوتسو . ّ ِّ

ٍعندهم منهجية نظرية قابلة لالستفادة منها يف دراسات تطبيقية كثرية ً ًّ  يف القرآن ّ
ًوالباحثون الثالثة من خرجيي اجلامعات العربية, ومل يتلقوا تعليام غربيا حديثا . الكريم ّ ًّ ّ

ّعىل نحو منهجي ًوسنقف عند مواقفهم من منجز إيزوتسو واحدا واحدا يف . ٍ ً ِ َ
 .الصفحات اآلتية

ُأما الباحث األول, عبد الرمحن ح ْ ّّ ُّ أعامل ُيل, فقد جاء إسهامه يف مناقشة َلُ
ُإيزوتسو يف بحث عنوانه  ّاستخدام علم الداللة يف فهم القرآن ـ قراءة يف جتربة «ٍ ُ

ّ, شارك فيه يف أعامل املؤمتر العلمي الدويل »ّالباحث الياباين توشيهيكو إيزوتسو ّّ
ّ, وقد نظمت »عند املعارصين) القرآن واحلديث(ّالتعامل مع النصوص الرشعية «

ُهذا املؤمتر كلية ا ّ ّ ّلرشيعة يف اجلامعة األردنية عام َ ُويفهم من عنوان البحث . م٢٠٠٨ّ
ّالذي قدمه حليل أنه مهتم كثريا باملناهج وأدوات الدرس التي تساعد يف فهم القرآن  ّ ًّ ّ

ًفهام صحيحا ّوينبه الباحث منذ البداية عىل أن تطبيق معطيات علوم اللغة احلديثة يف . ً َ ّ ُ ّ
ْدرس القرآن الكريم, مل يق ّدم يف األعم األغلب نتائج علمية يطمأن إليها, بسبب َ ُ ّ َ ّ ّ

َّالدوافع غري العلمية التي كانت وراء التطبيقات املقدمة يف هذا املجال ّ ْ ِّويمثل . ِ
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٩٩

ً ويبني أن ثمة استثناء ١١.)١٠(همندتلمذ عُالباحث لذلك بمعظم أعامل املسترشقني ومن  ّ ِّّ
ٍمن هذه القاعدة, ويتحدث عن أعامل علم ٌية رصينة ومهمة, لكنّها نادرة وجمهولة ومل ّ ّ ّ

ّتنل حظها من العناية والتعريف هبا, بل عتم عليها أو قلل من أمهيتها أو شكك يف  ُ ّ ُ ِّّ ُ
َعلميتها لكوهنا مل تلتق مع الرؤى االسترشاقية السائدة, أو أكدت عكس ما هدفت  ّّ ّ ْ ِ

ّإليه مجهرة األعامل االسترشاقية َ وينحاز حل١٢.)١١(ُ َيل منذ البداية إىل منجز إيزوتسو, ُ
ّفيبني أن مقاربته هتدف إىل التعريف  ِّبنموذج للدراسات القرآنية احلديثة يمثل ـ فيام «ّ ّ ّ ٍ

ِّة يف الدرس القرآين املتوسل ًأرى ـ نقلة نوعي ّ َعلم الداللة منهجا; وأقصد به أعامل بّ ً ّ
ّالباحث الياباين الراحل توشيهيكو إيزوتسو ّ«)١٣.)١٢ 

ّابتغاء فهم موقف حليل من أعامل إيزوتسو, نرى من الرضورة اإلشارة إىل أن و َ َ ُ َ
ّحليل يقدم هذه األعامل يف إطار إبراز أمهية علم الداللة احلديث وإمكانية استعامله يف  ّْ َ َِ ُ

ّوهو يدرك متاما أن كثريين من أساتذته وزمالئه معارضون ملا يدعو إليه . فهم القرآن ً
ّ, وبعضهم غري متحمس لذلك; ومرجع ذلك غالبا خربهتم السابقة يف هذا املجال ُّ ًُ ُ ُ

ّالعامة بالدرس االسترشاقي للقرآن الكريم ّولعله هلذا السبب نبه منذ البداية عىل أن . ّّ ّ ّ ّ
ّأعامل إيزوتسو ال تصنَّف ضمن الدراسات االسترشاقية للقرآن واإلسالم ّ)١٤.)١٣ 
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١٠٠

َوبعد أن يعرف عبد الرمحن حليل ُ ّْ ّ املفكر إيزوتسو للقارئ العريب, ويتحدث عن ُّ ّ َ ِّ
ّنشأته وحتصيله العلمي وعمله األكاديمي وجمموعة أعامله يف اللغتني اإلنكليزية  ّ ّ ّ

ّواليابانية, يتحدث عن  ِّ, ويقدم »ّعلم الداللة ودراسة القرآن من منظور إيزوتسو«ّ
ّللقارئ أبرز املداخل املنهجية التي أوضحها إيزوتسو يف اهللا « الفصول األوىل من كتابه َ

ّويتحدث هنا عن تصور إيزوتسو لعلم الداللة, ويوضح للقارئ . »واإلنسان ّْ ِ ّ
ّ ويفصل حليل القول يف هذه املرتكزات, إلدراكه أن األسس ١٥.)١٤(ّمرتكزاته األساسية َ َّ ُ ِّ

َالنظرية التي اعتمدها إيزوتسو واستخلص منها نظرة القرآن إىل العامل  َ ََ ّ
Weltanschauung  ,ُيف حاجة إىل تقديم واضح إىل القارئ العريب; لعمقها من ناحية ّ ٍ ٍ

ّولكوهنا من مرياث علم الداللة الغريب الذي ال عهد للقارئ العريب به, من ناحية  َّ ّ
ّثانية, وألن حليل حريص عىل استنبات هذه املعطيات الدرسية يف البيئة الثقافية  ّ ٌ ُْ ّ ِ َ ّ

 .ثالثةّالعربية, من وجهة 
ّواحلقيقة أن حليل بدا رصحيا جدا يف حتديد نقاط إعجابه بام قدمه إيزوتسو يف  ِ ً َ ُ ّ ُ

ُويثني الباحث يف هذا املقام. »اهللا واإلنسان«كتابه  ً مؤكدا انطب−ُ َاع مرتمجي الكتاب إىل ّ َ
ّ عىل لغة إيزوتسو السهلة وأسلوبه املبسط يف هذا الكتاب−ّالعربية َويبدو أن تدفق. ّ ّ ّ 

ٍاألسلوب ووضوحه يف لغة األصل ربام يرسي يشء منهام إىل الرتمجة املعدة يف لغة  ُ ّ َ ّ ٌَ
َ ويرى الباحث أن من الدقة والعلمية اللتني تسجالن إليزوتسو اعتامده ١٦.)١٥(أخرى َّ ُّ ّّ ْ ِ ّ ّ ُ
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١٠١

ْاملبارش يف درسه  َعىل اللغة العربية وإتقانه الدقيق لتفاصيلها, ورفضه دراسة «َ َ ّ ّ
ّ واحلقيقة أن اعتامد لغة النص القرآين ١٧.)١٦(»ّات القرآنية من خالل لغة أخرىاملفهوم ّ َ ّ ُ

َاألصلية والتمكن منها, من األمور التي جتعل القارئ العريب يطمئن بعض اليشء إىل  ّ ّ ّّ
َاجلهد الذي يقدمه مسترشق أو مستعرب يف دراسة القرآن أو أي متن عريب آخر,  ّ ّ ٌ ٍْ ْ ِِّ ٌ ِ ْ

ُوكثريا ما يس ّاء الظن يف أعامل املسترشقني من هذه الوجهةً ّ ُ. 
ّوحيرص حليل أيضا عىل طمأنة القارئ العريب إىل أمر يعده يف غاية األمهية, وهو  ّ َ ّ ٍُ ً َ
ًأن إيزوتسو حيرتم اللغة العربية ويقدرها, ويبدي خربة وتعاطفا مع مصادر الرتاث  َ ًّ ّ ّ ّ

َاإلسالمي, ويقتبس قول إيزوتسو َإن العربية«: ّ ً واحدة من اللغات املعروفة جيدا يف ّّ ٌّ ّ
ٌالعامل, ومزودة بأدق تفاصيل النحو واملعجم اللغوي, وفيها معجامت ممتازة, وقد  َ ّ َ ّّ ّ ٌ َ
ًأنجز فيها كثري من الدرس املتصل بفقه اللغة, ويف حقل التفسري القرآين خاصة يوجد  ّْ ّ ٌّ ِ ّ َّْ ِ ُ

ُند حليل, مأمون اجلانب, ال ختشى  فإيزوتسو, ع١٨.)١٧(»ٌكثري من التفاسري املعتمدة ُ َ ُ
ّويذكر الباحث, هنا, بمقولة أرسطية شهرية, تذهب إىل القول إن . ُبوائقه ورشوره ُّ ٍ ِّ

ّالنّاس ال يتعلمون من شخص ال حيبونه ّ. 
ُوهيتم حليل, من وجهة أخرى, ببيان اإلضافة املعرفية التي تقدمها أعامل  َّ ّ ُ ّ

ّ درس القرآن, ويبني أن األسس النظرية والتطبيقات ّإيزوتسو إىل املحصول املعريف يف َ َّ ّ ْ
ّالعملية التي قدمها إيزوتسو  ّ ّتقدم إضافة علمية ومنهجية يف درس القرآن وتدبره, «َ َ ّ ّْ ً ً ِّ
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١٠٢

ّ ويشري الباحث إىل أن املبادئ التي أتى هبا ١٩.)١٨(»واكتشاف إحكامه وتفصيل آياته ُ
ّإيزوتسو هلا سوابق يف علوم اللغة الع ّربية وعلم األصول, لكنّها يف الدرس العريب ُ ّّ ْ ِ

ّالقديم تطبق عىل نحو جزئي, وال تدرس البنية املتكاملة للموضوع يف القرآن كله  َ ُ ّأما «َّّ
ّإعامل علم الداللة يف منهج إيزوتسو فهو أشمل من املفهومات الرشعية املألوفة,  ّ ُ ْ ُّ ِ

ّوهيدف أساسا إىل إدراك طبيعة التحول يف امل ّفهوم, وكيف تم توظيفه يف التحول ً ُ ّ
َالفكري الذي جاء به القرآن, ومن ثم صاغ من خالله منظرا جديدا للعامل ً ً َّ َ ُ ّ)٢٠ . )١٩ 

َوال خيفى, يف هذا السياق, أن حليل حييط قارئه العريب, الذي يقدم له منجز  ّ ُِّ َ ّ ّ
ٍإيزوتسو القرآين, بفضاء من األمان والطمأنينة, حني يقارن له بني ّ املنجز الرتاثي ّ َ

ْالعريب يف درس القرآن وما تقدمه أعامل إيزوتسو من إضافة معرفية مؤهلة لكشف  َّ ّ َ ٍّ ُ ِّ ْ
ّأبعاد جديدة يف فضاء الدرس القرآين ّ ويشري هذا, من وجهة أخرى, إىل اجلهد الذي . ٍ

ّيقدمه جيل من داريس القرآن العرب, يتطلع إىل اإلفادة من مجلة املناهج وأشكا ٌ ِ ل ّ
ُالتناول اجلديدة يف درس القرآن, أيا كانت البيئة التي نبتت فيها ّومل تعد القضية املهمة . َْ ُ ّ ُِ َ

ْعند هذا اجليل من أين جيء باملنهج وطريقة الدرس, بل املهم هو مبلغ الكشف الذي  َ ُ ّ ْ َّ
ُّحيققه تطبيق املنهج ضمن اإلمكانيات والقابليات التي يتيحها النص املدروس ّ ّ ُ ّ. 

