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إهداء

إلى من جاَدت علينا محبتهم بإزاحة ظلمة الطريق

وتنّفسنا منهما القَيم السمحة

وتنورنا بدعائهم بقبسات ربانية ونورانية

إلى كلِّ ُكّلي، إلى أّمي وأبي

إلى من تؤنسني نسمات عشقها

إلى أسرتي

أهدي ثمار هذا البحث المتواضع
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شكر وتقدير

من باب قول النبي: »من لم يشكر الناس لم يشكر الله«، 

فإّنني أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى األستاَذين الكريَمين، 

وآدابها،  العربية  اللغة  شعبة  رئيس  بوعنان  أحمد  األستاذ 

محمد  واألستاذ  والتواصل،  الخطاب  تأويلّيات  ماستر  ومنّسق 

َمالحظات  من  قّدماه  ما  على  الفلسفة،  شعبة  منّسق  الشيكر 

وتوجيهات وإرشادات على هذا البحث. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيهما 

في  لجهودهما  تقديرًا  كثيرًا،  فضاًل  فضله  من  يزيدهما  وأن  علمهما،  وفي 

تسديد  على  سهرا  فقد  ومطالبها،  ومباحثها  الدراسة  فصول هذه  كل  تتبع 

أخطائها وتصويب معارفها وتدقيقها، وَعِمال على تعضيد موضوعاتها إشادة 

موضوعية  بضوابط  مضبوطة  دراسة  جعلها  إلى  منهما  سعًيا  وتوجيًها، 

شكرًا  فأشكركما  وبطًنا،  ظهرًا  والمعاطب  الشوائب  من  سليمة  وعلمية، 

جزياًل، فلوالكما ما خرج على هذه الشاكلة. 

وأشكر أساتذة ماستر تأويلّيات الخطاب والتواصل واحًدا واحًدا، الذين 

المنهجية  فينا  ورسخوا  مطروقة،  تكن  لم  جديدة  معرفية  آفاًقا  لنا  فتحوا 

العلمية والموضوعية في البحث العلمي. 
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وحبهم  تشجيعهم  على  التأويلّيات  بماستر  الباحثين  الطلبة  وأشكر 

الصادق، وأشكر المدرسة العليا لألساتذة أساتذة وطلبة وإدارة، شكرًا لكل 

من أسهم في هذا البحث إشادة وتنويًها وقراءة ودعاء ونصًحا... 

الدائم ونصائحك  أبي على عطائك  أشكر جميع أصدقائي، وشكرًا لك 

المشرقتين  ويديك  محّبتك  على  الحبيبة  أمي  لِك  دربي، شكرًا  نّورت  التي 

الدائمتين للدعاء، شكرًا لكم إخوتي جميًعا، شكرًا لعائلتي وعشيرتي، شكرًا 

لكل من أسهم في إنجاز هذا البحث.



تـــذر،  وال  تــبــق  فـــا  الـــتـــأويـــُل  »أّمــــــا 

فيه،  ــوج  عـ ال  كــاًمــا  ــه  ــل ال بــحــمــد  ــاء  ــج  ف

يــعــتــريــه« ارتـــيـــاب  وال  اضـــطـــراب  وال 

الشيرازي، مفاتيح الغيب، ص5
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وفعلها  التأويلية  التجربة  مقاربة  على  الدراسة  هذه  تقوم 

الغيب،  مفاتيح  كتاب  في  الشيرازي  الدين  صدر  عند  القرائّي 

وآليات  قواعد  على  يقوم  مضبوط  تأويليٍّ  نسٍق  عن  بحًثا 

ضابطة لمساقاته المعرفية وأسسه الفلسفية، ومحددة لقضاياه 

عن  لإلجابة  مّنا  سعًيا  أنطولوجية،  عناصر  على  منفتٍح  ونسٍق  التأويلية، 

حّد  أي  إلى  وهما:  ومطالبه،  ومباحثه  البحث  فصول  يصاحبان  إشكالين 

يكون  تأويليًّا  نسًقا  يؤّسس  أن  العشرينية  مفاتيحه  في  الشيرازي  استطاع 

من  نعبر  وسيًطا  النسق  يكون  وهل  آخر؟  عربي  تأويلّي  لمنعطف  معبرًا 

خالله لالقتراب من التأويلية الغربية على العموم، ومن تأويلية شاليرماخر 

التأويلي عند صدر  بـ »النسق  الخصوص؟ وذلك في موضوع موسوم  على 

الدين الشيرازي في كتابه »مفاتيح الغيب«: دراسة تحليلية ونقدية«. 

