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حزمة من مفاتيح( 2007-12-23يومية حني بدأت آتابة 
، مل أآن أنوى أن أآتب إال عن ثالثة أفكار")اآلخر"السر 

ت املتالحقةمفيدة، عثرت عليها انتزاعا من وسط هذه املوجا
من األحالم واألوهام الىت غمرتنا مؤخرا مع سريان البدعة

 : هى– مرة أخرى بلغة أخرى –، هذه األفكار "السر"املسماة 

أن يكون عندنا فعال ما نريدهالتنبيه إىل أننا ميكن : أوال
، وأن الوعى بذلك هو البدايةإليه األن، ورمبا حنن غري منتبهني

 .ب على هذا اإلقرار اإلجياىب من مزيدإىل ما ميكن أن يرتت

،ليس سلبيا ىف مواجهة الكون والقدرأن وجودنا : ثانيا
وأن لنا دور ىف حتريك أى منهما، وبرغم أننا ال نعرف متاما
قوانني الكون والقدر إال أن مث تواصال ممكنا مفيدا بيننا

سواء آان(وبينهما قد يصل إىل درجة الوثوق من االستجابة، 
لك من منطلق دين صاٍف مل يتشوه، يؤآد العالقة املباشرة بنيذ

 ).العبد وربه، أو من منطلق إبداعى أحدث، آلَّ حبسب منظومته

أن الوعى بإجيابيات الذات، وإجيابيات احلياة: ثالثا
عموما، مبا يتجاوز التفاؤل الكسول الناعم، حيتاج ممارسة

موجود، ومن مثَّ الذى ينمى ما هو اإلجياىب" احلمد"معىن 
االستزادة مما هو أآثر فائدة الستمرار احلياة زاخرة مبزيد من

 .النبض والثراء واألخذ والعطاء

بدت ىل هذه املفاتيح الثالثة الىت امسيتها: ىف البداية
آافية، إال أنىن وجدت أن املسألة هكذا قد" األحجار الكرمية"

 مواجهة األلعابتكون من العمومية حبيث ال تستطيع أن تقف ىف
النارية والوعود الالمعة الىت يلّوح هبا أصحاب البدعة األوىل

فانطلقْت مىن تلك املفاتيح). السر بتاع الدوالرات والقصور(
،")اآلخر"يح السر حزمة من مفات( 2007-12-23يومية األربعني 

 .، قال ماذا؟ لتكون األمور أوضح وأسهل تطبيقا

)15(مث إىن فوجئت وأنا أآتب يومية أمس أن املفتاح رقم 
 أخذ آل تلك املساحة، فعدت إىل"التصاحل مع اجلسد"عن 

املفاتيح األربعني أقرأها على بعض املقربني، فإذا ببعض
  34ى انطلق مىن منذ املتابعني لفكرى يذّآروىن بالكتاب الذ
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وهو حيتوى ألف حكمة وحكمة" حكمة اجملانني"عاما باسم 
لقد: ، وقال ىل أحدهم"قبل العّد"غري احلكمة املسماة ) 1001(

ن تفسريها وشرحها، مع أهناسبق أن فعلتها من قبل وهنيناك ع
 .أعمق وأآثر إفادة، وال تقارن باألربعني مفتاحا اياهم

 ما العمل؟!! يا خرب

االجتاه التسويقى السائد سواء ىف بدعة السر تبعهم، أو ىف
تدريبات التنمية البشرية، هو تسويق سريع سريع لربجمة

حىت.  للحصول على مكاسب ظاهرة حمددة، ُهْب3، 2، 1: ممكنة
مجعية الطب "2008ندوتنا العلمية القادمة، ندوة يناير 

دار املقطم للصحة". (النفسى التطورى والعمل اجلماعى
العالج العصىب" هى عن هاىن احلناوى. دويقدمها ) النفسية

 ".والتغذية العصبية املرجتعة

هذه الربامج اجلاهزة واملفيدة قد تقوم بدور إجياىب بال شك،
 تشارك ىف نوع من االختزال والتسطيح ملا هو– ىف رأىي –لكنها 