ّويلح حليل عىل تزويد مجهوره من داريس القرآن العرب بام يعد به املنهج الداليل  ُ َ ُ ِّ َ
ْالذي طبقه إيزوتسو يف درسه للقرآن من إمكانيات َ ٍويشري إىل أنواع من الكشوف . ّ
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َالتي حيصل عليها بتطبيق هذا املنهج يف درس القرآن; وهي كشوف تسهل إعامل  ِّ َ ٌَ ْ ُ
ًك املسلمني, لكي يكونوا أكثر استقامة وحتقيقا ملراد القرآن مبادئ اإلسالم يف سلو ً َ

ّويتحدث الباحث هنا عن إدراك جديد للمنهجية القرآنية يف توظيف . منهم ّ ٍ ٍ ُ ّ
ُاملفهومات وحتويلها ضمن السياق القرآين; األمر الذي يساعد عىل اكتشاف منهج  َُ ّّ

ّالقرآن يف التغيري والدعوة ومنهجية التغيري االج ًتامعي والثقايف وصوال, كام يقول, إىل ّ ّ
ّغرس املفهوم اإلسالمي يف املجتمع ْ َ)٢١ . )٢٠ 

ْويضع حليل يف احلسبان, هنا, أن درس إيزوتسو للقرآن يف كتابه  َ ُّ اهللا «َ
ِ, هيدف يف املنزلة األوىل إىل كشف التغيري الذي أحدثه القرآن يف دالالت »واإلنسان ُ َ ْ

ِاستعملت  key termsّلتعابري املفتاحية ّفإن ا. ّاأللفاظ العربية ٍيف القرآن بدالالت ُ ِ
ِومعان مباينة لدالالهتا ومعانيها يف كالم العرب يف املرحلة التي سبقت جميء  ٍ

ّوحديثه يف هذه اجلزئية يعرب عن أمل يراود الكثريين من مفكري اإلسالم, . اإلسالم ٍ ِّ ُ
ّالذين يلحون يف تعرف اآللية التي غري في ّّ َها القرآن قلوب عرب مرحلة ما قبل ّ ْ َ ُ

َاإلسالم وعقوهلم وحياهتم وسلوكهم وحني عزم إيزوتسو عىل إعداد دراسته . َ
ّالداللية لنظرة القرآن إىل العامل  ّWeltanschauung , اهللا واإلنسان يف القرآن«يف كتابه« ,

ّكان لديه اعتقاد مؤكد أن التعابري املفتاحية القرآنية تعرب  ّ ّ ٌَ ّ ٍعن نظرة إىل العامل خمتلفة عن ّ ٍَ
َالنظرة إىل العامل التي تعرب عنها هذه التعابري يف كالم العرب قبل نزول القرآن ْ ُ ّ ّوقد عرب . َ

ّإيزوتسو عن ذلك يف مطلع كتابه الذي نتحدث عنه, إذ قال عن الدافع األسايس  ّ ّ
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ّالذي محله عىل إعداد هذه الدراسة ّوكان حادي يف هذا الصن«: َ ّ ّيع األمل يف أن أظل ِ َ
ِقادرا عىل اإلسهام بيشء جديد يف سبيل فهم أفضل لرسالة القرآن لدى أهل عرصه  َ ٍ ً

 ٢٢ . )٢١(»ّاألول ولدينا نحن كذلك
ّوحني يناقش حليل التفكري اللغوي عند إيزوتسو وفق هذا املنزع الذرائعي  ّ َْ َ ّ ُّ ََ

Pragmatic ٍيقدم نفسه ممثال لقطاع عريض من الب ً ِّ َ ّولعلنا يف هذه . ني املسلمنياحثِّ
ّالنقطة نفسها نكتشف سببا أساسيا لعزوف كثريين من داريس القرآن واملفكرين  ً
ّالعرب واملسلمني عن الدراسات االسترشاقية الغربية للقرآن واإلسالم; العتقادهم  ّ ّ

ًأهنا يف كثري من األحيان هتدف إىل تشكيك املسلمني يف عقيدهتم وتقدم صورة ِّ ّ سيئة ّ
ّبعيدة عن احلقيقة لنبيهم ومقدساهتم ِّ. 

ّوموافقة هلذا النزوع الذرائعي, يسجل حليل ملنجز إيزوتسو يف الدرس القرآين  ّ َ ُ َِّ ّ ُّ ً َ
ّمنقبة أخرى, تتمثل يف كونه أداة لتطوير عميق يف فضاءات العلوم اإلسالمية  ٍ ً ّ ً َ فهو «َ

ّيسهم يف تطوير مناهج التفسري املوضوعي, كام يم ّكن اعتباره لونا من الدرس ُ ً ُ
ُالبالغي للقرآن, ويف إطاره األسمى هو درس للفلسفة اإلسالمية التي يقدمها القرآن  ّ ّ ٌ َِ ْ ّ

ّللعامل, ومنهجية التغيري التي احتواها القرآن وجتسدت يف عرص نزوله ُ ِ ّ َ)٢٣ . )٢٢ 
ّواحلق أن اآلمال التي يعقدها حليل عىل تطبيق منهجية إيزوتسو يف َُ َ ّ ٍ دراسات ُّ

ّقرآنية منتظرة تعرب, عىل نحو واضح, عن تطلع الدارسني املسلمني للقرآن إىل  ّ ّ َ ّ
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ّمنهجيات جديدة, تساعدهم يف حل مشكالت بحثية تواجههم; ومن ذلك أن  ّ ّّ هذه «ٍ
ّاملنهجية يمكن توظيفها يف نقد مفهومات العلوم اإلسالمية يف ضوء صلتها باملفهوم  ُّ

ّالقرآين, السيام ا ْملفهومات املشكلة كالتي تنتمي إىل حقل علم الكالم ّ ِ ِTheology  .
ْوقد أشار إيزوتسو إىل ذلك, وربام طبقه يف دراسة خاصة عن اإليامن يف علم الكالم;  ِ ٍّ ّ ّ
ّإذ يفتح إيزوتسو نافذة يف هذا املنهج لدراسة املفهومات األساسية يف حقول داللية  ّ ِ ً

ّخاصة بعد النّص القرآين, كحقل ِ التصوف وعلم الكالم والفلسفة, وغريها, ومقارنة ّ ِْ ّ
 ٢٤.)٢٣(»ّصلة املفهومات يف هذه احلقول باملفهوم القرآين

ٍوتعرب تأمالت هذا الباحث يف منجز إيزوتسو يف الدرس القرآين, من وجهة  ّ ّ َ ُ ّ ِّ
ّأخرى, عن ميل قوي إىل منهجية علمية موضوعية, تستبعد اآلراء القبلية واأل ْ ّ ّ ّ َّ َ ٍ َهواء ٍ

ًوامليول الذاتية التي ال تنتج إال هتويام وعبثا وإضاعة للجهد والوقت ً َ َّ ً ّوتظهر أن هذا . ّ ُ
ّالصنف من دراسة املعنى من خالل القرآن نفسه, الذي طبقه إيزوتسو, يسهم  إىل «ّ

ً يف احلياد العلمي يف دراسة القرآن, إذ طبيعة هذه املنهجية تستبعد ابتداء بعيدّحد  ُّ ّ ُ ِ
ُسبقية لدى القارئ, وجتعله يستسلم ملا يقوده إليه النظام املفهومي والعالقات بني األ ّ ُ ُ َ ّ

ّالكلامت القرآنية يف حقلها الداليل ّ ّ«)٢٥ . )٢٤ 
ّوخالصة القول يف موقف عبد الرمحن حليل من املقدمات املنهجية التي قدمها  ّّ َُ ّ ُ

َإيزوتسو, ومن التطبيقات التي أعدها, أن الدرس ا ْ ّ ّلداليل القرآين عند هذا املفكر ّّ ّ ّ ّ
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ّالياباين يقدم للباحث العريب مبادئ منهجية نظرية يف ميدان الدرس الداليل,  ّ ّ ًّ ً ّ َّ ّ
ْوتطبيقات ناجحة هلا يف درس القرآن; األمر الذي يعد بتطور كبري يف درس القرآن  ُ َْ ّ َ َِ ًٍ

ّواستخالص نتائج مهمة حيتاج إليها عىل املستويني الفكري و ُ ُفأعامل إيزوتسو «ّاحليايت ّ
ّيمكن أن تقدم إطارا منهجيا قابال للتطوير والتطبيق يف الدراسات القرآنية; ويمكن  ّ ًِّ ً
ّهلذا اإلطار أن يقدم إضافة نوعية يف تدبر املعنى القرآين, واكتشاف إحكامه وتفصيله,  ّ ّ ً ِّ

