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قضية علم الداللة عند توشيهيكو إيزوتسو
بقلم: كمال مصطفي  وأمحد هداية اهللا زركشي

جامعة دار السالم كونتور

 ملخص
مل يعد مفهوم اللغة مقتصرا على أا جمموعة من أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم. 
ولكن اللغة يف حاهلا إا ليست جمرد املنطوقة بل تشمل الكتابة واإلشارات واإلمياءات والتعبريات 
اليت تصاحب عادة سلوك الكالم. ومن علماء اللغة الذين يركزون أحباثهم على علم الداللة هو 
العامل الياباين، توشيهيكو إيزوتسو (Toshihiko Izutsu)، الشاهر برأيه عن "الرؤية العاملية" 
(Weltanschauungslehre) يف علم الداللة الذي قال إنه إىل اليوم مل يوجد املفهوم املناسب 
عن الداللة. ومن له رأي عن هذا العلم اعترب بأن فهمه منحرفا. ويف هذه املقالة، أراد الباحث 

كشف املعرفة عن رأيه يف علم الداللة كشفا عميقا.

الكلمات األساسية: اللغة، املعين، الرؤية العاملية، املعين األساسي واملعين العالقي

مقدمة 
إن اللغة إحدى خملوقات اهللا اليت خترب الناس عن معجزته للبشر. ومن مث، 
أا أيضا آلة التصال اإلنسان بعضهم بعضا. واللغة بالنظر إىل فوائدها تعترب نظاما 
من الرموز الصوتية االعتباطية اليت تتم بواسطتها التعاون بني أفراد املجتمع، كما 
أا صارت وسيلة للتعبري عن أفكاره ومشاعره ومشاكله ومهومه. وألا رموز فال 
بد أن يكون فيها ما جيعلها رموزا. ولذا، فما جيعلها رموزا هو التعريف واملفهوم أو 
الفكرة والرأي الذي أراد تعبريه على شكل الصوت. وألن الرموز يؤدي إىل املفهوم 

والرأي والفكرة، نستنبط بأن اللغة هلا معىن.

الكلمات واأللفاظ  منه  تأيت  الذي هلا معىن  اللغوي  الصوت  والرموز من 
بوجود  ولكن  معىن.  منها  واحد  لكل  واخلطابات.  واجلمل  والشروط  والعبارات 
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بالكلمات  املتعلق  فاملعىن  أيضا.  املعىن سوف خيتلف  أبواا فكان شكل  اختالف 
واللفظ نقوله املعىن املعجمي؛ والذي كان متعلق بالعبارات والشروط واجلمل نقوله 

املعاين النحوية والذي متعلق باخلطابات نقوله املعىن الواقعي أو السياقي.

والدراسة اليت تتعلق باملعىن يف عرف أهل اللغة تسمى علم الداللة أو علم 
قسطا  الداللة  علم  أخذ  وقد  ((السيمانتيك)).  اسم  عليها  يطلق  وبعضهم  املعىن، 
كبريا يف الدراسة اللغوية. وهي تلعب دورها اهلام يف علم اللغة احلديث. من حيث 
أا علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن أو هي الفرع الذي يدرس الشروط الواجب 
توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن١. وبقصري الكالم، أا تتضمن 
يتحّدثون عن  اللغة من كل عصر  اللغة. وكثري من علماء  املعىن وتكوينه يف  عن 
 Toshihiko) م، ومنهم العامل اليماين، توشيهيكو إيزوتسوقضية هذا العلم يف كتا

Izutsu) وسنعرف ما اختّص بآراء يف هذا العلم يف الصفحات التالية. 

ترمجة توشيهيكو إيزوتسو 

(Keio University)  توشيهيكو إيزوتسو، هو أستاذ فخري يف جامعة كيو
يف اليابان وسلطة استثنائية معلقة يف املدارس احلاكمة امليتافيزيقية أو الغيبية والفلسفية 
من التصوف اإلسالمي والوث أدفياتا فيدنتا (Advaita Vedanta) ومهايانا البوذية 
(خاصة زن) والفلسفية الطاوية(Phiosophical Taoism) . أنه يضطلع على أكثر 
من ثالثني لغة منها اللغة العربية والفارسية والسنسكريتية والبالية والصينية واليابانية 
والروسية واليونانية. ولد يف طوكيو يف ٤ من مايو عام ١٩١٤ م و تويف يف ٧ من 
يناير ١٩٩٣ يف كاماكورا، كلتا مدينتان تقع يف بلدة يابان. وإحدى من مزيته أنه 

يترجم القرآن من اللغة العربية إىل اللغة اليابانية يف العام ١٩٥٧ م.٢

وكان أهله من املتدين، وقد يفعل عملية زن كوآن البوذية يف سن مبكرة. 
مع أن خربة عملية زن البوذية منذ شبابه يؤدي إىل طريقة تفكريه وحبثه عن الفكرة 

١ ا4كتور أ1د /تار عمر، علم ا�اللة، (القاهرة: $لم الكتب، ٢٠٠٦)، ص. ١١
2Jalaluddin Al-Asytihani, Concioussness and Reality: Studies in Memory 

of Toshihiko Izutsu, (Tokyo: Iwanami Shotan:1998), p. 438
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البيئة واخلفية من أسرته قد تؤدي إىل طريقة  أن  الفلسفية والصوفية. وباختصار 
تفكري إيزوتسو.