 )وأحيانا اإلميان(معرفة ووجدان وتفكري وإبداع، 

 ما العمل؟

 موقفى وحماوالتى ىف قراءة- ىف هذا السياق-تذآرت ايضًا
وتفسري واستلهام عمل شديد الرتآيز بالغ األصالة، حني قمت
مبحاولة قراءة بعض مواقف موالنا النّفرى وقد متَّ ذلك على

مواقف النّفرى بني االستلهام"مستويني، صدرا ىف نفس آتاىب 
 "والتفسري

وليس " علم بالنفسهوامش ملا امسيته "ول مبثابة جعلت اجلزء اال
 .علم نفس

أما اجلزء الثاىن فكان جهدًا مشرتآا مع ابن قس طبيب نفسى
 : ايهاب اخلراط، وآان استلهاما طليقا آالتاىل.هو د

 "موقف النّفرى " نورد النص،-
 ايهاب اخلراط.  مث بعده قراءة االبن د-
 نّص مث قراءتى للنص، وعلى قراءته لل-
 ")قول"على " قول" على"بقول"شئ اشبه (

تعلمت من هذه التجربة، ومقارنة املستويني ببعضهما
 .التفسري واالستلهامالبعض، تعلمت الفرق الواضح بني 

 :ويظل التحدى قائما
آيف نقرأها لنغوص فيها مبا هى ملا هى،: هذه النصوص

 بديال عن أن نفسرها باجتهادات قد تفسد نبضها؟ 

 تفى بأن نستقبلها ونرى آثارها فينا، دون تفسري؟ هل نك

وأحيانا" استلهاما"أم نقامر مبا أمسيته أحيانا 
 ".إبداعا على إبداع"

وجدت ىف مقدمة آتاىب عن النّفرى حماولة لتحديد مستويات
 ففضلت أن أوردها ) مبا ىف ذلك النص البشرى(لقراءة أى نص 
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فاتيحهنا أمال ىف نقاش، قبل أن أختذ موقفا هنائيا بشأن امل
حزمة من مفاتيح السر(2007-12-23 يومية األربعني اياها

وفيما" حكمة اجملانني" أو الطلقات األلف واثنيتني ")اآلخر"
 :يلى املقتطف

     بني التفسري واالستلهام"النص"منهج قراءة : أوال

  آيف نقرأ نّصا ما؟

 ما هو النّص؟ ومن هو قارئ النّص؟: وقبل ذلك

النص هو آل منظومة تتماثل ىف أفق الوعى، فتستثري
أو اجلدل، أو ة، أو التكملة،الفهم، أو احلوار، أو اإلضاف

 .، أو آل ذلك جمتمعاالتفرع اخلّالق، أو التكامل

وقارئ النص هو من تفّتح وعيه للُمـدَرك املتاح ليعيد
تشكيله مبا أمكن، وهذا موقف ال يشِرتط القراءة والكتابة،

 .بقدر ما يشرتط الدراية واليقظة

 حيتاجه أىحيتاج ىف قراءته إىل ما" نص" اإلنسان هو نفسه -
 .نص

،"آخر"هو نص : بالنسبة ىل) آل إنسان آخر"(آخر" آل -
 ."آخر"خمتلف عن أى نص 

 املريض النفسى هو نص أآثر تعريا، وأآثر حتديا، وهو-
"الفتة"حيتاج إىل قراءة، أآثر منه اضطراب حيتاج إيل" نص"
 )....تشخيص(

 :مستويات حمتملة لقراءة النص

، حىت الطريق إىل"آلخرـ اإلنسانا"مبا ىف ذلك (إن أى نص 
ميكن أن يتناوله الوعى بوسائل) النص اإلهلي مفتوح النهاية

 :آثرية، على مستويات متعددة، نورد بعضها فيما يلي

 .التسليم لظاهرالنص من فرط حضوره اجلاهز والكامل )1
يرتتب على. ىف هذه احلالة يكون النص مبثابة مؤسسة سلطوية