عربي  تأويلّي  نسق  البحث عن  إلى  التطّلع  في  البحث  أهمية  تظهر 

لم يكن  أّنه بحث  إلى  التأويل، مضاًفا  فّن  أن نطلق عليه  باألساس، يمكن 

مطروًحا من قبل، باستثناء كتاب فلسفة التأويل عند صدر الدين الشيرازي 

لعلي أمين جابر، الذي اهتم بالمشروع التأويلي عند الشيرازي في كّلّيته، 



18
النص  تأويلية  أيًضا على  الكتب؛ وألّنه رّكز  دون أن يقتصر على كتاب من 

الديني كثيرًا، دون النظر في أشياء مخالفة لها، وههنا تكمن مزية دراستنا 

التأويلي  النسق  خيوط  من  بعّضا  تحّدد  أنها  باعتبار  الغيب،  لمفاتيح 

وتجلياته داخل متن الشيرازي.

لالشتغال  المؤّدية  األسباب  بفكرة  مباشرة  البحث  أهمية  ترتبط 

سبب  الشيرازي  عند  التأويل  موضوع  في  الدراسات  قلة  أّن  وهي  عليه؛ 

وأن  أجزائه،  بعض  أو  نسيجه  من  واالقتراب  عليه،  لالشتغال  موضوعي 

العرفان في شّقه اإليراني مغّيب في بحوث الجامعة المغربية، لدرجة أن 

أّنها تفكر في األوهام والخياالت  الجابري نعتها بالعقل المستقيل، بمعنى 

أَلصَقْت  التي  التهم  هذه  من  للتأّكد  سبًبا  هذا  فكان  العقل،  توّظف  وال 

بالعرفانيات تهمة التشيع، وتهمة العرفانية المطلقة في ما يتعّلق بمبادئ 

العقل؛ فأردنا تجاوز هذه النظرة باالشتغال على التأويل عند الشيرازي؛ أّما 

مباحثها،  بمختلف  الفلسفة  استطالع  بحب  أساًسا  فيرتبط  الذاتي  السبب 

ومزيتها في ربطها بالجانب األدبي واللغوي، مما يجعلنا نتصرف في عبارة 

إن  قولنا:  إلى  واحدة،  لعملة  وجهان  والمدلول  الدال  إن  القائل:  سوسير 

الفلسفة واألدب وجهان لبلوغ حقيقة واحدة.

وينفتح فعل التأويل في مفاتيح الغيب على قضايا ثالث هي: القرآن 

عنها،  الفهم  سوء  وإزالــة  فهمها  إلى  المؤلف  سعى  واإلنسان،  والوجود 

والبحث  بواطنها،  وتحقيق  ظواهرها،  وتفسير  وأغوارها،  أسرارها  وكشف 

عن الوشائج الجامعة بينها، باإلسفار عن منازلها ومقاماتها، فكانت المفاتيح 

العشرينية التي تحدث عنها في مفاتيحه بمثابة أدوات وآليات لفهم هذه 

الكلي  النسق  إليه  صار  ما  على  بناء  مساعيه  وتجلت  وتحقيقها،  المسائل 
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تنطلق  التي  المتعالية،  للحكمة  الفلسفي  منطلقه  في  التأويل  لماهية 

أنه  معتبرًا  نفسه،  الوجود  فهم  أجل  من  سلوكها  طريقة  في  الوجود  من 

يلزمنا أن نعلم أن القرآن حاٍو للوجود ومتعّلقاته، ولفهمه )القرآن( ينبغي 

إدراك  يتم  لم  وما  ببواطنه،  اإلنسان  بلوازمه، ومعرفة  الوجود  علينا معرفة 

األمور في كّلّيتها وفي أجزائها، فسيؤدي ذلك إلى سوء فهم النص القرآني، 

وسنبتعد عن التأّثر بأنواره.

بمعنى  الالنهائي؛  فكرة  إلى  المفاتيح  في  التأويلي  النسق  وينتسب 

تنكشف  عنده  التأويل  تصاحب  التي  القضايا  إن  حيث  مفتوح،  نسق  أنه 

الذي يحكم تأويله  البعد  المؤوِّل من جهة، وحسب  حقائقها حسب قدرة 

القرآن والوجود واإلنسان ال تكاد تنتهي  من جهة أخرى، وعليه فإن أسرار 

تأويلية لهذه  الظهر والبطن تحضر في كل عملية  باعتبار أن فكرة  أساًسا، 

إلى  واالنتساب  النهائي،  أو  الحد  فكرة  من  التمّلص  ثمة  ومن  القضايا، 

فكرة المطلع أو الالنهائي. والنسق هو أفكار مترابطة أيًضا، وهي دينامية 

ومتواردة تتعدى فكرة النسق المغلق.