 ٢٦.)٢٥(»ّالسيام من زاوية دراسة املفهومات القرآنية
ّجيايب الثاين من أعامل إيزوتسو القرآنية قدمه الباحث السوري سامر ُاملوقف اإل ّ ّّ ُ ّ

ّرشواين, املدرس يف كلية الرشيعة  ُّ ّجامعة حلب السورية(ّ ُوقد جاء هذا املوقف يف ). ّ
ٍإطار مقال تعريفي يف موقع عىل الشابكة  ّ ٍ Internetُاإلنسان يف القرآناهللا و«:  بعنوان :

ْويشري هذا العنوان, عىل نحو واضح, إىل رضب من . »ّالداللةجتربة جمهولة يف علم  َ ٍ ُ
َ أن صدورها معًاألسى واحلرسة لبقاء أعامل إيزوتسو جمهولة لدى الباحثني العرب,  ّ

ّيف اإلنكليزية يعود إىل ستينيات القرن العرشين ِوقد بدا لنا هذا امللحظ عند الباحثني . ّ ْ َ ُ
َالسابقني اللذين عرضنا ملوقف َِ ْ  .يهامّ

ّوينبه رشواين, يف مطلع مقاله التعريفي, عىل التباين بني التناول االسترشاقي  ّ ّ
ّللقرآن وتناول إيزوتسو; إذ اهتمت الدراسات االسترشاقية منذ ما يزيد عىل قرن  ُ ّ ّ
ًاهتامما بالغا بتاريخ القرآن, نشأة وتطورا ومصادر, وأمهلت قراءة النص القرآين بنية  ّ ّ َّ ًً ًً

َ أو معطى دينيا ذا رسالة متكاملة إىل العاملًمتامسكة ٍ ًويشري رسيعا إىل دراسات . ً
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ّاسترشاقية قليلة قرأت النص القرآين هذا النوع من القراءة, ويأخذ عليها أهنا كانت  َ ّ ّّ
ْغالبا تقارن القرآن بالكتاب املقدس يف اليهودية واملسيحية باعتبارمها املصدرين  ّ ّ ًَ َ ّ َ

َاألساسيني اللذ ّ ّأما إيزوتسو, العامل الياباين املتبحر .ُين أنشأ القرآن من خالهلام عقائدهّ ّ ُ ِ ّ
ّبالعربية كام يقول رشواين, فقد قدم دراسات كثرية للقرآن بام هو نص لغوي ديني  ٌّ ٌّ ٍّ ّ

ّمستقل بذاته, حماوال فيها تطبيق ما توصلت إليه نظريات علم الداللة  ْ ِّ ُ ّ ّ َ ًsemantics  يف
ّألف فيه إيزوتسو دراساته القرآنيةالوقت الذي  ّ. 

َوألن رشواين يعرف كتاب إيزوتسو  ِّ ّللقارئ العريب, » اهللا واإلنسان يف القرآن«ّ
ّيتحدث عن الفكرة األساسية التي قام عليها هذا الكتاب ويلخصها عىل هذا النحو ُ ّ ّ :

ٌإن رسالة القرآن ورؤيته للعامل وفلسفته عن الوجود مركوزة يف أ« َ ََ َ لفاظه, أو , بعبارة ّ
ّأدق, يف الدالالت املكتنَزة يف األلفاظ التي استعملها القرآن لبيان رسالته; وإن  ُ َّ ّ
ّالدرس الداليل هلذه األلفاظ سيكشف عن التطور الذي أحدثه االستعامل القرآين يف  ُ َ ّ ّ ّ ّ
ُدالالهتا, التي كانت شائعة عند العرب قبل اإلسالم; لتصبح هذه األلفاظ حام ً ًلة ِ

 ٢٧.)٢٦(»َلرؤية جديدة للكون, وفلسفة خمتلفة للعامل
ُويعرف رشواين للقارئ العريب الفرضية األساسية التي ينطلق منها عمل  ّ َّ َْ ّ
ّإيزوتسو يف الدرس الداليل; ويتمثل ذلك يف عد اللغة أداة للتفكر ووسيلة أساسية  ً ّّ ً ّ ّّ َ ّ

َلتقديم مفهومات وتفاسري للعامل الذي حييط بأهل ا ِّويقدم رشواين للقارئ . ّللغةٍ
ّالعريب ما يراه مهام من عمل إيزوتسو; وهو علم الداللة كام فهمه هذا البحاثة الياباين,  ُ ّ ّّ ُ ْ ِ
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ّوقصده إىل تبني الفهوم األوىل أو التلقي األول للوحي, كام جتىل يف عرص الرسول,  ْ َ ّ ّْ ُ َّ ُ
ّعليه الصالة والسالم, والصحابة ِّثم حيدد له . ّّ ّمنهج إيزوتسو يف التحليل الداليل, ّ ّ َ

َورؤية القرآن للعامل التي كشفها هذا التحليل ََ َ. 
ّويرتاءى أن إغراء إيزوتسو يف عني رشواين يتمثل يف اخلالصة املعرفية التي  ّ ّ
َتقدمها دراساته يف شأن القرآن, وجيعل رشواين هذه اخلالصة ضمن زمرة الكشوف  ُ ِّ

ٌاسات إيزوتسو القرآنية تثبت أن النص القرآين قائم بذاته, ّإن در«: الكربى حني يقول ّ ّ ّّ ِ
ّوذو رسالة متكاملة ورؤية شاملة لإلنسان والكون, رؤية ال يمكن ردها إىل ـ أو  ٍ
ّاستنساهبا من ـ أفكار العرب يف اجلاهلية أو من الرتاث اليهودي أو املسيحي, رؤية  ّ ّ

ّجتلت واضحة من خالل النَّقلة الداللي ّ ْ ً َة الواسعة التي أدخلها القرآن عىل املعجم ّ ُ َ
َالعريب لتعكس فلسفته عن الكون والوجود ّ«)٢٨.)٢٧ 

ّولعله يف هذه النقطة اجلوهرية يكمن, فيام نرى, إغراء عمل إيزوتسو; ذلك ألن  َ ُ ّ ّ
ُاملفكر املسلم لديه عقيدة أن الرؤية القرآنية للعامل هي رؤية إهلية متعالية, مصدره ْ َّ ٌّ َّ ُ ِ ا ّ

َاملهندس العظيم خالق الكون وأشيائه ومعلم اإلنسان اللغة والبيان ّ ُِّ ِ ُ  وليست ٢٩.)٢٨(ُ
ًرؤية القرآن للعامل من صنيع العرب متحدثي العربية, لغة القرآن, وهي أيضا ليست  ِ ّ َّ َ ُ

ّرؤية مستمدة من الكتب الساموية السابقة للقرآن ّ ً ّ ٌوإذا كان ثمة اتفاق أو تشابه بني . ً ٌ ّ
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ّ القرآن إىل العامل ونظرة الكتب الساموية التي سبقته فمرجع ذلك, يف تصور نظرة ُ ّ ّ َ
َاملسلم, أن مصدر النظرتني واحد; فهذه الكتب الساموية مجيعا كالم اهللا املوحى به إىل  ً ّ ُُ ّ َ ٌْ َ ّ ِ

ٌّولدى املسلم بغض شديد لفكرة أن حمتوى القرآن مستمد من كتب . ّالرسل املبعوثني ٌَ ّْ ٌ ِ
ْالوح َي اإلهلي السابقة, وأن هيودا ونصارى هم الذين أهلموا حممدا, أو علموه, فكر َ ّ ّ َّ ِ ّ ً ً ّ

ّومن هنا يأيت توجس املفكر املسلم من معظم العمل االسترشاقي . القرآن ومضموناته َ ِْ ّ ُ ّ
ُيف درس القرآن, وحرص الباحثني العرب الذين يناقشون دراسات إيزوت َْ ّسو القرآنية ِْ

َعىل بيان أن األدوات الدرسية التي استعملها إيزوتسو يف درسه القرآن, واألهداف  َ ّْ َْ َّ ّ ِ
ّالتي قصد إليها, خمتلفة عام كانت عليه احلال يف األعم األغلب من دراسات  ُّ ٌ َ َ

َويعيد رشواين إمهال معظم املسترشقني الدارسني للقرآن أبحاث . ّاملسترشقني القرآنية ّ َ
ّيزوتسو القرآنية, يف جزء كبري منه, إىل عدم القول بالفرضية االسترشاقية العامة التي إ ّْ ّ َّ َ

ّتصور القرآن جزءا من املرياث الكتايب اليهودي واملسيحي ًّ ّ َّ)٣٠.)٢٩ 
ّويدفع إغراء أعامل إيزوتسو القرآنية الباحث السوري رشواين إىل احلض عىل  ّ ّّ َُ ِ

ّقراءة عربية جادة لدراسات ّ ّتستكشف آفاق البحث الداليل وتطبيقاته عىل « إيزوتسو ٍ ّ َ ُ
ّفأبحاثه أكثر عمقا وأجدى نفعا من كثري من الدراسات العربية التي ظهرت . القرآن ًّ ٍ ً ُُ

ّخالل العقدين األخريين من القرن العرشين, وحاولت االستفادة من العلوم اللغوية  َّ ْ
َىل مزلقنياحلديثة يف دراسة القرآن, ولكنّها انحدرت إ ْ ّتشويه النص القرآين : َ أو (ّ

ُمن جهة, وتشويه البحث اللغوي احلديث بفروعه املختلفة; وآفتها يف ذلك ـ ) حتريفه ّ
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ّباختصار ـ التوظيف األيديولوجي ُ)٣١.)٣٠ 
ُويفهم من مجلة موقف رشواين من دراسات إيزوتسو القرآنية حرصه عىل  ّ َ ُْ ِ ُ

ِالفائدة العملية لتطبيق معطيات ع ّلم الداللة, كام فهمه إيزوتسو, عىل املادة القرآنيةّ ّ ّ ْ .
ّويعني هذا أن رشواين ينتمي إىل فريق داريس القرآن احلداثيني امليالني إىل االستفادة  ّ ِ ّ