وكانت يف بيئة أهله متوعد على طريقة الفكر الشرقي الذي أّسس على 
العدم (Nothingness). وأبوه معلم أي مدرس زن البوذية، علم القواعد عن هذه 
التعاليم بكتابة  كلمة "كوكورو" (kokoro)، ومعناها الفكر،  وكتب على الورقة. 
وبعد ذلك أعطيت الورقة إليه وأمر بالنظر إىل تلك الورقة كل يوم يف وقت معني. 
وإذا مت الوقت أمر أبوه باملسح الكتابة على الورقة وأمر برؤية الكتابة على فكرته، 
بل ليست الكتابة على الورقة، ويف حني أمر بتركيز االهتمام على الكتابة اهتماما 
الكتابة يف ذهنه فورا، ويفكر عن فكرة حية خلف  تاما. وبعد ذلك أمر باملسح 
الكلمة املكتوبة. وأيضا أمر أبوه ألن ال يفهم ما املكتوب يف ذهنه، بل جيب القضاء 
 .(no-mindedness) األفق  على مل  بل ختضع  وباطنا.  الفوضى ظاهرا  على كل 
وبالتحقيق أن إيزوتسو مذعور بأن ال يقوم بالبحث العلمي عن القواعد عن زن 

البوذية مهما بعد إمتام عن عمليته.٣
الصوفية  أّلف  الذي  املؤلفات  يقرأ  إيزوتسو  أن  حياته،  سرية  يف  ولكن 
الغربية. وهذه اخلربة تؤدي إىل فهم خمتلف عن املعتقدات قبلها. وإذا كان يف شبابه 
هو ينكبُّ على دراسة الروحانية الشرقية، تبادل املعتقدات إىل دراسة الروحانيات 
الغربية واهتّم لدراسة الفلسفة اليونانية. من خالل عملية هذا البحث أنه وجد ماال 
جيوز ختمينه إىل اآلن أبدا. وبعبارة أخرى، من خالل هذه التجربة الفلسفية اليونانية 
كرأي سقراط (Socrates) وأرسطو (Aristoteles) وأفالطون املتعلق بالتصوف، 

وجدت املصادر الفلسفية وأفضل عمق فلسفته.
بداية  تكون  الفلسفة  عن  الفكر  ملصدر  الصوفية  اخلربة  اكتشاف  وأن 
لفلسفة توشيهيكو إيزوتسو. إنه ليس جمرد االختراع يف الفلسفة اليونانية، بل يكون 
واملعتقدات  اإلسالمية  للفلسفة  البحثية  األنشطة  نطاق  تطوير  عند  الفكرة  أساس 

 Toshihiko Izutsu dan Sumbangan Pemikiran Keislaman سهيدة،  أ�د   ٣
يوم   #  ١٢٦=h!p://pps.iainuruljadid.ac.id/?p  : ا&وقع  من  ا,احث  أخذ   ،Jepang

األربعاء اAاريج ٢٩ أبريل ٢٠١٥ الساعة ٠٦,٤٠
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اليهودية والفلسفة اهلندية والفلسفة البوذية وفلسفة زن.  وكانت محاسة إيزوتسو 
أنه أظهر  الفكرية كله يضع نفسه يف اخلالف ويف حني أيضا  العامل  الستكشاف 

احلمّية اجلديدة يف عرض اخلالصة من كّل املحراب على الفكرة.

وكل من هذه امليل كله ال نستطيع أن نطلق عن سرية تعلمه. توشيهيكو 
إيزوتسو، هو عامل اللغوي يف املؤسسة التعليمية اللغوية لألدب واللغة يف جامعة كّيو 
يف مدينة طوكيو يف يابان وأيضا هو أستاذ يف الدراسة اإلسالمية يف جامعة ماكغيل 
الذي كان يقضي كل سته أشهر من السنة لتعليم األلوهية والفلسفة اإلسالمية.٤ 

بعد إمتام الدراسة الثانوية، يف شهر أبريل١٩٣١ حتق نفسه بكلية االقتصاد 
يف جامعة كّيو، مث انتقل إىل قسم األدب اإلجنليزي. حصل إيزوتسو على درجة 
عام  لألحباث  مساعد  عّين  االمتحان  يف  جناحه  وبعد  سنة ١٩٣٤،  البكالوريوس 
١٩٣٧. شرع إيوتسو يف تعلم العربية حىت يتسىن له قراءة العهد القدمي (التوراة)، 
ويتعّرف على تعاليم النصرانية اليت دخلت يف اتصال معها أثر زيارته ملدرسة آوياما 
غاكوين (Aoyama-Gakuin) التبشريية يف طوكيو. واعتمادا على كتيب األملاين، 

بدأ يف تعلم قواعد العربية وقراءة القرآن.٥

وهو معلم يف جامعة كّيو و يرعى نفسه ملهنة  كاملثقف الياباين املعروف 
واملشهور يف العامل. ويعّلم يف هذه اجلامعة من العام ١٩٥٤ إىل ١٩٦٨ وحصل 
على لقب األستاذ املشاركي (Associate Professor) يف السنة ١٩٥٠. واألخري 

أنه حصل على لقب أستاذ يف هذه اجلامعة أيضا.

وبالطلب من ويلفريد كانتويل مسيت (Wilfred Cantwell Smith) مدير 
للدراسة اإلسالمية يف جامعة ماكغيل (Mc. Gill) يف مدينة مونتريال () كاندا. أنه 
طلب من إيزوتسو أن يكون حماضرا فيها. مث قام إيزوتسو باملحاضرة فيها حوايل 
العام ١٩٦٢-،١٩٦٨ مث قام بدرحة األستاذ يف هذه اجلامعة من السنة ١٩٦٩-

4 Toshihiko Izutsu, Etika Beragama dalam Qur’an, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 1993), p. 1 

توشيهيكو(١)،  إيزوتسو  ا+ابا&  ا/ستعرب  أقالم خدمت اإلسالم.  ٥كب& بن عي!، 

 ) .٦٢٩١٦/٠/h!p://www.alukah.net/world_muslims  : أخذ ا2احث من ا-وقع 
يوم األربعاء اEاريج ٢٩ أبريل ٢٠١٥ الساعة ٠٧,٤٥
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١٩٧٥ تقريبا. وبعد إمتام تعليمه يف تلك اجلامعة، هاجر إىل إيران ليكون معلما 
 Imperial Iranian Academy of) للفلسفة  اإلمرباطورية  اإليرانية  األكادميية  يف 
السنة  إىل  السنة ١٩٧٥  لدعوة زميله سيد حسني نصر من  Philosophy) وفاءا 
١٩٧٩. وبعد ذلك يتّم مهنته األكادميية كأستاذ فخري يف جامعة كيو إىل آخر 

حياته.
نيهون  العلمية، كمؤسسات  املؤسسات  أيضا يف بعض  إيزوتسو  واشتغل 
غاكوصني (Nihon Ghakushiin) يف السنة ١٩٨٣ واملعد الدويل للفلسفة يف مدينة 
بارس بلدة فرنس يف السنة ١٩٧١ واملؤسسات للغة العربية يف القاهرة مصر يف السنة 
 (Rockfeller)١٩٦٠. وكانت األنشطة املنفذة خارج البالد يعين زيارة روكفلر
 Eranos Lecturer on Oriental” إىل  وأيضا  أمريقا،  يف   ١٩٥٩-١٩٦١ عام 

Philosophy“ يف مدينة سويسرا من عام ١٩٦٧-١٩٨٢ تقريبا.

