
            

                                                                            
          

                        

  
 النص املكتوب فيه ، أكثر جتعل من الدالالت الكامنة يف، خصوصية القرآن الكرمي .. 

فهناك فـارق  .. مكان من هذا النص ذاته الت اليت نقرؤها يف أي زمان وبكثري من الدال
بني القرآن املكتوب والقرآن املقروء يف أي زمان ومكان ، وهو ذاته الفارق بني علم اهللا 

  .. تعاىل ملا كان ويكون وسيكون ، وبني علمنا حنن 
 حىت تلك اليت حتمل احلدود الواضحة – فإنّ حماولة فهم النصوص القرآنية وبالتايل.. 

على أنها ال حتمل إالّ التصور التارخيي لدالالا ، هي جحود مباهية القرآن الكرمي الذي  –
نزله اهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيٍء من جهة ، وحبقيقة التطور احلضاري من جهـة أُخـرى ،   

وحباجة إىل مـا   ، جتاوزه الزمن، نه نص تارخيي لتقدمي النص القرآينّ على أوهي حماولة 
  ..يكمله 
تصـوراتنا علـى    يف دالالت القرآن الكرمي ونعاير فهناك فارق كبري بني أنّ نبحر ..

دالالت القرآن الكرمي للمرور يف أنفـاق   جهة ، وبني أن حناول إجباردالالته اردة من 
  ..نا املسبقة الصنع ، معايرين دالالته على هذه التصورات ، من جهة أُخرى تصورات



    ٢                  
 ا من جيوبنا ، كما يتخيـل بعـض   وحنن ال نعين بالدالالت اردة أوهاماً نأيت.. 

فما نعنيه هو روح الدالالت النابعة من اجلذر اللغوي الذي تفرعت عنه .. أبداً .. التائهني 
دد دراسة دالالا ومعانيها ، وذلك وفق منهجٍ علمي يأخـذ بعـني   الكلمة اليت حنن بص

  .. االعتبار مجيع الكلمات املتفرعة عن اجلذر اللغوي ، على امتداد نصوص القرآن الكرمي 
جـذرٍ   فما نعنيه هو القاسم املشترك لدالالت مجيع الكلمات القرآنية املتفرعة عن.. 

مل املختلفة اليت ينتمي إليها ما تصفه وتسميه هذه الكلمات العوا لغوي واحد ، وعدم جعل
  ..حجةً على املعىن ارد الذي نعنيه 

املسافةُ شاسعةً بني دالالت بعـض   –للوهلة األوىل  –احلاالت ، تبدو  ويف بعض.. 
د بإمعان النظر يف املعىن اـر .. ولكن .. الكلمات القرآنية املنتمية إىل جذر لغوي واحد 

بدالالت هذه الكلمات ، وهو ذاته إطار  اإلطار احمليط –جلياً  –و لنا هلذه الكلمات ، يبد
  ..املعىن والدالالت للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه تلك الكلمات 

ها الكلمـات  أنّ الدالالت اردة اليت حتملإليه ، وكيف  حقيقة ما نذهب ولتبيان.. 
أكرب بكثري من تلك الدالالت املسجونة بإطار التاريخ واملوروث  القرآنية واجلمل القرآنية ،

، وسنحاول رسم ) س ، ح ، ر ( اللغوي  اجلذر – كمثال –سنأخذ .. ذلك  لتبيان.. 
  ..إطار املعىن والدالالت النابع منه ، واحمليط جبميع مشتقّاته املتفرعة عنه 

بالنسـبة   –ب اهللا تعاىل ، تنقسم الكلمات املتفرعة عن هذا اجلذر اللغوي يف كتا.. 
  :إىل قسمني  –إلدراكنا الظاهري 

) .. ف ، ت ، ن ( قسم يتعلَّق بالسحر ، وهذا الفرع له صلته مبشتقّات اجلذر  -
، كيف أنّ عـدد مـرات   ) حوار أكثر من جريء ( وقد بينا يف كتاب املعجزة الكُربى 

عـدد مـرات ورود    –كتاب اهللا تعاىل يف  –ورود هذا الفرع املتعلّق بالسحر يساوي 
  ..مرة )  ٦٠( ، حيث يرد كُلٌّ منهما ) ف ، ت ، ن ( مشتقّات اجلذر 

 :هي  –يف كتاب اهللا تعاىل  –ومشتقّاته  .. قسم يتعلّق بالسحر  -



    ٣                  
 .…         ] ١٧: آل عمران [    

      ] ١٨: الذاريات [  

             ] ٣٤: القمر [  

عن مشترك املعىن والدالالت بني هذين  –يف عرضنا هلذا النموذج  –ولنبحث .. 
  .. ذر لغوي واحدالعائدين إىل جالفرعني 
  ..السحر هو تغيري احلقيقة يف أعني الناظرين .. 
                ] طه :

٦٦ [  
م خيل فاحلبال والعصي ، هي يف حقيقتها مل تكن تسعى ، ولكن موسى عليه السال.. 