َّمن علوم اللغة احلديثة يف درس كتاب املسلمني املقدس ِ ْ ْ َ ٌوهم فريق حديث جيمع بني . ّ ٌ
ِتقديس القرآن واإليامن بتعاليمه ّ, وتقدير مناهج الدرس الغربية احلديثة حني تطبق ِ ُّ َّْ ِ

ّتطبيقا علميا موضوعيا يتخطى الرؤى القبلية والغايات األيديولوجية الضيقة ّ ّ ْ َ ّ ًُّ. 
ُاملوقف الثالث بني املواقف اإلجيابية من أعامل إيزوتسو القرآنية, هو موقف عبد  ُّ ّ ّ

ّالرمحن احلاج; وهو باحث سوري يعد  ِ ُ ّ ُ ّلنيل درجة الدكتوراه يف العلوم القرآنية يف ٌّ
ّاجلامعة اإلسالمية العاملية يف العاصمة املاليزية كواال المبور ّ ّوكان حتصيله العلمي يف . ّ ُ

ّاملرحلة اجلامعية يف كلية الرشيعة من جامعة دمشق ّوقد جاء حديث عبد الرمحن . ّ ُ
ُاحلاج عن أعامل إيزوتسو القرآنية يف مقال صغري ن ٍ :  بعنوانinternetِرش عىل الشابكة ّ

ّالتحليل األنثروبولوجي اللساين للقرآن« ّ ِّوامللمح املميز ملناقشات احلاج ألعامل . »ّ ُ
ِإيزوتسو القرآنية, سعيه الدائب لتقديم إطار شامل للدرس القرآين الغريب, وإدخال  ّ ُ ُ ّّ ّ ٍّ ِ

َ لديه احلرص, الذي ُإذ ال نجد. ّجهود إيزوتسو, يف هذا املجال, يف هذا الدرس
ّوجدناه عند من حتدثنا عنهم قبل, عىل إخراج إيزوتسو من دائرة الدرس االسترشاقي  َّ ّ ُْ ْ

ّونجد لديه إحلاحا عىل إبراز فكرة خمتلفة عن نظرائه, تتمثل يف قلقه مما . ّالغريب للقرآن ّ َ ُ ٍ ً
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ْيسميه اجتاه الدراسات القرآنية احلديثة يف الغرب نحو الدرس  َّّ ّّ ّنايس اإلَ
ّاستجابة للظروف السياسية العاملية ومناخ ما يسمى ) ّاألنثروبولوجي( ُ ّ ّ » اإلرهاب«ً
ّاألصولية اإلسالمية«و ِ; قصدا, فيام يقول, إىل إثبات أن العنف ظاهرة أصيلة يف بنية »ّ ٌ ّ ٌَ ً ْ

 ٣٢.)٣١(ّاخلطاب القرآين
ْويبدي احلاج انشغاال باملوضوعية واحلياد العلمي والبع ُ ّ ُّّ ِ ّد عن األغراض القبلية ً ْ َ

ْالتي تسخر مناهج الدرس العلمي للحصول عىل نتائج مؤيدة هلا مثبتة لفرضياهتا ُ َّ ٍ ِِ ِّ َْ ّ ِّ .
ّونرى هنا مثاال إضافيا حلساسية الدارسني املسلمني إزاء الدرس االسترشاقي الغريب  ّّ ّْ ِّ ً

ّللقرآن الكريم, الذي ظل عىل الدوام يذكرهم باحلقبة االست ّ ّعامرية الغربية لبلداهنم; ّ ّ
ّهذه احلقبة التي سبقها أو رافقها حماوالت استرشاقية دائبة خللخلة ثقتهم بعقائدهم  ٌَ َ َ

َوموروثاهتم الفكرية والثقافية وعنارص القوة يف شخصياهتم وذواهتم ّ ّ ِّوهم يقدرون . ّ
ْاملنجز العلمي الغريب النزيه احليادي الساعي إىل كشف احلقائق  ّ ّّ ّ َوحل ألغاز املبهامت, ََ ّ

َلكنّهم لكثرة ما لدغوا من هذا اجلحر شديدو احلذر منه ْ ُ ِ ُ. 
ّوحني نضع هذا يف احلسبان, ندرك السبب الذي دفع الباحث عبد الرمحن  َّ َ
ّاحلاج إىل إدخال جهود إيزوتسو يف الدرس القرآين يف إطار املحاوالت التي جتمع بني  ْ َّ ّ

ّاللساين, إذ يرى احلاج أن هذه املحاوالت تتسم ّنوعي البحث األنثروبولوجي و ّ ُّ ّ ّ
ّبالعلمية إىل حد  ّ ْ َ, والفضل يف ذلك للدراسات اللسانية التي أضفت الطابع بعيدِ َ ّ ّ ُّ

                                                           
ّالتحليل األنثروبولوجي اللساين للقرآن; مقال عىل الشابكة, يف هذا املوقع) ٣١( ّ ّ ّ ّ:  

http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=565 
http://www.almultaka.net/Writer.php?writer=36 
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ّالعلمي عىل البحوث األناسي ّ وجيعل احلاج يف مقدمة ٣٣.)٣٢ ()ةـّاألنثروبولوجي(ة ـّ ُّ ُ
, »اهللا واإلنسان يف القرآن«َالبحوث التي سلكت هذا املسلك دراستي إيزوتسو 

ّاملفهومات األخالقية الدينية يف القرآن«و ّويميز احلاج دراستي إيزوتسو هاتني عام . »ّّ ُّ
ّاملنهج البياين التفسريي«وعن دراسات » مفهوم التفسري«ّيسمى  ّ; ذلك أهنام ترميان »ّ

ّإىل كشف املفهومات والتصورات الكربى, وليس إىل فهم النصوص فحسب ْ .
ِويبدي احلاج إعجابا كبريا بقدرة إيزوتسو عىل توظيف املنهجني الدرسيني الدالليني  َِّ ّ َ ً ُّّ َّْ ْ ً
ّالسكوين والتطوري; السكوين لفهم اخلطاب, والتطوري لكشف تطورات  ّ ّ ْ ّ َّ ّ ّ

ّ ويرى احلاج أن دراسات إيزوتسو قدمت كشوفا مهمة يف فهم اخلطاب ٣٤.)٣٣(اخلطاب ً ّّ ُّ
بتوضيح تفاصيل املنهج » اهللا واإلنسان يف القرآن«ل يف كتابه ّالقرآين; إذ انشغ

ّاملفهومات األخالقية ـ الدينية يف القرآن«وتطبيقاته, وانشغل يف  َّبتوضيح موسع » ّّ ٍ
ّألصول املنهج الذي اعتمده يف دراسة اخلطاب القرآين َ)٣٥  .)٣٤ 

ّوبعد أن يفصل احلاج القول يف تفاصيل منهج إيزوتسو الدال َ ُّ ّيل ويشري إىل ِّ
ّمصادره الغربية التي أشار  إيزوتسو نفسه إليها, خيلص إىل القول بأن النزوع الفلسفي  ُّ ّ
ّلدى إيزوتسو هو الذي دفعه إىل اختياراته املنهجية املتمثلة يف نمط خاص من علم  ٍّ ّ
ًالداللة, ويرى أن إيزوتسو بدأ رحلته من الدرس األخالقي القرآين, منطلقا إ ّّ ّ ْ َّ ىل ّ

                                                           
 . نفسه)  ٣٢(
 .نفسه) ٣٣(
 .نفسه) ٣٤(
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ّاملجال التصوري العقدي الكيل, الذي يشكل أساسا للدرس األخالقي ْ ًّ ّ ّ ّ ّ َ ّ ّويلخص . َّ
َمرجعية إيزوتسو عىل هذا النحو ّمنظور فلسفي يلتقي مع البحث األنايس : ّ ّ ٌ

ّالثقايف, ويفيض إىل أدوات منهجية لسانية) ّاألنثروبولوجي( ّ ٍ ّ)٣٦.)٣٥ 
ّويرى احلاج أن أهم ما حققه إيزوتس ّّ ّو يف درسه القرآين أمرانُّ ْ ُاألول توطني : َ ُ ّ

ًاألدوات املنهجية وتركيبها لكي تقرأ النص القرآين بوصفه خطابا ثقافيا مكتفيا بذاته;  ً َّ ُ ّّ
ْوالثاين قدرته عىل احلفاظ عىل النّص ذاته بأقل قدر من التدخل لفرض مفهومات  َ ّ ٍ ّ ّ ُ

ّقبلية ْ ّملدهشة, ويبني أهنا أثبتت أن استثامر َ ويصف نتائج دراسات إيزوتسو با٣٧.)٣٦(َ ّ ّ
ّالعلوم احلديثة, وخصوصا اللسانية, يف مقدوره أن يطور الدراسات القرآنية إىل حد  ّّ ّ ّ ًِ ّ

ّبعيد, وذلك خالفا ملا قصدت إليه الدراسات األناسية  ُ ّ ) ّاألنثروبولوجية(ً
ّاأليديولوجية احلديثة, التي اعتمدت مناهج وأدوات بحث لساني ْ َ ٍّ ًة معارصة, قصدا ِ ْ َ ً

ْإىل تصورات حمددة قبليا عن اإلسالم, باسم العلم ِ ْ ْ َّ ّ)٣٨.)٣٧ 
َويف مستطاع متأمل مواقف هؤالء الباحثني الثالثة إزاء أعامل إيزوتسو أن  ّ
ّخيلص إىل القول إنه كان ثمة إعجاب كبري بنمط علم الداللة الذي طبقه إيزوتسو يف  ٌّ ٌّ ّ

ّ هذا اإلعجاب الدقة واملنهجية واحلياد العلمي ُومرجع. ّدراساته القرآنية ُ ُّ ُ ّ ّ
ًواملوضوعية, إضافة إىل قدرة إيزوتسو عىل التطبيق واإلجراء ٌوهي أمور ساعدت, . ّ

                                                           
 .نفسه) ٣٥(
 .نفسه) ٣٦(
 .نفسه) ٣٧(
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ٍفيام يرى هؤالء, عىل الظفر بنتائج مدهشة يف الدرس القرآين; نتائج تغري بمزيد من  ُ ُّ ّ
ّالدرس والتفحص لألسس النظرية والفكرية التي  ّ ّ ْاعتمد عليها إيزوتسو يف نمط علم ّ ِ

ّالداللة اخلاص الذي اختاره; ليؤسس عىل ذلك دراسات قرآنية عربية كثرية, يف  ّ ٌّ َّ ّ
ْمقدورها أن تقدم كشوفا مهمة يف فهم القرآن وإدراك آلياته يف تغيري النفوس ورفد  َ ًَ ّّ ْ ّ

ًالعقول بمعارف متعالية جتعل اإلنسان أكثر قربا من احلقيقة, و َ َأقدر عىل املوازنة بني َ
ّعاملي الروح واملادة ّ َ. 