استمر يف عطائه العلمي، ونشر أعماله الكاملة بني العام ١٩٩١ إىل ١٩٩٣ 
يف يابان أحد عشر جملدا. مث تويف يف السابع من ينايري عام ١٩٩٣ يف كماكورا. 
ويقال إنه مال يف آخر حياته إىل رؤية أقرب إىل التصوف الذي يوحد بني األديان، 

باعتبار الثقافة اليابانية تسمح اإلنسان باعتناق أكثر من ديٍن يف وقت موّحد.

الكالم عن اللغة واملعىن عند أهل اللغة

إن اللغة ليست ملكًا لألحياء وحدهم، ولكنها ملك لألموات أيضًا، وملك 
للذين مل يولدوا بعد. فهي -إذن- ملك للجميع على كّل العصور. وعلى األحياء 
-لذلك- أن يكونو أمناء على ما خلف السابقون، وما سيورثونه ملن يأيت بعدهم. 
وعليهم أيضا أال ينسوا دورهم يف فهم املاضي، وتعميق احلاضر، ورؤية املستقبل 
واستشرافه. وكان بني اللغة والعقل اإلنساين عطاء متبادل، فعلى حني يبتكر العقل 
ما يثري اللغة ويطيور داللتها، توجد يف الكلمات صيغ سحرية تترك بصماا املؤثرة 

على العقل وطريقة تفكريه ملا شحنت به من جتارب سابقة على مر العصور.٦

ة،(القاهرة: دار غريب، ٢٠٠٣)، ص. ٧ ّ
٦  5مد 3اسة عبد اللطيف، بناء ا#ملة العربي
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فإن اللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني 
أعضاء مجاعة لغوية متجانسة.٧ يعرب ا اإلنسان عن نفسه يف تواصله مع اآلخرين، 
وتعد اللغة جزءا من املنظومة االجتماعية اليت حتمل يف خواطرها جمموعة من األفكار 

واملقاصد والرغبات اليت تلح عليها، وترغب يف حتقيقها.٨ 

يقول إبن خلدون بأن اللغة ملكة يف اللسان، وكذا اخلط صناعة ملكتها 
يف اليد. كما أشار اىل اخلط والكتابة على أما من عداد الصنائع االنسانية، وهو 
رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس، وهو 
ثاين رتبة من الداللة اللغوية، وهو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواص اإلنسان 
اليت مييز ا عن احليوان وأيضا فهي تطلع على مايف الضمائر وتتأدى ا األغراض 
اىل البلد البعيد، فتقضى احلاجات وقد دفعت مؤنة املباشرة هلا ويطلع ا على العلوم 
واملعارف وصحف األولني وما كتبوه من علومهم وأخبارهم، فهي شريفة ذه 

الوجوه واملنافع وخروجها يف االنسان من القوة اىل الفعل إمنا ميكن بالتعليم.٩ 

بغري  ولكن  امللفوظة  باللغة  إال  ليس  بغريهم  ويتحدث  يتكلم  الناس  كان 
اللغة امللفوظة تكون  امللفوظة أيضا. ولكن نظرا من فوائدها وكثرة استعماهلا أن 

أحسن أداة من أدوات االتصال بني األفراد بانسبة إىل األخرى وأكملها.١٠ 

واللغة املكتوبة يف نظر علماء اللغة (خرما-١٩٧٨-ص ص٥٩/٤٣) هي 
الشكل الرمسي من اللغة الذي يتميز خبصائص معينة من حيث املفردات والتراكيب 
مواضع  يف  يستعمل  الذي  الغالب  يف  الرمسي  غري  الشكل  هي  الكالم  لغة  بينما 
اإلتصال اليومية، والذي يتمتع خبصائص مشاة أحيانا وخمتلفة يف أحيان أخرى عن 

٧ ,مد ( ا)و'، أسا*ب تدريس اللغة العربية،(األرن: دار الفالح للن� وا�وزيع، 
٢٠٠٠)، ص. ١٥.

٨ ,مود ع=شة، علم اللغة مدخل نظري - اللغة العربية،(م7: دار الن� للجامعات، 
٢٠٠٢)، ص. ٦ 

٩ عبد اFجيد سيد أIد منصور، علم اللغة ا7ف5،(اFملكة العربية السعودية: عمادة 
شؤون اFكتبات، جامعة اFلك سعود،١٩٨٠ م)، ص.٦ 

10Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan awal. 
Edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), p. 11
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الشكل األوىل. وليس هناك تفضيل ألحد املظهرين عن اآلخر.١١

عّرفها ابن جّني بأن اللغة أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم.١٢ وابن 
احلاجب كما نقله هادى أمحد فرحان الشجريي بأا: كل لفظ وضع ملعىن. وعّرفها 

اإلسنوى بأا عبارة عن األلفاظ املوضوعة للمعىن.

فردينند ديسوسر(١٩٦١) يف أّول قرن ٢٠ يقول بأن اللغة هي إحدى من 
والورثة  كالنكاح  األخرين  املؤسسات  ببعض  كانت  اجتماعية، سواء  مؤسسات 
اهتمام خاص  يعقد  بأن  اللغة  أهل  يعتقدون  القرن  هذا  أوساط  ويف  وغريها.١٣  
حنو القياس اللغوية يف املجتمع. ملاذا؟ ألن اللغة يف املجتمع ليس إال إلعطاء املعاين 
إىل اللغة بل أيضا يسبب إىل ظهور األشكال واألنواع اللغوية. ونظرا من الناحية 
أخرى أن األنواع واألشكال للغة ليس إال سببا لوجود االختالف االجتماعي يف 
اللغوية ويعكس على  احلاالت  املؤشرات يف  أو  العالمة  أيضا  يعطي  بل  املجتمع، 

الغاية واألهداف واملباحث والقواعد والتشغيالت يف استعمال اللغة.