  ..أنها تسعى  –نتيجةَ سحرِهم  –إليه 
  ..فالساحر هو من يقوم بتغيري احلقيقة يف أعني الناظرين .. 
              ] ٤: ص [  

  :يف قوله تعاىل    وكلمة .. 

               

            ] ٣٥ – ٣٣: القمر [   

مرأة لوط هله ، ونراها تستثين اآل لوط وأ جناة لنا آلية يصور هي ضمن سياقٍ قرآينٍّ. .
 –تعاىل  عن آلية النجاة اليت جنّى اهللا تلك اآليات هو عليه السالم ، فاحلديث يف سياق

  ..لوط  قوممن جنّاهم من  –بواسطتها 



    ٤                  
يف كلمة ) باء الواسطة والوسيلة ( ما نذهب إليه ، هو حرف الباء  ومما يؤكّد صحة.. 
   ر ، .. هذه الكلمة بصيغة النكرة  ، وكذلك ورودحفالنجاة كانت بواسطة س

  ..وليست مجرد جناة متّت خالل السحر 
هو عن آلية النجاة وواسطتها ، ولذلك  –القرآين  يف هذا النص –ديث احل.. إذاً .. 
 القرآين  –مل يتم استثناء امرأة لوط عليه السالم ، كما هو احلال يف –يف هذا النص 

النصوص  تلكيف  –النصوص القرآنية األخرى ، اليت تصور لنا الناجني ، وبالتايل تستثىن 
  ..امرأة لوط  –

              

          ] ٦٠ – ٥٨: احلجر [   

                

            ] النمل :
٥٧ – ٥٦    [  

              

           ] ٨٢: األعراف – 
٨٣ [  
              

         ] ١٧٣ – ١٧٠: الشعراء [     

                

             



    ٥                  
              

   ] ٣٣ – ٣٢: العنكبوت [    

              

        ] ١٣٦ – ١٣٣: الصافات [    

نجاة وكيفيتها ، إنما تتحدث عن ال وص القرآنية ال تتحدث عن واسطةلنصفهذه ا.. 
وط مستثناة من آل لوط وأهله ل النجاة ذاا ، لذلك نرى استثناء امرأة لوط فيها ، فامرأة

  ..النجاة  يف مسألة
تكون بعدم االلتفات إىل ما حيلُّ بقوم لوط حني نزول  –اليت متّت  –النجاة  وكيفية.. 

  ..العذاب فيهم 

                

                

    ] ٨١: هود [   

             

                 
    ] ٦٦ – ٦٥: احلجر [ 

لذي سيلتفت ، وبالتايل ال يستفيد من واسطة النجاة ، هو امرأة لوط عليه السالم فا.. 
 ..فالتفاالنجاة  خرجها من ساحة االستفادة من واسطةا ي..  

  .. ولذلك يف النص القرآين.. 



    ٦                  
               

            ] ٣٥ – ٣٣: القمر [  

ما ذهبنا إليه من أنَّ العبارة القرآنية  ستثناء امرأة لوط ، وهذا يؤكِّد صحةا نرى عدم.. 
 :    ةمن  تصف كيفي النجاة وواسطتها ، حيث مل تستفد امرأةُ لوط

  ..ذاا  ية مسألة النجاةالقرآن هذه الواسطة والكيفية ، وال تصف هذه العبارة
تغيري الواقع احمليط بآل لوط واستثنائه من واقـع   بواسطةكانت  فالنجاة ..وهكذا .. 

          لوط  احلاصب الذي أُرسل على قوم

   .. ةوهذا عني ما تصفه العبارة القرآني     ..  
ال يلتفت إىل هذا السـحر   املسحورين ، ومن فكما أنَّ السحر يغير الواقع يف أعني.. 