ّومن وجهة أخرى, كان ثمة إعجاب بحيادية إيزوتسو ونزوعه العلمي  ّّ ٌ
ّواحرتامه للقرآن ولعقائد اإلسالم وإعجابه باللغة العربية والرتاث العريب  ّ ّوكان ثمة . ّ

ُإحلاح عىل إخراج إيزوتسو من دائرة االسترشاق التي كثريا ما ي َنظر إىل منجزها يف ًٌ َ
َالدرس القرآين واإلسالمي بعني التوجس واحلذر ّ ّ ّ ّ. 

ًعىل أن ثمة دراسة ثالثة إليزوتسو لقيت ترمجتها العربية تقديرا كبريا يف بعض  ً ّّ ُ ً ّ
ّالبيئات الثقافية العربية; وتلكم هي  ٌمفهوم اإليامن يف علم الكالم اإلسالمي ـ حتليل «ّ ّ ُ

ُ أن هذه الرتمجة حديثة العهد, إذ صدرت عام ومع. »مّداليل لإليامن واإلسال ّ
ّم, وليس بني أيدينا تقدير دقيق لنوع االستجابة التي لقيتها, نبني هنا أن اثنني ٢٠١٠ ِّ ٌُ

ّمن الباحثني السوريني عرفا هبذه الدراسة يف حلقة نقاشية عقدت يف كلية اآلداب  ُْ َ ّ ّ ّ
ّحد أساتذة قسم اللغة العربية يف م, وأدارها أ٢٠١٠جامعة حلب يف ربيع عام ب ّ ُ

ّالكلية, صالح كزارة, الذي كانت له إضافات مهمة يف شأن منجز إيزوتسو القرآين َ ّّ ٌ ّ. 
ٌوقد أثنى حممود مرصي, وهو متصوف وباحث يف تاريخ العلوم عند العرب  ّ ْ ِ
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ًويف علوم الرشيعة وطبيب ممارس, عىل جهد إيزوتسو يف هذا الكتاب ثناء عاما, ٌ ّ 
ٍوخص املرتجم والرتمجة العربية بقدر من الثناء ّ َّ َ ّوألنه من دائرة مهتمة بالتصوف . ِ ّ ٍ ّ

ُوالسلوك, ولديه خربة يف مباحثه ورسالته, راقه كثريا متييز إيزوتسو بني مستويني  ً ٌ ّ  
ِنوعني من املعاجلة; املعاجل» ُاملفهوم«ُفقد عولج هذا . ّيف الثقافة اإلسالمية» اإليامن » لـ ْ  َةَ

ّالكالمية املدرسية, وهي معاجلة عقلية جافة ملسألة وجدانية ضاربة اجل ّ ّ ٍّ ّ ٌ ٌ َ ذور يف أعامق ْ
ّ الصوفية العميقة التي تبنى عىل أساس أن َالنّفس; واملعاجلة ُ ّ ّاإليامن ظاهرة وجودية «ّ ٌ َ

ًواحلقيقة أن إيزوتسو كان واعيا جدا هلذه ا. ُ, كام يقول إيزوتسو نفسه»ّشخصية ّ ملسألة, ُ
َوكان مدركا عىل امتداد الوقت الذي أعد فيه دراسته هذه أن جوهر ما يقوم به هو  ّ َ ّ ً

ْتتبع عملية عقلنة اإليامن« َ ّ ُ ّ, وأن جزءا آخر من مفهوم اإليامن يف الفكر اإلسالمي »َّ ًَ ّ
َيستلزم حتديده دراسة أخرى تتناول بالتحليل الداليل مفهوم  ّ ّ َوتطوره » التقوى«ًُ ّ

ّمات مفتاحية أخر يف أدبيات التصوفومفهو َّ ُوقد دفع إغراء هذه الفكرة عند . ُ
عىل «: َإيزوتسو الباحث حممود مرصي إىل اقتباس قول إيزوتسو يف ختام دراسته

َامتداد هذا الكتاب كنّا نتتبع عملية عقلنة اإليامن, تلك العملية التي واصل هبا  ْ ََ ّ
ّاملسلمون الظفر بتبرص حتلييل وعقال ّ ّين متقد دائام يف ماهية اإليامن, كام انعكس يف َ ً ّ ّ

ّوهبذا الصنيع نجحوا يف كشف البنية املفهومية لإليامن, لكن شيئا شخصيا . وعيهم ّ ًّ ِ ْ َ
ّجدا, شيئا حيويا حقا, أفلت من الشبكة الدقيقة لتحليلهم َ َفإذا شاء أحد الظفر ... ً ٌ

ٍَبفهم شامل حقا لإليامن يف الفكر اإل ًُسالمي, فسيكون عليه أن يعد عمال حتليليا ْ َ ّّ ِ
ّمشاهبا للعمل الذي بني أيدينا يف شأن ماهية التقوى وتطورها ومفهومات مفتاحية  ّ ّ َ ً
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ّأخر يف التصوف َ ْوإنه فقط عندما جتمع النتائج املحصول عليها يف العملني . ُ َ ُ ُ ُ ّ
َّالكالمي والصويف, وينسق فيام: ّالتحليليني كليهام ّ ُّ َ بينها, نستطيع أن نأمل احلصول ّ ُ

ِعىل صورة كاملة لإليامن عىل غرار ما فهم يف اإلسالم ُ ٍ«)٣٩.)٣٨ 
ّكذلك أظهر مرصي إعجابا بمعاجلة إيزوتسو يف هذه الدراسة لقضية  ً

ً, التي يرى أهنا قضية شائكة عانى منها أهل اإلسالم قديام وال »ِتكفري املخالف« ُّ ٌ
ّوبني أن إيزوتسو أدرك أن املفهومات املفتاحية التي . َمّيزالون يعانون حتى اليو ّ َّ ّ

ُتعامل هبا اخلوارج  َ ِالذين بدؤوا فكرة تكفري املسلمني املخالفني هلم يف الرأي [َ ْ َ
ًهلا أساسا جانبان خمتلفان, يشري كل منهام إىل اجتاه خمتلف متاما] وأشاعوها ًٌّ :

ّاألول سيايس والثاين كالمي َ ّ ّ ّ, أي يف املرحلة األموية املبكرة, كان ويف البدء. ّ ّ َ
ّاجلانب السيايس هو األكثر أمهية,  ُّ ّ مع تقدم الوقت آل اجلانب الكالمي عىل حنيّ َ ُ َ ّ
ًإىل أن يكون شيئا فشيئا أكثر بروزا ً ًَ«)٤٠  .)٣٩ 

َوقد فصل مرصي, يف مناقشته لدراسة إيزوتسو هذه, القول يف الكيفية التي  َ ّ
ّر الياباين تكفري املخالف يف التاريخ اإلسالمي, من خالل التحليل ِّعالج هبا هذا املفك َُ ّ

َّالداليل للتعابري املفتاحية يف احلقلني الدالليني َّ ّ  .الكفر واإليامن: ّ
ّوالنقطة الثالثة, األخرية, التي استوقفت حممود مرصي يف دراسة إيزوتسو  ُ ُ

ْالعالقة بني فعل القلب وفعل اجلوا«الثالثة هي  ِ ُ, وهي القضية »رح من خالل اإليامنُ

                                                           
 .ّمفهوم اإليامن يف علم الكالم اإلسالمي) ٣٨(
 .ّ حمارضة مرصي)٣٩(
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: التي عاجلها إيزوتسو يف الفصل السابع من دراسته, الفصل الذي حيمل العنوان
ْاإليامن بمعنى التصديق« ّوقد راقته معاجلة إيزوتسو هذه القضية, وكان يتدخل يف . »ّ َ ُ

 .ّبعض األحيان ليؤيد ما ذهب إليه إيزوتسو
ّواحلقيقة أن ثناء مرصي عىل جه ْمفهوم اإليامن يف علم الكالم «ود إيزوتسو يف ُ ِ

ًّعىل قدر من األمهية; ألن لديه اهتامما علميا خاصا هبذا النوع من » ّاإلسالمي ّ ٍَ ْ
ّالدرس; إذ هو جماز يف العلوم الرشعية اإلسال ّ ٌ ُ ًمية ويعد بحثا لنيل الدكتوّ ّ ِ ُ ه يف هذا ارّ

ًوقد أبدى تأييدا رصحيا لرتمجات. ّالتخصص ْ أعامل أعالم من وزن إيزوتسو,  وقال ً َ ٍ
ُأمهيتها يف أن يطلع العرب عىل إبداعات غريهم من رشق أو غرب «ّإن هلذه الرتمجات  ّ ّ

ّيف معاجلة قضايا فكرية وثقافية عربية إسالمية ّ ّ َ ويؤيد مرصي مرتجم ٤١.)٤٠(»ّ ِ ّ
َيعد مؤلف الكتاب من املعارصين الذ«الكتاب,عيسى العاكوب, الذي  ّ ّ ُ ّين يؤسسون َ

ًلبناء أرضية معرفية جيدة لقراءة القرآن الكريم والثقافة التي أشاعها, قراءة واعية  ً ّ ّ
ّعميقة عىل قدر من املنهجية العلمية ّ ٍ ْ َ ً«)٤٢.)٤١ 

ُالباحث الثاين الذي شارك يف هذه احللقة النقاشية التي أديرت حول دراسة  ّ ْ َ ّ ُ
ّهو أمحد قدور, األستاذ اجلامعي » ّالميمفهوم اإليامن يف علم الكالم اإلس«إيزوتسو  ُ ّ

ّيف قسم اللغة العربية يف جامعة حلب ّوهو متخصص يف فقه اللغة العربية ولديه . ّ ٌ ّّ
ّاهتامم بالدرس الداليل  الغريب والعريب وعضو يف جممع اللغة العربية يف دمشق ٌ ّ ّّ ّ ٌّ وقد . ّ

                                                           
 .نفسه) ٤٠(
 . نفسه)٤١(
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ًقدم قدور يف مشاركته عرضا خمترصا ملباحث الكتاب ً َْ ّ َ كلها, وعرف للجمهور الفكر ّ َّ ِ ّ
ّاجلوهرية يف كل فصل من فصوله ّوبدا شديد اإلعجاب باملنهج الذي طبقه إيزوتسو . ّ َ

ّيف دراسته مفهوم اإليامن يف علم الكالم اإلسالمي, وبالنتائج التي خلص إليها َ .
ًوخلص قدور موقفه من هذه الدراسة يف هناية عرضه قائال ْ َ ّ ٌالكتاب عميق «: ّ ٌشامل ُ

َوهو من أحسن ما قرأت خالل السنوات األخرية, والسيام أنه طبق مفهوم . دقيق ّّ ّّ ُ
ّاحلقول الداللية يف هذا التحليل البارع للمفهومات الرئيسة لإليامن واإلسالم ّ ّ«. 