ويقول أيضا نعوم تشومسكي يف دراساته أن اللغة عملية عقلية معقدة، وأن 
اإلنسان يولد ولديه قدرة لغوية حمدودة تساعده على اكتساب أية لغة يعيش يف 
جمتمعه. وأضاف تشومسكي إىل ذلك بأن هناك صفة هامة للغاية من صفات اللغة، 
وهي قدرة املتكلم بلغة معينة على تأليف وابتكار مجل وتعابري جديدة مل يستخدمها 

أحد من قبله، أو على األقل مل يسمعها هو نفسه من قبل.١٤

واللغة بالنظر إىل فوائدها تعترب نظام من الرموز الصوتية االعتباطية اليت تتم 
أفكاره  للتعبري عن  املجتمع، كما أا صارت وسيلة  أفراد  التعاون بني  بواسطتها 
ومشاعره ومشاكله ومهومه. وألنه رموز فالبد فيه ما وضعت وجيعله رموزا. ولذا، 
ما الذي وضعتها هي التعريف واملفهوم أو الفكرة والرأي الذي أراد تعبريه على 
شكل الصوت. وألن الرموز يؤدي إىل املفهوم والرأي والفكرة نستنبط بأن اللغة 

١١  عبد ا*جيد سيد أ&د منصور، علم اللغة ....، ص. ١٩٩-٢٠٠

الكتب  دار  ا*دينة:  األول،(دون  ا8زء  ا%صائص،  ج9،  ابن  عثمان  الفاتح  أبو    ١٢

ا*Iية، دون السنة)، ص. ٣٣
13 Abdul Chaer dan Leoni Agustina Sosiolinguistik…,p.2

١٤ نفس ا(رجع. ص. ١٣٦
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هلا املعىن.١٥ 

والرموز من الصوت اللغوي اليت هلا املعىن منه الكلمات واأللفاظ والعبارات 
والشروط واجلمل واخلطابات. كل واحد منهم هلا املعىن. ولكن بوجود اختالف 
واللفظ  بالكلمات  املتعلق  فاملعىن  أيضا.  خيتلف  سوف  املعىن  شكل  فكان  أبواا 
نقوله املعىن املعجمي؛ والذي كان متعلق بالعبارات والشروط واجلمل نقوله املعاين 
النحوية والذي متعلق باخلطابات نقوله املعىن الواقعي أو السياقي. وألن اللغة هلا 

املعىن، فكل القول الذي ليس له املعىن هو ليس اللغة.١٦

والقضية عن املعىن هي من إحدى القضايا املهمة.١٧ والتعبري عن املعىن من 
مسألة غميضة. وفيه ثالثة قضية مهمة الذي أراد الفيلسوف وعلماء اللغة تعبريها 
بوجود عملية التوضيح أو اإلشراح عن اصطالح املعىن. واملصطلح هي أوال، شرح 
معىن الكلمة علمية، وثانيا وصف الكلمة علمية وثالثا شرح املعىن لالتصال. ويرى 
أوال هي  املعىن ثالثة قضايا،  روث كيمفسون (Ruth Kempson) أن يف شرح 

الكالم أو الكلمة، وثانيا اجلملة وثالثا هي حاجة املتكلم لالتصال.١٨

ما  اللفظ، ويطلق على  بإزائه  الذهنية من حيث وضع  الصورة  املعىن هو 
الصورة  واملعىن هو  اإلشارة.  أو  الرمز  أو  القول  عليه  يدل  ما  أو  بالشيئ،  يقصد 
املقصودة قصدا. ومنها مقاصد الفالسفة ومقاصد الشريعة وغريها وهو ما يعنونه 
ويهتمون بإظهاره وإخراجه "عنوت الشيئ: أبديته. وعنوت به وعنوته: أخرجته 

وأظهرته".١٩

 The Meaning of” املشهور  كتاما  يف  وريتشاردز  أوغدن  وكان 
 Referential) اإلشارية  بالنظرية  يسمى  أن  ما ميكن  من طور  أول   “Meaning

15Abdul Chaer, Linguistik Umum. Edisi revisi. Cetakan ke-4, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2012) p. 44

١٦ نفس ا�رجع، ص. ٤٥

17 Mansoer Pateda, Semantik Leksikal. Cetakan ke-2, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010) p. 78

١٨ نفس ا�رجع. ص. ٧٩

منتوري  جامعة  (ا/زائر:  تيمية،  وابن  حزم  ابن  ب*  وا�ع+.  اللغة  مراح،  فتيحة   ١٩

قسطنطينية، ٢٠٠٨)، ص. ٩
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وريتشاردز،  أوغدن  مؤلفات  يف  الرئيسية  املصطالحات  ثالثة  توجد   .(Theory

ال  ومها   .(Thought) واملدلول   (Reference) واملرجع   (Sense) الفكرة  وهي 
يستخدم كلمة الرأي أو التفكري أو غريمها.٢٠ 

أوال، الفكرة (sense). وعند أوغدن وريتشاردز أن الفكرة هي اليت تشري   .١
إىل شيئ، من اإلنسان والواقعة من الفكرة. واعتربا أن اللفظ أو الكلمة الذي 
يدّل على الذوق أو املشاعر والصفة واألمل وغريها ليست من تعريف الرموز. 
بالعملية  إال  يتعامل  ال  وريتشاردز  أوغدن  عند  الرموز  عن  اجلديدة  والعلوم 

املحدودة من خربة اإلنسان. 
وثانيا املرجع  (Reference)، أوغدن وريتشارد ال يستخدم كلمة الفكر. مها   .٢
يستخدما كلمة املرجع(Reference)  للتعبري ولإلشارة أن الفكر هو املرجع 

إىل املوضع يعين إىل مدلول. ومها ال يتعّرضان عن الفكر يف مؤلفاما.
اصطالح  عن  يولدا  مها  وريتشاردز  أوغدن   ،(Thought) املدلو  هو  وثالثا   .٣
"املدلول". وهذا اللفظ مازال مستعمل إىل هذه األيام. ولقد كان ظاهرا أن 
اللفظ يسد حاجة. اللفظ  يشري إىل شيئ خارج من العقل اإلنساين والذي 