فيه الطاعة باخلوف بالتشّكل ملا يلوحذلك تسليم ختتلط 
 .منه دون مواجهته

حىت (ترمجته آله أو بعضه إىل لغة املعاجم اجلامدة )2
 ) التحنيط أحيانا

 .مع احتمال االستعانة بالتاريخ املشكوك ىف مصداقيته عادة
 . ترمجته إىل لغة منظومة أخرى ال ينتمى إليها أصال) 3

: تسطيحا الىت جترى حتت اسممثل احملاوالت األحدث واألآثر
 .للقرآن الكرمي!!) أو الرقمى(التفسري العلمى 

  إنكاره أو إمهاله جزئيا أو آليا) 4
 .)عجزا عن فهمه، ورمبا هربا من تلّقى رسالته ، أو قبول حتديه(
إدراآه على مستويات متعددة ، تعلن آلها، أو ُيحبس) 5

اجتاه. (الصفوة خوفا من سوء تأويل العامة دون بعضها
 )آثري من املتصوفة
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استعماله بظاهر شكله آرمز عياىن، له مفعوله) 6
 ، األسطورى اخلاص

 .مـثل التّربك به بغض النظر عما يقوله مضمونه

 : نتوقف هنا لنقول

  إن ذلك وغريه قد يتم على مستوى الشعور أو الالشعور-

 : مثة احتماالت تقول وأن

قد) املقدسةو( إن بعض ما وَصَلَنا من النصوص اخلالدة -
وصلنا من خالل تفسريات وتأويالت وقراءات تناولت األصول حسب
املتاح ىف مرحلة تارخيية بذاهتا، وهذه التفسريات عادة ما

ىف  تستعمل لغة معّينة ىف أرضية معرفية حمكومة باُملتاح هلا
حلظة تارخيية بذاهتا، حتكمها ظروفها مجودا، وسلطة، ووصاية،

 .ورقابة، وغريها

 قد ينجو النص من وصاية هذه التفسريات فتظل أصوله-
النقية متاحة معطاء جنبا إىل جنب مع اجتهادات تفسريه

 .املختلفة

 ىف ثنايا- إذا غمرته التفسريات– وقد خيتفى النص -
 تفسريه، 

 أو قد حيل التفسري حمله، فتحرمنا التفاسري منه ىف ذاته،-
  احلوار معه الستلهامه لذاته، وبالتاىل حترمنا من استعادة

 :نصوص خالدة متجددة معا

على أن مثة نصوصا، ليست مقدسة بالضرورة، تثبت جدارهتا
وفائدهتا للبشر واحلياة دون أن يستطيع الوعى البشرى ىف

من تطوره أن يلّم مبستوياهتا املتعددة ىف) أو مراحل(مرحلة 
بعيدةآهنا، فهى تبدو غامضة أحيانا، ومتناقضة أحيانا، و

أحيانا، لكنها تبقى واعدة، متجددة، وآأهنا تنتظر، أو
 .تتحدى

لعل السبب الذى يفسر هذا العطاء املتجدد هو قدرة هذه
النصوص على خماطبة أآثر من مستوى من الوعى دون أن نعرف

 .أى مستوى هو الذى حيتاجها، ىف وقت بذاته

 .وتتجدد اإلحياءات مع تغّير مستوى الوعى املتلقي

قد تصل أصالة نص ما إىل ما يبدو وآأنه خلود دائمو
ويعترب خلود مثل هذه النصوص دعوة ضمنية للعودة. العطاء

إليها، وإعادة قراءهتا، واستلهامها، مبا يستجد لإلنسان من
أدوات ولغات باستمرار، ومبا يتحرك فيه ومعه من مستوياٍت

 .للوعى متجددة ومتضفرة ومتفرعة

. عادة بأن عطاءها ليس له زمان حمددتتميز هذه النصوص
فنحن نكتشف فيها آيف أهنا قد تتناول املشاآل احلاضرة، بل
 وأحيانا املستقبلية وآأهنا تعيش بيننا اآلن، مث غدًا، مع أن 
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وهذا ال يعىن قدرة. عمرها قد يصل إىل مئات، أو آالف، السنني
تنبؤية خارقة، أو معجزة خاصة، وإمنا هو يشري إىل عمق ما