َوحيسن التنبيه, هنا, عىل أن قدور قصد يف املقام األول إثارة انتباه طلبة  ّ َ َُ ّ َّ ّ
ّيف قسم اللغة العربية, وأساتذة هذا القسم املهتمني, إىل أمهية هذه ّالدراسات العليا  ّّ

ٍالدراسة واإلمكانية الكبرية لالستفادة من معطياهتا يف إجراء دراسات مشاهبة باعتامد  َ ّ
ّنمط علم الداللة الذي آثره إيزوتسو وطبقه يف دراساته القرآنية ّ ومن هذه الوجهة, . ّ

ّيمكن القول إن ثناءه عىل  ّإيزوتسو تعبري عن تقدير الفائدة املحصلة من تطبيق آليات ُ ّ ٌ
ّالدرس احلديث يف علم الداللة  ّSemantics ّهذه اآللياتُ, أيا كان مصدر. 

 :ًثانيا ـ مواقف االنتقاص والتحذير
ّتقدم قولنا إن الدرس االسترشاقي للقرآن, ولإلسالم  ّ ّّ ِعىل اجلملة, كثريا ما نظر ُ ُ ً

ّيبة والشك, واشتمت منه رائحة الدس والكيدّإليه بعني الر ّ ُُ ّ ّ وإذا كان الباحثون . ّ
ّاملسلمون املحققون قادرين عىل اإلنصاف والتمييز وإعطاء كل ذي حق حقه يف هذا  ّّ ّ
َاملجال, فإن ما يشبه أن يكون رأيا عربيا عاما يذهب إىل أن أعامل املسترشقني يف  ّ ًّ

ّالدرس القرآين دفع إليها, يف ُ األعم األغلب, مقاصد أيديولوجية قبلية تنتقص ّ ّ ْ َّ ُ ّ
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ّاإلسالم يف مصدريه األساسيني َ ّمن شخصية نبي  الُنـوتّ, القرآن واحلديث النبوي, ََ ّ
ّوقد بات لدى عموم املفكرين املسلمني انطباع بأن التقدم التقاين والعلمي . اإلسالم ّْ ّ ّ ّ ٌ ِ ّ

ّالذي حققه الغرب بأدوات علمية منهج ٍُ ّية حيادية متاما, مل يسايره تقدم فكري علمي ّ ٌ ًّ ّ ُّّ
ُنزيه حني يتصل األمر باإلسالم واملسلمني ّ َوهذا طبعا ال ينيس عددا غري قليل من . ٌ ً ُ ً

ّاملفكرين املسلمني أن بني داريس اإلسالم يف الغرب أفرادا قليلني ملتزمني جلادة  ًِ ّ ّ
ّاحلقيقة, متحررين من عقد العنرصية والتب َ ُ اين بني األعراق, منحازين فقط إىل البحث ِّ

ّالعلمي النزيه ْ ِ. 
ِوقد تقدمت إشارتنا إىل أن الباحثني املسلمني, الذين ناقشوا دراسات إيزوتسو  ّ ُ ّ
ٌالقرآنية, كان لدى معظمهم ميل واضح إىل إخراج إيزوتسو من دائرة املسترشقني;  ْ َّ

ُلألسباب التي بينّاها قبل َلكن هذا االجتاه. ّ َّ العام الغالب ال يشمل كل أولئك الذين ّّ ّ
ّأتيح هلم أن يعرفوا شيئا من منجز إيزوتسو يف الدرس القرآين ّ َ ُ ً ّوقد أتيح لنا أن نطلع . ُ
َعىل دراسة ألحد الباحثني العرب املسلمني جعل عنواهنا  ِ ْ من أخطاء املسترشقني «ٍ

ّوصاحب الدراسة هو أمحد عبد الرمحن, وهو أس. »وخطاياهم ّ ّتاذ جامعي وداعية ُ
ّإسالمي معروف من مرص, متخصص يف جمال األخالق اإلسالمية ِّ ّويبدو أنه . ّ

ّحصل حتصيال عاليا يف إحدى املؤسسات العلمية الغربية ّ ً ّّ ُوقد نرشت الدراسة يف . ً ّ ُِ
َم, وجعل املؤلف عنواهنا الثانوي الشارح ٢٠٠٢طبعتها األوىل يف القاهرة عام  ّ َ ُ ِّ

ّوقد جعل أمحد عبد الرمحن . »ّنقد االسترشاق ـ دراسات تطبيقية«: ّسايسللعنوان األ َ
ّتوشيهيكو إيزوتسو بني جمموعة من املسترشقني الغربيني أساءت إىل فهم اإلسالم  ٍ
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ّوثقافته ونبيه ُواملادة التي اعتمد عليها عبد الرمحن يف انتقاد إيزوتسو هي مقدمة . َ ّ ُ ُّ ّ
ّخالقية الدينية يف القرآناملفهومات األ«دراسة إيزوتسو  وقد . ّ, يف أصلها اإلنكليزي»ّّ

ّترجم عبد الرمحن هذه املقدمة إىل العربية بعنوان ََ ّ ُّ ُوبعد أن قدم عبد . »ّاللغة والثقافة«: َ ّْ
ّالرمحن ترمجة هذه املقدمة إىل القارئ العريب سجل إليزوتسو نقطتني إجيابيتني متثلتا  َّ ّ َّ ّ ّ

ّخالقية الدينية يف القرآنِتسو يف دراسته املفهومات األ ـ اعتامد إيزو١: يف ُ عىل ما يعرف ّّ
ُالقرآن يفرس بعضه «ّ; الذي يعني أن »التفسري باملأثور » ِّعند املفرسين املسلمني للقرآن ب ِّ

ُبعضا; فإذا أريد معرفة معنى  ُ َّمثال كان عىل املفرس أن يستعرض كل اآليات » ّالرمحة«ً ِّ ً
ّا هذه الكلمة بالتحليل واملقارنة, مستعينًا باألحاديث النبوية التي التي وردت فيه ُ

ّحتدثت عنها; لكي خيلص إىل معنى الرمحة ودالالهتا ّ ويبني عبد الرمحن أن ٤٣.)٤٢(»ّ ّ ُّ ْ
َإيزوتسو قد طبق يف دراسته هذه املنهج الذي كان  َاملبدأ احلاكم يف مذاهب التفسري «ّ

ً عهد الصحابة والتابعني, ريض اهللا عنهم مجيعا, ّباملأثور التي سادت يف مكة يف ّ
ّوطبقت دون انقطاع إىل يومنا هذا َ ويأخذ عىل إيزوتسو أنه مل يعرتف بأنه نقل ٤٤.)٤٣(»ُ ّ ّ

ّهذا املنهج أو اقتبسه من املفرسين املسلمني ُ ـ اعتامد إيزوتسو يف دراسته عىل القرآن ٢. َ
ّالكريم نفسه, يف نصه العريب, وحتاشيه  ّ ّالتعويل عىل أية ترمجة أجنبية لهِ ّ ّواحلقيقة أن . َ ُ

ٍإيزوتسو بذل جهدا كبريا لبيان أخطاء االعتامد عىل الرتمجة يف فهم فلسفة من  ً ً َ
ّوههنا أيضا يشري عبد الرمحن إىل إمكانية اطالع إيزوتسو, املجيد للغة . الفلسفات ِ ُ ّ ّ ّ ُ ً

                                                           
 .٥٣من أخطاء املسترشقني وخطاياهم, ص : ّبد الرمحنأمحد ع) ٤٢(
 .٥٣ نفسه, ص )٤٣(
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ُالعربية, عىل ما قدمه فقهاء اإلسالم الذين عر ّ ضوا ملوضوع ترمجة معاين القرآن ّ
ّاإلمام الشافعي, ثم ابن قتيبة, والشاطبي; «ًالكريم يف شأن هذا املوضوع, ابتداء من  ّ ّ

ّوكذلك اإلمام الغزايل واإلمام الرازي يف دراساهتم األصولية ّ ّ َوقد أكدوا أن الرتمجة . ّ ّ ّ
ّتقريبية, وال يوثق هبا, وهذا هو اليشء الذي ردده إيزوتس ُّ َ  ٤٥.)٤٤(»و يف دراسته هذهٌ

ّوبعد تأكيد هاتني املنقبتني لعمل إيزوتسو يف هذه الدراسة, يقف عند أربعة  َ َ
ّأخطاء وقع فيها إيزوتسو يف هذه املقدمة التي طبق مبادئها يف بقية دراسته وهذه . ّ

 :ُاألخطاء هي
ّ ـ نقص االستقراء يف بيان العالقة بني العقل اإلنساين واللغة من ناحي١ َة, وعامل ّ

ّإذ يرى عبد الرمحن أن إيزوتسو ارتكب أخطاء يف حديثه عن . الواقع من ناحية أخرى ّ ُ ْ
ْهذه العالقة; وأول هذه األخطاء فيام يرى أن إيزوتسو بنى نظرية كاملة يف الدرس  َّ ً ً ّّ ُّ