يوجد يف الدنيا.٢١
وفضيلتهما األخر من أوغدن وريتشاردز يعين حتديد الرموز اليت يتواصل 
بالعظة يف الطبيعة على الطريقة املرجعية فحسب. والرموز أو املرجع يكون صحيحا 

إذا كان مناسبا بالعظة يف الطبيعة أو يف الدنيا.٢٢

آراء إيزوتسو يف علم الداللة

 .“Semantic” أطلقت عليه عدة أمساء يف اللغة اإلجنليزية أشهرها اآلن كلمة
أما يف اللغة العربية فبعضهم يسميه علم الداللة –وتضبط بفتح الدال وكسرها- 

20 J.D Perera, Teori Semantik. Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2004), p. 
30 

٢١ نفس ا"رجع، ص. ٢٩ - ٣٠

٢٢  نفس ا"رجع، ص. ٣١
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وبعضهم يسميه علم املعىن (ولكن حذرا من استخدام صيغة اجلمع والقول: علم 
املعاين ألن األخري فرع من فروع البالغة)، وبعضهم يطلق عليه اسم ((السيمانتيك)) 
أخذا من الكلمة اإلجنليزية أو الفرنسية.٢٣ علم الداللة علم فسيح األرجاء، متسع 
الصوتية والبنائية والتركيبية، زيادة على  اللغوية األخرى  املستويات  العالقات مع 
علقات بعلوم ومعارف إنسانية كثرية كالفلسفة، والفقه، وعلم الكالم، والتاريخ 
واجلغرافية، واالجتماع، وغريها من العلوم اليت يبدو بعضها شديد اإلشتباك بعلم 

الداللة.٢٤

ما يثري االنتباه واإلعجاب يف فكر املفكر الياباين توشيهيكو إيزوتسو ليس 
كونه جميدا للغة العربية يف جماالا الداللية املختلفة، اجلاهلية والقرآنية والعرفانية، 
كثري هم ممن مل تكن اللغة العربية لغة األم استطاعوا أن ميتلكوا ناصيتها ويتعمقوا 
يف أغوارها وإن كان إيزوتسو يعترب من البيانات األوائل الذين برعوا يف هذا املجال 
ولكن ما يثري اإلعجاب حقا هو استيعابه العميق للمنطق الداخلي للمنهج القرآين 

حىت خييل للقارئ أن الرجل ينطلق من خلفية عقائدية إسالمية.٢٥

واالختالف  خمتلفة.  اآلخرين  العلماء  ومنهج  منهجه  أن  إيزوتسو  اعترب 
حيدث يف منهج التحليل الذي أراد تطبيقه إيزوتسو عن البيانات املوجودة يف القرآن 

وبه سوف يفسر القرآن عن املفاهيم ويعرب عن نفسه.٢٦

٢٣ أ0د -تار عمر، علم ا$اللة، (القاهرة: $لم الكتب، ١٩٨٥)، ص. ١١

وا4وزيع،  للن5  األمل  (دار  العر)،  ال,اث  ا3طبي/ .  علم ا$اللة  نهر،  هادي   ٢٤

األردن، ٢٠٠٧ م)، ص. ١٧
٢٥بل إن كثOا من الكتاب اLسلمJ ال يملكون هذا الفهم العميق والشامل للتصور 

اإلسال\. يقول ا]كتور هالل Yمد اXهاد اWLجم لكتاب "اهللا واإلنسان . القرآن"،"إن STة 
هذه ا]راسة –j الرغم Tا قد نأخذه عليها- أنها eعلنا نكتشف القرآن، وaأنّنا نراه للمرة 
 lعLاه ونعرفه من جديد معرفة علمية باoأن ننفصل قليال عنه ل JسلمLوتعلمنا قراء ا ،qاألو
القرآن،   rإ نظرنا  زوايا   Oتغي  j أنفسنا  عوّدنا  ما  دائما،  Tكن  وهذا  الوصف.  wذا  ا]قيق 
ال  نص  إنه  حيث  من  ذلك،  |ا  يتيح  نفسه  والقرآن  متنوعة،  علمية  مناهج  واعتماد  وتنويعه 
يمكن استنفاد ماهيته، نص يمتاز بتعدد مستويات اLعl وتشابك عالقاته، وال يكف عن 
القرآن، (بOوت:  اهللا واإلنسان .  إيزوتسو،  تتوقف. توشيهيكو  ا4دالل مطلقا ألن قرائتنا � 

اLنظمة العربية، ٢٠٠٧)، ص. ١٢
26 Toshihiko Izutsu,  Etika Beragama…,p. 3
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املعّبرة  املفاتيح  الكلمات  عن  البحث  مسلك  اّتباع  على  إيزوتسو  دأب   
عن النسق الفكري للّدين أو للمذهب. فهي عنده ليست جمرد كلمات ذات معان 
حمّددة ووظائف تعبريية جزئية، وإمنا هي منتزة باملعاين اللغوية والفكرية والثقافية، 
حاملة لتاريخ تراكمي ختتلط فيه مفاهيم النشأة وحتولت النمو وأحسن املقامات. 
ولذلك يرى إيزوتسو ضرورة تفكيك هذه الدالالت أو الطبقات الثقافية كما عّبر 
عنها عامل االجتماع الفرنسي جورج باالندييه ”George Balandier“ يف 
جمال االنتربولوجيا الثقافية، والبحث عن املعاين األصلية اليت تشّكل البنية األساسية 
للنسق الفكري. فالتحليل الداليل عند إيزوتسو ال ميكن أن نضعه يف نوع من تسلية 

أو التمثيل الفلسفية اليت ال غاية هلا.