تفّرعت عن إشكالّية البحث تساؤالت جوهرية يحكمها هدف واحد، 

هو اإلبانة عن مظاهر علم التأويل وتجلياته، وموضوعه وماهيته، وأدواته 

وآلياته، وأبعاده وقضاياه، ومن هذه األسئلة: ما األسس المتحّكمة في بناء 

التأويل عنده؟ هل  الشيرازي؟ وما مهمة  الدين  التأويلي عند صدر  الفعل 

أن  يمكن  وهل  التأويل؟  لفن  العربي  المؤسس  الشيرازي  نعتبر  أن  يمكن 

قضايا  وما  الحديثة؟  والتأويلية  العربي  التأويل  بين  رابًطا  وسيًطا  يكون 

فعل التأويل عند الشيرازي؟ وما الروابط التأويلية الجامعة بين موضوعاته 

وموضوعات التأويلّيات الحديثة؟ وهل يمكن أن ينفتح نسقه التأويلي على 
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نصوص أخرى؟ وأين يمكن أن نموقع تأويله؟ وكيف مارس تأويله؟ وكيف 

الظاهر والباطن؟  بثنائية  التأويل؟ وما عالقتها  المفاتيح مع  تتساند مسألة 

وهل للتأويل الشيرازي مكان بيننا؟ 

وهي  التأويلي  النسق  عن  البحث  فكرة  إلى  تطمح  تساؤالت  كلها 

البحث  فرضيات  مع  تماثلها  في  وتتواءم  الدراسة،  إشكالية  مع  متعاضدة 

كتابه  في  تأويليًّا  نسًقا  يضع  أن  حاول  الشيرازي  أن  فيها  نفترض   التي 

تأويليًّا يطبق على مختلف  أننا سنحّصل نموذًجا  الغيب، ونفترض  مفاتيح 

وموضوعه  ماهيته  للتأويل  سيحّدد  الشيرازي  أن  أيًضا  ونفترض  النصوص، 

وقضاياه.

نحلل  أن  حاولنا  تحليلّية  طريقة  البحث  إشكالية  تحقيق  في  واتّبعنا 

هذا  ويتعّلق  الشيرازي،  عنها  تحّدث  التي  والمباحث  المسائل  أهم  فيها 

بتحليل نصوصه التي تحتاج إنصاًتا دقًيقا من أجل كشف تجربته التأويلية 

في جانبها الفعلي والقرائّي، وطريقة نقدية انتقدنا فيها قضايا التأويل من 

اّتبعناه  الذي  المنهج  وأّما  الغربيين،  المؤوِّلين  منجزات  مع  مقارنتها  خالل 

مع  للشيرازي  التأويلي  المنجز  بين  نقارن  بحيث  المقارن،  المنهج  فهو 

أيًضا، تكمن أهميته في  تاريخًيا  الغربي، واعتمدنا منهًجا  التأويلي  المنجز 

ضمن  الشيرازي  موقعة  أجل  من  والغربي،  العربي  التأويل  مسارات  تتّبع 

مرحلة كان فيها صاحب مشروع تأويلي مضبوط القواعد واألسس.

فيها  حددنا  بمقدمة  صدرناه  فصول  أربعة  إلى  البحث  وقسمنا 

وبعدها  وفرضياته،  وتساؤالته،  وإشكالّيته  وأسبابه،  وأهميته  الموضوع 

معالم  الدراسة، وحددنا  يحكم  الذي  النظري  لإلطار  وضعنا مدخاًل محدًدا 

فلسفة الحكمة المتعالية التي توّجه النسق التأويلي في البحث، وسقنا في 
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الفصل األول المفاتيح المفاهيمّية وأسسها ومعالمها في البحث، وقسمناه 

المفاهيمي،  اإلطار  عن  فيه  تحدثنا  األول  فالمبحث  ثالثة،  مباحث  إلى 

الكتاب،  عنوان  في  الهرمنيوطيقية  اإلضــاءة  فيه  أبرزنا  الثاني  المبحث 

ومعالمه  لخطوطه  تحديًدا  للكتاب،  وصفية  دراسة  كان  ثالث  ومبحث 

التأويلية، وفيه مطلبان، المطلب األول: دراسة إحصائية للفظة »التأويل«، 

وأما  التأويلية،  معالمه  وإبــراز  للكتاب،  تلخيص  وضع  في  ثاٍن  ومطلب 

الثاني الموسوم بـ »التأويل العربي وإشكال التأسيس: من التسديد  الفصل 

والتعضيد إلى التوليد«، ذّيلناه بمبحثين: 

بين إجرائية االمتداد واالرتداد  العربي  التأويل  نبرز فيه نسق  مبحث 

والترجيح. 