 هذا النص من طبقات الوعى األساسية الىت تشكلوصل إليه مثل
 .الكيان البشرى، فتتجلى متجددة، مع تغّير الزمان واللغة

إن خلود النص ال يرتبط بقدراته التنبؤية بقدر ما
يرتبط بعمق غوصه إىل جوهر الوجود الذى ال يتغّير، وإن جتددت

 .تشكيالته وتنّوعت لغاتـه

ملثل هذه النصوص فائدةمن منظور نفعى حبت، ال بد أن 
للمتلقني عرب التاريخ، وإال فكيف بقيت هكذا حىت اآلن على

 الرغم من آل شيء؟

 :نقاء وعناد الوعى البشرى الناقد

وسط الفيضانات اهلائلة من الوصاية واإلحاطة واملالحقة
بقشور املعلومات، يظل نقاء الوعى البشرى قادرا على

 اخلالدة، دينية آانت أممعاودة استلهام مثل هذه النصوص
 .غري ذلك

وُيحسب للوعى البشرى اجلماعى، على الرغم من آل ما حلقه،
أنه ظل حيافظ على النصوص املقدسة، وعلى أداء الشعائر
الدينية، ضد آل حماوالت الشرح واالختزال واإلنكار، بل ضد آل

 .حماوالت العلمنة، والـعـقلنة، واَملْنَطَقة

 : املتكررة إىل نصوص بذاهتا تؤآد أمرينإن حماوالت العودة

هو أن القراءات األوىل ، مهما بلغ اجتهادها،: األول
 .ليست آافية

هو أن مثة حاجة إىل إعادة النظر ىف املنهج: الثاىن
 .باستمرار

لسنا هنا ىف جمال احلديث عن بعض ما حلق بالنصوص املقدسة
تصلح هلا حىت لومن تشويه وامتهان حني عوملت مبناهج حديثة ال 

، أو عقالنية، أو ما شئت من"عقلية"، أو "علمية"ّمسيت 
 .مسميات

 الذى نطرحه هنا ال يقرتب من جزئيات النصمنهج االستلهام
جاهزة مسبقا، قوالب) لغوية أو علمية(ليحـشرها ىف قوالب 

ُ تعد ملفردات مثل هذه النصوص أصال، وال مبـقدورها أن مل
 .تستوعب مضموهنا

، وذلك بالتعامل مع النصقوم االستلهام بتجاوز التفسريي
القادر الواعد املفيد آوْحى متجدد، باعتبار أن رسالة النص
اخلالد مبستوياهتا املختلفة قادرة على حتريك ما يقابلها ىف

انتهى(.املتلقى، ىف أحواله املختلفة، وأزمانه املختلفة
 )املقتطف

 وبعـد

 رق بني التفسري واالستلهام قدللفأحسب أن هذا التوضيح 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   872



 26I12I2007א – אא

يكون الزما حني تبدأ هذه اليومية ىف حتديث قراءتى لبعض
 .مواقف موالنا النفرى

أجدىن األن مطالبًا بأن أجيب على أسئلة حمددة متعلقة هبذا
 :أن يعينىن ىف ذلك) الزائر(الشأن، راجيا القارئ 

 هل هذا االستلهام هو املنهج النقدى الذى اقرأ به-
 حمفوظ؟: أحالم فرتة النقاهة

أفسرها مبا" األربعني ملفاتيح السر" هل ميكن أن أرجع -
 يقرهبا من اإلفادة العامة؟

)زائد واحد( هل افعل مثل ذلك مع األلف حكمة وحكمة -
 الىت أطلقتها ىف حكمة اجملانني؟

الىت صدرت مىن) االستلهام( هل أعود للقراءة الثانية -
 تزيد فائدة؟على بعض نصوص النفرى أزيدها إيضاحا ل

 بصراحة لست أدرى

وىف نفس الوقت البد أن أعرتف ان هذه اليومية الىت سوف
تتم األربعة أشهر بعد أيام، هى الىت جعلت هذه األسئلة تقفز

 .من جديد

فما بالك عندما نفتح املنتدى ىف الشبكة العربية بفضل
 مجال ترك؟. االبن د
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