والشك أن إيزوتسو كان شديدا احلرص على احلوار بني احلضارات، ويرى 
أن مثل هذا احلوار ال ميكن إال إذا استطاعت اإلنسانية أن تكتشف البنية املشتركة 
بني مكوناا الثقافية وخاصة تلك املكّونات ذات الطبيعة التأملية الوجدانية. ولكن 
أن ال يصبح بعد ذلك احلديث عن الرؤية القرآنية للعامل والكلمات املفاتيح ذات 
الدالالت املتميزة واملعربة عن هذه الرؤية فاقدًا للمعىن، حيث إن هذه النظرة الكلية 
سوف تتسع وتزداد اتساعها إىل أن تنفتح حدودها على نوع آخر من التوظيف 
اإليديولوجيا؟ لعل هذا التناقض الظاهري أو احلقيقي –ال نستطيع يف هذا املستوى 
يهتمون  ال  املستشرقني  من  الكثري  جيعل  الذي  هو  االحتمالني-  أحد  نرجح  أن 

بأحباث القرآنية عند إيزوتسو وحيرصون على إبراز أحباثه العرفانية دون غريها. 

اللغة حبد ذاا  بأا "دراسة  اللغوي  العلماء  الداللة فقد عرف  كان علم 
عملها". أحكام  إىل   الوصول  بغاية  النوعية،  خصائصها  وحتليل  علمية،  دراسة 

وأن "اللغة هي تنظيم، وهذا التنظيم من تنظيم وظيفي، يستخدمه اإلنسان للتعبري 
عن أغراضه واالتصال" فلم يعد علم اللغة االهتمام بشكل الكلمات فحسب، بل 
أعطى جلوهر هذه الكلمات أمهية كبرية، وذلك بعد تأكد لدي علماء علم اللغة، 
أن البحث عن علم اللغة يبقى ناقصا مامل يهتم جبوانب اللغة مجيعها، ويظل حكمها 
على الظواهر اللغوية يفتقد إىل طابع املعايرة اليت تسمى ديناميكية اللغة وعماليتها. 

ومل حيصل هذا الوعي اللغوي يف البحث هذا العلم إال مع العلماء اللغويني 
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املتأخرين كالعامل األمريكي "بلومفيلد" الذي يرى أن الدراسة علم اللغة ال تتحصر 
القيمة بني  ارتباط  بذاا، بل تشمل دراسة  اللغوية  بدراسة األصوات والدالالت 
أصوات معينة ودالالت معينة، وجدير بالذكر أن مفهوم ارتباط الصوت اللغوي 

بالداللة قد تبنته األلسنية بصورة عامة.

ولألسف يف هذه األيام أن دراسة علم الاللة من دراسة معقدة. وهذا صعبة 
للغاية ولو مل يكن مستحيال تاما للمبتدئني الذي أراد معرفة أبسط التعريف عن علم 
الداللة. واعترب إيزوتسو أن السبب الرئيسي من هذه القضية يعين أن حقيقة الداللة 
تعين العلم املتعلق بدراسة املعىن أو العلم الذي يدرس عن املعىن الكلمة معجميا أو 

سياقيا. ويف الواقع أن القضية عن املعىن قضية واسعة تامة. 

ويف الواقع أن "املعىن" له دور مهم يف جمال العمل للمفكرين مثل الدراسة 
اللغوية والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية والنفسية والفسيوليوجية والبيولوجيا 
يكون  أن  إال  يسعانا  ال  املعاين  كدراسة  أا  لدرجة  وغريها.  التحليلية  والفلسفة 
نوعا جديدا من الفلسفة اليت تقوم على مفاهيم جديدة تامة  يف الوجود، وكثرة 
االختالف والتباين على نطاق واسع من فروع العلوم التقليدية اليت بعد أن حققت 

املثل اهلام للتكامالت التامة.٢٧

واعترب إيزوتسو أيضا بأنه مل يوجد التعريف والنظام امللموس عن الداللة. 
والذي يكون لدينا إىل اليوم من جمموعة نظرية خمتلفة. ومن األفراد الذي يقول عن 
الداللة وتعريفها مييل إىل الصحيح. والزم علينا أن نعترب بأن كل فرد له حق لريّكز 

وليفهم ويعرب عن الداللة من عند رأيه. 

للمصطلحات  التحليلية  الدراسة  هي  الداللة  عن  إيزوتسو  ويقول 
من  مفهومني  إدراك  إىل  النهاية  يف  للوصول  وتتطلع  لغة،  من  اخلاصة  املفاتيحة 
أداة  جمرد  ليست  اللغة  تلك  يستخدمون  الذين  بالناس  اخلاصة  العاملية"  "الرؤية 
عن  الناس  ويفسر  ليفهم  ذلك  من  أهم  بل  التفكري،  مث  والتعبري  واملحادثة  للنطق 
العاملية                        الرؤية  من  نوع  الفهم  الداللة ذا  علم  إن  الذي حييط م حوهلم.  العامل 

27 Toshihiko Izutsu, God and Man in the Qur’an. Semantics of the Qur’anic 
Weltanschauung, (Malaysia: Islamic Book Trust, 2002), p. 2
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"weltanschauungslehre"  أو دراسة لطبيعة رؤية العامل وبنيتها ألمة من مرحلة 
خمصوصة من تارخيها. وهذه الدراسة تستهدي بوسائل التحليل املنهجي للمفاهيم 

الثقافية اليت أّلفتها األمة لنفسها وحتقق عن املفاهيم الرئيسية للغتها.٢٨

ومن منوذج من تطبيق املنهج الداليل على النص القرآين. لن نتعرض يف هذه 
الفقرة إىل كل املصطلحات املفتاحية اليت تناوهلا إيزوتسو يف كتابته ولكن سنتوقف 
عند أمهها لنتبني صالحية املنهج الداليل الذي اعتمده. سنتوقف عند املصطالحات 

"اهللا". 