ومبحث ثان، نصف فيه حالة التأويل العربي وسعيه للبحث عن فعل 

إجرائي، ووسمناه بالتأويل العربي نحو فعل إجرائي هيرمنيوطقي. 

الدين  صدر  عند  التأويلي  بالنسق  المعنون  الثالث  الفصل  وأّمــا 

بثالثة  فذيلناه  وقضاياه،  ومسائله  ومنطلقاته  وموضوعه  ماهيته  الشيرازي: 

مباحث: 

المبحث األول، في ماهية علم التأويل وموضوعه عند الشيرازي. 

َسات الفكِر التأويلي  والمبحث الثاني، تحدثنا فيه عن منطلقات وُمؤسِّ

عند الشيرازي. 

مفاتيح  في  التأويل  علم  ومسائل  قضايا  فيه  بّينا  الثالث،  والمبحث 

الكالم  هرمنيوطيقا  في  األول  المطلب  مطالب،  أربعة  وفيه  الغيب، 

والكـتابة، والمطلب الثاني في قضية هرمنيوطيقا الدين، والمطلب الثالث 
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أسفرنا فيه عن هرمنيوطيقا اإلنـسان، وأما المطلب الرابع فخصصناه لبيان 

هرمنيوطيقا الوجود. 

التأويلي:  النسق  بتطبيقية  وسمناه  الذي  الرابع  الفصل  وبخصوص 

من التسديد إلى التوليد، فهو لإلجابة عن سؤال ممارسة فعل التأويل عند 

الشيرازي، وفيه مبحثان: 

»آية  القرآني:  النص  على  التأويلي  النسق  تطبيقية  في  أول:  مبحث 

النور نموذًجا«. 

نموذج  واقتراح  ووصفها،  النسق  أجزاء  استخالص  في  ثان:  ومبحث 

لطريقة التأويل عند الشيرازي. 

من  المستخلصة  والنتائج  الخالصات  أهم  فيها  بّينا  خاتمة  ووضعنا 

الدراسة، وبعدها أنهينا البحث بإضمامة، جعلناها لترجمة المؤّلف وترجمة 

الكتب  وذكر  الشيرازي،  ذكرها  التي  األحاديث  وتخريج  الكتاب،  أعالم 

والمراجع  المصادر  الئحة  األخير  وفي  المفتاح،  لفظة  اسم  حملت  التي 

المعتمدة، وفهرس الموضوعات. 

عوائق  فيه  تعترضك  أن  بد  ال  بحث  كل  أن  بالضرورة  األمر  يقتضي 

تحول دون االقتناع بفكرة الحقيقة فيما أشرت إليه، وأصنف هذه العوائق 

إلى قسمين: 

قسم ذاتي يتجلى في أنني ذو تكوين أدبي لساني، فوجدت صعوبة 

مع  التعامل  في  وصعوبة  البحث،  في  الفلسفية  القضايا  بعض  فهم  في 

هذا  من  شيًئا  نتجاوز  أن  استطعنا  المحاولة  مع  ولكن  األجنبية،  المراجع 

العائق باالجتهاد واالستشارة. 
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 مـقـّدمـة

أواًل،  مبتور  كتاب  أنه  في  يكمن  بالكتاب،  مرتبط  موضوعي  وعائق 

وأنه  ذلك،  نجد  فلم  عنها  نبحث  أن  وحاولنا  الصفحات،  بعض  فيه  ُفقدت 

من  أم  الشيرازي  من  أكانت  نعرف  ال  وإمالئية،  لغوية  أخطاء  فيه  كتاب 

األبيات  أيًضا، ويذكر  أنه كتاب لم يحّقق جّيًدا  إلى  الكتاب، مضاًفا  محقق 

الشعرية بالفارسية والعربية دون ذكر صاحبها، إال في أحايين قليلة، فضاًل 

عن عدم ذكر الشيرازي ألسانيد األحاديث.

نقائص،  من  فيه  ما  على  عذر  حجة  العائقين  هذين  من  نجعل  فلم 

البحث  في  صواب  من  كان  وما  استطعنا،  ما  بقدر  تجاوزها  حاولنا  إنما 

أو تمرير معلومة خاطئة فمن  أو خطأ،  الله، وما كان من سوء فهم  فمن 

منقصتنا وعدم قدرتنا. 

الله الموفق