ٍالداليل اعتامدا عىل كلمة واحدة هي كلمة  ٍ ً ّ ّweedُية الكامّأما النظر. , أي النَّجيل ُلة ّ
ّاملعنية هنا فملخصها كام يقول إيزوتسو أن  ُّ ًكل واحدة من كلامتنا متثل منظورا خاصا «ّ ِّ ٍ َّ

ّليس سوى بلورة ملثل هذا املنظور الذايت; أي إنه » ًمفهوما«ّوما يسمى . َنرى فيه العامل ّ ْ ِ ٍ
ُشكل ثابت تقريبا يفرتضه املنظور ً ّواملنظور املقصود هنا اجتامعي; ألنه . ٌ ّ ُامللكية ُُ ّ ْ ِ

ّاملشرتكة جلامعة كاملة; هذه امللكية املنحدرة من العصور السابقة بفضل التقليد  ُ ُ ْ ِ
ّ ذلك, هو ذايت بمعنى أنه يفيض إىل يشء من االهتامم البرشي اإلجيايب ومع. ّالتارخيي ّ ّّ

ّالذي جيعل متثيلنا املفهومي للعامل ليس نسخة دقيقة للواقع املوضوعي ًّ ً َ َ ُوعلم . ُ ْ ِالداللة ِ ّ
                                                           

 .٥٤ ـ ٥٣نفسه, ص ) ٤٤(
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Semantics هو دراسة حتليلية ملثل ٌ   ٤٦.)٤٥( كلامتيف املنظورات املتبلورة هذهٌّ
ّوالذي أراد إيزوتسو أن يبني عليه نظريته  ّيف علم الداللة أن الكلامت, يف أية لغة َ ِ ّ ّ

ّمن اللغات, خمتارة لدى الشعب املتكلم هلذه اللغة اعتامدا عىل منظور خاص يرى فيه  ًٍ ّ ّ ّّ ٌ
ّلمو اللغة األشياء, وأن املفهومات التي تعرب عنها الكلامت لدى أي شعب ليست متك ُ ِّ َِ ّ ّ ِّ

ٍوقد مثل إيزوتسو ملا قصد إليه هنا بأمثلة كثرية, غري . ّسوى بلورة هلذا املنظور اخلاص َ َ ّ
ً, لكن عبد الرمحن أبدى إرصارا كبريا weedكلمة  ً ّ َ ّعىل اهتام إيزوتسو يف هذه النقطة ّ

ّالستقراء واالعتامد عىل كلمة واحدة لتأكيد وجهة نظره يف أن بنقص ا ِالواقع املبارش «ٍ َ
ّللوجود, أيا كان, ليس متمثال لفكرنا كام هو موجود يف أصله وطبيعته, وإنام هو  ٌ ْ ِ ً ّ

ّيتمثل باألحرى من خالل وسيط عازل من الرموز املسجلة يف مفرداتنا اللغوية َّّ ّ ٍ ٍ هذا . َّ
ُل الشفاف ليس صورة دقيقة أو نسخة مطابقة للعامل األصيل; فالرموز ُالوسيط العاز ّ ّ َ ً ً ً ًّ ُ ُ

ٌال تكافئ أشكال العامل الواقعي تكافؤا دقيقا; فهي عىل األرجح أشكال أو صيغ  َ ِ ٌ ًَ ً ّ َ
ٍفكرية, وهي تقوم مقام النائب عن العامل, أو عميله, ومن خالهلا يصبح أي يشء  ُّ َّ َ

 ٤٧.)٤٦(» ّا العقيلًموضوعا واقعيا إلدراكن
ُوالذي يبدو لعني املتأمل املدقق أن عبد الرمحن مل حيالفه التوفيق يف ختطئة  ّ َّ ّ ّ

ًإيزوتسو يف هذه النقطة, وأنه هو نفسه أخطأ خطأ كبريا عندما اقرتح عىل إيزوتسو  ً َ أن «ّ
َيعتمد عىل املؤلفات العلمية يف معرفة التصورات واملفاهيم; ألن العلامء, ك ْ ّّ ّ ّ ال يف ِ

                                                           
 .٥٤نفسه, ص ) ٤٥(
 .٥٤ نفسه, ص )٤٦(
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ًحقله, يقدمون لنا اخلصائص العلمية املوضوعية لألشياء, بريئة من أية إضافة  ّ ّ َ ِّ
ّ ألن الذين يضعون األسامء للمسميات يف أية لغة من اللغات ال ينتظرون ٤٨.)٤٧(»ّذاتية ّ َّ َ ُ َ ّ

ّالعلامء املتخصصني يف امليادين املختلفة لكي يقدموا هلم اخلصائص العلمية  َ ّْ ِ ّ َ
ّية لألشياء ليعطوها األسامء املطابقة خلاصياهتااملوضوع َّ ّواحلقيقة أن هذه القضية من . َ ُ

ّالقضايا الشائكة يف تاريخ فقه اللغات, وكثريا ما حتدث املتخصصون يف هذا املجال  ّ ً ّ
ّعن اعتباطية بني الدال و املدلول ّ ٌونحسب أن إيزوتسو موفق جدا يف هذا األمر, وقد . ّ ّ ّ ُ

ًرجعيات والشواهد ما يؤيد مذهبه تأييدا يقرب من أن يكون مطلقاّقدم من امل ً َ ّ وقد . ّّ
ّجانب عبد الرمحن الصواب حني علق عىل صنيع  َ ّ َّ ُ : إيزوتسو يف هذه النقطة بالقولَ

ّفهل هذا هو االستقراء العلمي?« ّإن هذا هو أشنع تعميم تعسفي يمكن أن يصادفه ! ُ ّ ُ ّ
ّالباحث يف أي جمال علمي ّ ُ«)٤٩.)٤٨ 

ّ ـ موقف إيزوتسو من الفلسفة النسبية ومن نقيضتها الفلسفة اإلطالقية٢ ّ ُ .
ّفإيزوتسو, يف رأيه, جيمع بني متناقضني حني يرصح بأن األخالق ليست نسبية وأنه  ّ ّ ّ َ
ّليس من املؤمنني بالفلسفة النسبية التارخيية املتطرفة التي تزعم أن كل يشء يتغري بتغري  ّ ّّ ّ ّ ّ

ّان, ثم يقول إنه يميل بقوة إىل نظرية تعددية تذهب إىل أن نظرات ّاملكان والزم ّ ّ ّّ ّ ّ
وقد جاء رأيا . ّالشعوب إىل الصالح والسيئ ختتلف باختالف الزمان واملكان

ّلست من املؤمنني بالفلسفة النسبية التارخيية املتطرفة; فإننا «: إيزوتسو هذان يف قوله ّ ّ ّ ُ

                                                           
 .٥٥ من أخطاء املسترشقني وخطاياهم, ص )٤٧(
 .٥٥ نفسه, ص )٤٨(
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ُخالقية, كام يقول نوويل سميث ّكلام أمعنّا يف دراسة النُّظم األ ّNowell Smith ألفينا ,
ِاألساسية, وأن االختالفات القائمة ترجع إىل ّأهنا ال ختتلف حول املسائل الكربى  ّ ّ

ّاختالف اآلراء يف احلقائق التجريبية; ومن ثم فإن كل النُّظم تتفق عىل أن من واجبنا  ُ ّ َّ َّ ّ ّ
ّأن نقابل اخلري باخلري, لكن االمتثا ٍينطوي عىل رضوب ) أو الواجب(َل هلذه القاعدة َ ُ

َعديدة خمتلفة من السلوك, بقدر اختالف وجهات النظر التي يتبنّاها جمتمع معني جتاه  ٌَّ ّ
ّماهية العمل الصالح لآلخرين ّإنني سوف أميل بقوة إىل نظرية تعددية تقول إن ... ّ ّ ّّ ُّ

ٌنظرات الشعوب إىل ما هو صالح وما هو طالح,  ٌ ّ ِ ٌأو ما هو صواب وما هو خطأ, َ
ًختتلف من مكان إىل آخر ومن زمان إىل آخر, اختالفا جذريا َ َ ٍ«)٥٠ . )٤٩ 

ًويف هذه الفكرة أيضا, يلحظ املتأمل مسارعة إىل ختطئة ما ذهب إليه إيزوتسو  ُ ُّ ً
َّويقدم عبد الرمحن تدليال غري موفق عىل مراده . ٍمن دون أساس صحيح لذلك ًَ ّ ُ ّ

ّحلقائق ال تتغري; ألهنا أزلية, ولكن معارف اإلنسان هبا هي التي تتغري; ا«: بالقول ّ َّ ُّ ّ َ
ْفقوانني نيوتن كانت موجودة وفاعلة منذ أن خلق اهللاُ األرض ومن عليها, وهي مل  َ َ َُ ً ً

َتتغري حني اكتشفها نيوتن, ولن تتغري إذا عدهلا عامل آخر ٌ ّ ّ َّ«)٥١.)٥٠ 
ُأما كون احلقائق ال تتغري بمع ّ ُرفة النّاس إياها فصحيح متاما; وأما نظرة الناس ُّ ّ ً ٌ ّ

ّإليها وإعطاؤها مفهومات وأسامء تدل عليها فمتغريان بتغري الزمان واملكان ّ ِّ ًّ ٍ .
ّوافرتاض أن الناس مجيعا ال يعطون مفهومات وال أسامء لألشياء واملعاين إال بعد أن  ً ٍ ُ ً َ ّ ُ
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ّيوضحها هلم أهل الدراية والتخصص من العل ّ ٌامء, أمر خمتلف يف شأنهُ َ ُويقع عبد . ٌ
ِالرمحن يف التناقض نفسه الذي رمى به إيزوتسو, ويبني إدراكه ذلك يف آخر تعليقه يف  َ ّ ّ

ُالقيم اخللقية ثابتة مطلقة, وإن كان البعض يعرفها «: شأن هذه القضية حني يقول ٌ ّ ُ َُ ُ ِ
ّوالبعض اآلخر ال يعرفها, واإلنسان هو اإلنسان يف كل  ُ ُ َ ُوتركيب ... مكان وزمانُ