األساسي  املعىن  القرآنية،  املفردة  معاين  من  مستويني  بني  إيزوتسو  يفرق 
"Basic Meaning"  واملعىن العالقي”Relational Meaning“، فاألول مصاحب 
للكلمة يف كل معانيها ألنه األساس املشترك أما املعىن العالقي فهو املعىن الذي تتم 
إضافته ولكنه يتخذ موقعه الدائم يف حقل داليل جديد. املعجم اللغوي ليس جمرد 
عدد من الكلمات اليت انتظمت اتفاقا يف جمموعات وإمنا وفق نظام معقد يتقاطع فيه 

املعنيان األساسي واإلضايف ومنه تتكون احلقول الداللية.٢٩ 

وبالتايل، فليس من السهل حتديد املعىن األساسي ألنه يف الغالب األعم مل 
املنهجي  املفهوم  من  اعتباره  اىل  إيزوتسو  مييل  ولذلك  استعماال،  أكثر  املعىن  يعد 
أنه  الواقع مفهوم منهجي فحسب، أي  حيث يقول "هذا املعىن األساسي هو يف 
مبدأ نظري جوهري يثبت فائدته أّني أردنا حتليل علمية الكلمة. إننا ال جند املعىن 
األساسي ذا الشكل املجرد يف العامل الواقع٣٠. وقد سلمنا بوجود شيئ كهذا جمرد 
فرضية للعمل يف حتليلنا الداليل للكلمات، ذلك أن الفرضية تيسرت إجراء حتليلنا 
يف أغلب احلاالت، وجتعل فهمنا عن معاين الكلمات منظما أكثر ودقيقا من الناحية 

العلمية.٣١

٢٨ نفس ا�رجع، ص.٣

٢٩  ا@قل ا=ال; :موعة من ا$فاهيم وا$صطلحات األساسية ا$+ابطة بينيا وا$ؤدية 

لوظيفتها ا=الQة بشO مستقل M إطار اKظام ا$فهوH الشامل اDي يتكون بدوره من عدد 
ا@قول ا=اQة ا$تقاطعة.

٣٠  نفس ا�رجع، ص. ١١

٣١  نفس ا�رجع، ص. ١٢
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أن  من  وبالرغم  القرآين  الداليل  النظام  يف  املركز  موقع  اهللا  كلمة  وحتتل 
الكلمة يف حد ذاا مل تكن جمهولة عند عرب ما قبل اإلسالم بل كانت مألوفة 
ولكنها كانت متماهية مع غريها من الكلمات اليت تنتمي إىل نفسه املجال الداليل 
فكيف إذا اكتسبت هذه األمهية القصوية يف اخلطاب القرآين.٣٢ هل تأسس املفهوم 
اجلديد على القدمي أم بالعكس من ذلك تأسس على القطيعة معه؟ هل كان هناك 
نوع من الرابطة اجلوهرية اليت جتمعت بني املفهومني أم أن األمر اليعدو أن يكون 

جمّرد توافق يف املبىن اللغوي وال عالقة بني مفهوم الكلمتني؟

ينطلق إيزوتسو من تثبيت مالحظة أولية مفادها أن اجلدل الذي دار بني 
املؤمنني األوائل وبني مشركي قريش حول اخلالق وطبيعته وعالقته مبخلوقاته يعكس 
نوع من املعرفة املشتركة مبوضوع احلوار، يقول إيزوتسو،"إن يف احلقيقة أن اسم 
’اهللا’ كان  معروفا لدى كل من العرب الوثنيني واملسلمني، بالذات، وخاصة حقيقة 
أنه أثار الكثري من املناقشات الساخنة حول مفهوم ’اإلله’، توحي على حنو حاسم 
بأن هناك أرضية فهم مشتركة بني الطرفني،  وإال ما كان ميكن أن حيدث جدال 

ونقاش مطلقا. 

وعندما خطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من آية باسم ’اهللا’ فإنه فعل 
ذلك بشكل مباشر وبسيط ألنه كان يعلم أن هذا اإلسم يعين شيئا –وشيئا مهما- 
بالنسبة إىل أذهام أيضا. ولومل يكن األمر كذالك، ملا كانت فاعليته ذات معىن 
ذا الشأن.٣٣ وكما أنه يف كل خطاب كلمات مفتاحية فإن الكلمة املفتاحية يف 
نص إيزوتسو الذي استشهدنا به هي "أرضية فهم مشتركة بني الطرفني"، إذا كان 
الفهم املشترك الذي يعنيه إيزوتسو يتعلق بالفهم املعجمي للكلمة فإن ذلك ال يوحي 

بوجود أرضية مشتركة يف الفهم.

ذو  احلوار  لوصف  اجلدال  الكرمي كلمة  القرآن  استعل  من  ولذلك كثريا 
أو  األدىن  احلد  على  التوافق  املشترك  بالفهم  يقصد  كان  وإذا  املتباينة  املنطلقات 
االختالف على حد األقصى. فإن األمر حيتاج إىل شيئ من التأمل ألن ما دار من 

٣٢  نفس ا�رجع، ص. ١٠٣

٣٣ نفس ا�رجع، ص. ١٠١
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جدال بني املؤمنني واملشركني من العرب بشأن اهللا سبحانه وتعاىل ال يعكس بعضا 
من التوافق يف املفهوم بقدر ما يعكس قدرة كبرية من اإلختالف اجلذري فيه. ولكن 

دعنا أوال نرى كيف فهم إيزوتسو املعىن األساسي لكلمة "اهللا"؟

يرى إيزوتسو مثّمنا بذلك املقارنة الشكلية اليت قام الكثري من الباحثني الغربيني 
بني كلمة "اهللا" يف جزيرة العرب والكلمة اإلغريقية ”Ho-Theos“ اليت تعين 
ببساطتها "ال-إله" يف مفهومه املجرد ولكن العرب مل يستوعبوا فيبدية هذا ألسباب 
سنتعرض هلا الحقا فجعلوه جمسدا يف عدد من اآلهلة املحلية مث عادت فتطورت عندهم 
فكرة اإلله املجرد. يقول إيزوتسو،"وأيا ما كان عليه هذا (األمر)، فإن املؤكد من 
القرآن وحده أنه يف الوقت الذي بدأ فيه حممد صلى اهللا عليه وسلم يبشر باإلسالم، 
كان العرب الوثنييون يقتربون منن تكوين فكرة غامضة على األقل، ورمبا إميان غامض 