واقع التغيري الذي هو االستثناء مـن   ر به ، كذلك فإنَّويستطيع حجب رؤيته عنه ال يتأثَّ
  .. االلتفات إىل هذا احلاصب  ن إالَّ بعدملوط ال يكو احلاصبِ الذي أُرسل على قوم

ذا قوم لوط ، ألنها التفتت ونظرت إىل ه أنَّ امرأة لوط أصاا ما أصاب لذلك نرى.. 
احلاصل يف قوم لوط  ب الواقعة اليت هي حجمن أداة النجا وبالتايل مل تستفد.. احلاصب 

  ..إىل هذا الواقع  وعدم االلتفات، حني إرسال احلاصب عليهم 
وحنن .. االلتفات إليه  حجب الواقع احمليط وعدم: تعين ) سحر ( كلمة .. إذاً .. 

نجاة ساحة الزمان اليت متّت فيها تلك ال ، ال ننكر) سحر ( الت لكلمة بإظهار هذه الدال
ن بأ أُمر بين أن موعدهم الصبح ، وأنّ لوطاً عليه السالمفهناك عبارات قرآنية ت.. أبداً .. 

  .. ه بِقطْعٍ من الليليسري بأهل



    ٧                  
                

                

     ] ٨١: هود [   

ها هذه الكلمة ، وعمق ارتباطها بالدالالت فما نبينه هو عمق الدالالت اليت حتمل.. 
  ..تفرعت عنه النابعة من اجلذر اللغوي الذي 

  ..يف النصني القرآنيني ) األسحار ( وكلمة .. 

 ......       ] ١٧: آل عمران [    

      ] ١٨: الذاريات [     

بباء الواسطة والوسيلة ، وليس حبرف  وجمرورة ،) سحر ( غة مجع كلمة بصي ترد.. 
يف ( ومل ترد بالصيغة .. يتم استغفارهم هللا تعاىل ) الْأَسحارِ (  ، أي بواسطة )يف ( اجلر 

حصرها يف وصف فترة  دالالا بعمقٍ أبعد من جمرد وهذا يدفعنا إىل إدراك) .. السحر 
  ..كلَّ يوم  حمددة معروفة من الليل تتكرر زمنية

تني اآليتني يف ها ]     ،   [ يكون معىن كلمة.. وهكذا .. 
التغيري وعدم االلتفات إىل الذنوب واخلطايا اليت يطلبون من اهللا تعاىل  بسبل: الكرميتني هو 

  .. غفراا 
ما  يف ترك وحجب فطلبهم املغفرة من اهللا تعاىل يكون من خالل جهدهم وعزمهم.. 

  ..يطلبون من اهللا تعاىل غفرانه ، ويف عدم االلتفات إليه 
من اهللا  االلتفات إليها ، يطلبون املغفرةأي بالتغيري واإلعراض عن اخلطايا ، وعدم .. 

م اهللا تعاىل من الواقع الذي نزل بقومهم من لوط جنّاه ىل عن هذه اخلطايا ، كما أنَّ آلتعا
  ..ت إىل ذلك الواقع االلتفا خالل عدم



    ٨                  
) .. سحر (  ن إطار املعىن ارد الذي حتمله كلمةجمرد ال خيرج ع معىنوكلُّ ذلك .. 

ـ   –) س ، ح ، ر ( فكلُّ مشتقّات اجلذر اللغوي   –ة الذي اخترناه كنمـوذج للدراس
هذا اجلذر ها إطار املعىن والدالالت اليت حيمليف إطاره العام عن  جمرد ال خيرج تشترك مبعىن

  ..اللغوي 
 املنهجية العلمية النابعة من كون مجيع مشتقّات اجلذر اللغوي وهكذا نرى كيف أنَّ.. 

ذاته املعـىن  ا إطار واحد من املعىن والدالالت ، هو  واحد يف كتاب اهللا تعاىل ، يحيطال
ا كـان لنـا أن   ه ذلك اجلذر اللغوي ، تقودنا إىل اكتشاف دالالت ماملُجرد الذي حيمل

  ..نكتشفها لوال اتباع هذه املنهجية 
الصنع ، وعلى أنه  حينما ال ندخل حبر دالالت القرآن الكرمي إالّ بتصورات مسبقة.. 

فعـدم  .. نا ، فسنغرق يف شطآنه ، دون أن نصطاد شيئاً من درره الثمينة ال خياطب غري
قلوبنـا ،   الروح القـرآينَّ مـن   خرِجرمي إالّ من خالل التاريخ يفهم دالالت القرآن الك

  ..جنا من التاريخ وخير

  
 