ّاملخ اإلنساين هو هو يف كل األجناس, والبدهيات العقلية لدى اجلميع واحدة, ولكن  ّ ّ ٌَ َُ ّ ّ ّ
ّدرجة التطور احلضاري والثقايف ختتلف; هذا فضال عن اختالف البيئات الطبيعية  ّ ًّ ّ

ّوالظروف اجلغرافية ّفال شك أن ثمة فروقا بني البرش, لكنّها ال تسو. ّ َ ً ُ ّّ ّغ بناء نظرية ّ َ
ّتعددية نسبية يف األخالق أو يف املعرفة ّ ّ«)٥٢ . )٥١ 

َوما يقدمه عبد الرمحن من ختطئة إليزوتسو يف هذه النقطة ربام يرجع إىل عدم  ُ ُّ ّ ٍ ّ
ًامتالكه اخللفية الكافية يف الدرس الداليل, الذي يقدم إيزوتسو أسسه النظرية تقديام  َ ُ ُّ ِّ ّ ّ ّ َْ

ّه الداللية للقرآن الكريمًكافيا لقارئي دراسات  يف شأن لَّوقد فصل إيزوتسو القو. ّ
ّالفرضيات التي اعتمدها, وأيد ذلك بشواهد مستمدة من دراسات فالسفة لغويني  ّ َّ ْ َ

ّويضاف إىل هذا أن القدرة التنظريية القوية, التي يدركها قارئ آثار . كبار يف الغرب ّ
ْإيزوتسو, مكنته من تقديم فرضيات مقبولة َ ّ. 

ّ ـ وثمة فكرة ثالثة رأى عبد الرمحن أن إيزوتسو وقع يف تبنّيها بالتناقض; ٣ َّ ُّ ٌ
ِّحني أكد أن للعقل دوره الكبري يف تشكيل مفهوماتنا لعامل الواقع كام نعرب عنها يف  ََ َ ّ ّ

ًوعند عبد الرمحن أن هذا املذهب املثايل يف املعرفة يقرتن عادة . ت لغتناامفرد ّ َّ ّ
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ّلق يف األخالق وليس بالنسبية; أي إن إيزوتسو اختار املذهبني ْباملذهب املط ّ َ
ّالنّسبية واملثالية: َاملتناقضني واعتنقهام ّ)٥٣.)٥٢ 

ّوهنا أيضا ال جيد املتأمل مدعاة ملثل هذه التهمة; فالقول بأن العقل يتدخل يف  َ ُ ُّ َْ ُّ ً َ ّ ً
ِتصورات البرش لعامل الواقع وينشأ عن ذلك تغري ملفهومات ٌ ّ َ َ ِّ األشياء واألسامء املعربة ّ ِ

ًعنها لدهيم, ال يناقض القول بنسبية األحكام األخالقية واختالفها تبعا للزمان  ّ ّ َ ُ َ
ْواملكان, بل متيض املقولتان يف الوجهة نفسها ِ ِوتصنيف أشياء الواقع وإعطاؤها . ِ ُ

ًمفهومات وأسامء, واألحكام عىل رضوب السلوك البرشي, ختضع مجيعا لفع ّ ّ ُ ً ّل عقيل ٍ ٍ
ّقائم عىل منظور خاص لدى املتكلمني لكل لغة من اللغات ّ ّ ّ ٍ ُواهتام إيزوتسو . ٍ ّ

ّبالتناقض يف تبنّي وجهتي النّظر هاتني ال داعي له البتة ََ ِ َ. 
َويبدو أن ما يدفع عبد الرمحن إىل نسبة هذه الصور من التقصري إىل إيزوتسو  ُّ ُّ َ ّ

ّأوهلام أنه أراد بدا: ِأمران اثنان َية أن يقدم للقارئ العريب نامذج من جمانبة اإلنصاف ّ ّ ِّ ً
ًوالنزاهة العلمية لدى بعض املسترشقني, فاندفع أوال إىل تصنيف إيزوتسو ضمن  ّ ّ ْ ِ
ٍقائمة املسترشقني الغربيني, الذين قد يكونون وقعوا يف أنواع من التعميم وسوء الفهم  ّ

َها ونسب إىل إيزوتسو مثالب ّوعدم االستقصاء; ثم مىض يف املحاكمة إىل أقصا َ َ
ّليست حقيقية, أو ال جريرة فيها وال إساءة ملناهج العلم والبحث العلمي ْ ِ َ ّ. 

ُ ـ  فكرة رابعة رأى عبد الرمحن أن إيزوتسو أخطأ فيها; وهي انقياده, كام يقول, ٤ ّ ّ ُ ٌ
ّلسلطان الفلسفة الوجودية يف نظرته إىل عامل الوجود وعالقته بالعقل والل َْ ّ ويسوق . غةُ
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َعبد الرمحن انتقاده إيزوتسو عىل هذا النحو ّ ًلقد سلم تسليام بأن العامل أصال كان «: ُ َّ ً َ ّ
ّكتلة من العجني الذي ال يثري سوى الغثيان, وأن العقل اإلنساين هو الذي قسمه  ّ َ ّ َ ً

ْلقد وجد اإلنسان العامل مقسام بقدرة خ...ّوسامه وصنّفه وأضفى عليه املعنى َُ ًُ َّ َ َ القه, َ
ًووجده مرتبا أدق ترتيب, خاضعا لنظام صارم ً َّ ّ ٌأيام تتعاقب, وليال تتواىل, وأفالك : َ ٍ ٌ ّ

ُتدور, وحياة تولد وتنمو ومترض ومتوت, وكائنات تتكاثر وتتصارع وتتواصل  ٌ ٌ
ُوتتجمع وتتفرق; ووجد اإلنسان نفسه مزودا بقدرات عديدة, منها القدرة عىل  ٍ ً ّ َ ََ ّ ُّ

ّأسامء ووضع تصورات هلا وتشييد نظم لغوية وفكريةِتسمية األشياء ب ّ َُ ُ ِ ٍ ِ ْ ُفكيف يقال . ٍ
ًإن العامل كان كتلة من العجني, وإن اإلنسان هو الذي قطعها قطعا, وقسمها أقساما  َّ ً َ ّ َ ّ ً ِّ َ َ

ٌّوصنّفها أصنافا? إن هذه النظرية, كام قلنا, صحيحة جزئيا وخاطئة جزئيا ّ ً«)٥٤.)٥٣ 
َ هنا أن عبد الرمحن قد محل إيزوتسو أمرا عظيام ال جريرة له ّوما يبدو للمتأمل ًَ ً ّّ ّ

ّفيه; ذلك أنه أورد رأي الوجوديني يف سياق من يقولون بتدخل كبري للعقل يف اللغة,  ٍ ّ ِ ّ َ ّ
ّومثل لذلك بالكلامت األقل ذيوعا والكلامت املعربة عن املجردات العليا, وذلك من  ِّ ً ّ َّ

ّيف اجلزء األول من  Faustة, التي وجد الدكتور فاوست ّي اليونانLogosَقبيل كلمة 
ّصعوبة كبرية يف ترمجتها إىل اللغة األملانية» جوته«كتاب  ّ ُوجاء إيراد إيزوتسو هذه . ً

ِالفكرة يف سياق قوله ٌّإن جتربتنا املبارشة بعامل الواقع هي يف ذاهتا كل ال خيتلف, كام «: َ َ َ ّ
َّ وقد سمى القدماء ذلك الكل ,Henri Bergsonقال هنري برجسون  ُ َّ ًأو مادة » َهيوىل«ُ ّ

ً, كتلة مشوشة مضطربة, فيها يفقد ًأخرياورأى فيها الوجوديون, ) هيوىل العرب(أوىل  ًّ
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َكل يشء حميطه, وحتيل العامل نفسه  َ َ ُ َ ٍ ّإىل كتلة قذرة, عادية, عمياء, من العجني, ال تثري ُّ ٍ
ُّسوى الغثيان, وقد نحت العقل البرشي ُ ً يف تلك الكتلة التي ال متايز فيها عددا من َ َ

َاألشكال أو الصيغ وعزهلا إحداها عن األخريات َ ِّ«)٥٥.)٥٤ 
ّوجيل هنا, أن إيزوتسو ال يتبنّى لزاما رأي الوجوديني كامال, وربام ال يتفق  ّ َ ًَ ًّ ٌّ

ُوحني يفهم األمر عىل هذا ال. ّمعهم عىل املفهوم الدقيق املغايل لنظرهتم هذه َ نحو ُ
ُيكون من عدم الدقة القول  ّ ّ َمن املؤسف أيضا أن إيزوتسو قد انقاد لتأثري الفلسفة «َ ّ ً

ًالوجودية يف نظرته إىل العامل وعالقته بالعقل واللغة, لقد سلم تسليام بأن العامل أصال  َّ َ ًَ َ ّ ّ ّ
َكان كتلة من العجني الذي ال يثري سوى الغثيان ُ فإن هذه مقولة الوج٥٦;)٥٥ (»...ً وديني ّ

ّأوردها إيزوتسو يف سياق ذكر من يقولون بتأثري العقل يف اللغة ْ ِ ِ َ. 
ّوإنه من حق احلقيقة علينا أن نختم بالقول إن عبد الرمحن قد انطلق يف  ََ ّّ ّ
ِمآخذه عىل إيزوتسو من فرضية غري صحيحة, تذهب إىل القول إن واضعي  ّ ٍَ ّ ْ

ِاللغة ومعطي األسامء ل ْ أخذون هذه املفهومات عن العلامء ّإنام ي» املفهومات » ّ
ِاخلرباء بطبائع األشياء املحددين متاما خلصائصها وصفاهتا ً ّوإن التسليم بمؤدى . ّ َ ْ ّ ّ

َهذه الفرضية يفيض إىل القول إن العلامء اخلرباء يف املجاالت املختلفة لعامل  َ ُ ُ ّّ َْ
ْالوجود هم الذين يضعون اللغة وخيرتعوهنا, وتأيت عامة اخللق َّ ُ َ بعد ذلك لتأخذ َّ

َهذه اللغة عنهم ْوهذا الذي ال يقول به أحد من أهل العلم. ّ ِ ٌ َ. 
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