أيضا، باهللا بوصفه اإلله اإلسم املتعايل فوق مستوى املعبودات املحلية.٣٤

وحيدد إيزوتسو عن كلمة اهللا إىل ثلثة مفاهيم، أوال مفهوم وثين وهو ما 
كان شائعا بني العرب اجلاهلية. والثاين، مفهوم كتايب وهو املفهوم املتداول عند 
اليهود والنصارى ويعين إله الكتاب املقدس ويعترب شعر العريب املسيحي عدي بن 
زيد األكثر تعبريا عن هذا االجتاه ولكن ميكن أيضا أن نعثر على مثل هذا املعىن عند 
شعراء عرب وثنيني مبناسبة مدحهم ملن كفلهم أو رعاهم من ملوك وأمراء مسيحيني 
بغض النظر عن مدى إميام أو وعيهم الشخصي، والثالث، مفهوم حنيفي عرب عنه 
من  األقرب يف صياغته  لعله  الصلت  أيب  بن  أمية  ثقيف  قبيلة  تام شاعر  بوضوح 
املفهوم التوحيدي القرآين ومع ذلك رفض ابن أيب الصلت نبوة حممد صلى اهللا عليه 

وسلم بشدة ألنه كان يعترب نفسه األكثر استعدادا لتلقي النداء املقدس.٣٥

يتأمله إيزوتسو يف املفهوم الوثين لكلمة اهللا ويستنتج منها العناصر اآلتية: 
اهللا هو اخلالق للعامل، الواهب للحياة، األحق بالتقديس واملتصف بالوحدانية ورب 
الوثين  املفهوم  فيه  الكعبة.٣٦ تشكل هذه االعناصر يف جمملها حقال دليال يشترك 

٣٤ نفس ا�رجع، ص. ١٠٣-١٠٤.

٣٥ نفس ا�رجع، ص. ١٠٤

٣٦ نفس ا�رجع، ص. ١٠٦
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واملفهوم التوحيدي ووجد يف اآليات اآلتية ما يدعم ما ذهب إليه: ﴿َولَِئن َسَأْلَتُهْم 
ْمَس َواْلَقَمَر لََيُقوُلنَّ اهللا َفَأنَّى ُيْؤَفُكْوَن﴾٣٧  َر الشَّ َماَواِت َواَألْرَض َوَسخَّ َمْن َخَلَق السَّ
َماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اَألْرَض ِمْن َبْعِد َمْوِتَها لََيُقْوُلنَّ اُهللا  و﴿َولَِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َنزََّل ِمَن السَّ
َدَعُوا اَهللا  َلِل  َيْعِقُلْوَن﴾٣٨ و﴿َوِإَذا َغِشَيُهم َمْوٌج َكالظُّ َأْكَثُرُهْم َال  َبْل  ُقِل اَحلْمُد ِهللا 
اُهْم إَِلى الِبرِّ َفِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإالَّ ُكلُّ  ا َنجَّ يَن َفَلمَّ ُمْخِلِصْيَن َلُه الدِّ

َختَّاٍر َكُفْور﴾.٣٩
يقول إيزوتسو معلقا على صفة املخلصني "واألكيد أن هذا التعبري كما هو 
واضح يتضمن أن العرب الوثنيني اعتادوا –يف حالة الطوارئ، إذ يشعرون جدّيا 
بأن حيام يف خطر مميت- على الرجوع عفويا إىل "توحيد مؤقت"، ومن دون أي 
تفكري باملضامني العميقة لفعل كهذا. من هنا تعين عبارة "جيعلون دينهم خلصا هللا" 
يف سياق هذا النوع، ما ميكننا تسميته ب"التوحيد املؤقت أو السريع الزوال" وليس 
اإلخالص أو اجلدية يف دعاء املرء".٤٠ ولكن صفة اإلخالص اليت وردت يف اآلية ال 
تفيد إخالص اإلميان حىت وإن كان مؤقتا ولكنها تعكس حالة اخلوف من اهلالك 
اُهْم إَِلى الِبرِّ َفِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد  ا َنجَّ يف الدنيا ولذلك عقب اهللا فقال: ﴿َفَلمَّ

ِبآَياِتَنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َفُخْوٍر﴾.٤١
وميكن أن نقول نفس الشيئ عن مضامني بقية النقاط، هناك ال شّك تشابه 
يف األلفاظ ولكن هناك اختالف نسيب إذا مل نقل كليا يف مدلوالا، فهل يصح بعد 
الوثين؟ يف  والتصور  القرآين  التصور  الداليل مشترك بني  ذلك احلديث عن حقل 
احلقيقة مل تنحصر مهمة القرآن يف جعل هذه العناصر اليت افترض وجودها إيزوتسو 
أكثر وضوحا وتأثريا بقوة املنطق وإمنا يف تقدمي رؤية كونية أصبحت العالقة بني اهللا 

وبني اإلنسان والوجود عالقة تفاعلية يف عمقها وتوحيدية يف أثرها.

٣٧ القرآن الكريم، سورة العنكبوت األية : ٦١. 

٣٨ القرآن الكريم، سورة العنكبوت األية: ٦٣.

٣٩ القرآن الكريم، سورة لقمان األية: ٣١

 Toshihiko Izutsu. God and Man...,p. 107-108 ٤٠

٤١ القرآن الكريم، سورة لقمان: ٣٢
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اخلامتة 
أو  احلقيقي  التعريف  يوجد  مل  بأن  الباحث  استنبط  السابق،  البيان  ومن 
التعريف املطابق عن علم الداللة، ألن كل اآلراء املوجودة من العلماء عن علم الداللة 
مييل صحيحة. وأما عند إيزوتسو فإن علم الداللة هو دراسة حتليلية للمصطلحات 
املفاتيحة اخلاصة من اللغة، وتطلع للوصول يف النهاية إىل إدراك املفهوم من "الرؤية 
العاملية" اخلاصة بالناس الذين يستخدمون اللغة ليس إال ملجرد النطق واملحادثة بينهم 
والتعبري عن مقاصدهم، بل أيضا لفهم الدنيا وما فيها ألمة من املرحلة املخصوصة. 

وكان علم الداللة دراسة لفهم املعىن. ومن عند إيزوتسو أن املعىن نوعان. 
املعىن األساسي أو املعجمي (Basic Meaning) واملعىن العالقي أو املعىن السياقي 
(Relational Meaning). فاملعىن األساسي أو املعجمي هو مصاحب للكلمة يف 
كّل معانيها. وأما املعىن العالقي أو السياقي هو الذي يتم إضافته ولكنه يتخذ موقع 

الدائم يف حقل داليل جديد. 
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