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  أثر العربية في ثقافة المسلمين
  )*(محمد يوسف الشربجي. د

حديث الشيء عن في ثقافة المسلمين العربية أثر ديث عن احلإن 

العربية املقدسة واحد؛ ومن هنا اكتسبت اللغة ذاته، فكل من القرآن الكرمي و

، ألين عريب: وا العرب لثالثُّبِأح«العربية القداسة واخللود، وقد ورد يف األثر 

  .)١(» أهل اجلنة عريبَ عريب، وكالمَوالقرآن

من أحب «:  وثقافة املسلمنيًرا عن العالقة بني العربيةِّوقال الثعاليب معبـ

، ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، ًاهللا تعاىل، أحب رسوله حممدا 

اُومن أحب العرب أحب العربية، ومن أحب العربية ع    .)٢(»..ين 

  .العربيةاللغة يم في أثر القرآن الكر

ال خيفى على أحد ما أحدثه القرآن الكرمي يف اللغة العربية من آثار، وما 

ًأحدثته اللغة العربية يف ثقافة املسلمني، ويكفيها فخرا أن اإلسالم جعل 
  .ًتعلمها فرضا ملن دخل يف اإلسالم، فال قرآن بال عربية، وال عربية بال قرآن

                                                            
  .أستاذ التفسري وعلوم القرآن املساعد يف كلييت الشريعة واآلداب، جبامعة دمشق) *(

سنده : ، وقال اهليتمي٨٧/ ٤) دار املعرفة، بريوت. ط(رواه احلاكم يف املستدرك ) ١(
حتقيق جمدي السيد إبراهيم ضعيف، انظر كتاب مبلغ األرب يف فخر العرب للهيتمي، 

  .٢٠ص ) م١٩٣٨: القاهرة. ط(
  .١ص ) م ١٩٣٨: القاهرة. ط( الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية ) ٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦١٤  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

نت َّبية هي أقدم اللغات على اإلطالق، كما بيومن الراجح أن اللغة العر
ا آدم األمساء كلها، وهي لغة أهل  ا اللغة اليت علم اهللا  ّالدراسات احلديثة وأ

ميكننا ذكر أهم ما أحدثه القرآن الكرمي يف اللغة العربية من آثار فيما و. اجلنة
  :أيتي
  :  المحافظة على اللغة العربية من الضياع-١

سبق أن السر الكامن وراء خلود اللغة واحلفاظ عليها من  فيما ُذكرت
االندثار هو القرآن الكرمي مبا كان له من أثر بالغ يف حياة األمة العربية، 

ذا الكتاب، الذي صقل اوحتويله  من أمة تائهة إىل أمة عزيزة قوية بتمسكها 
ر عقوهلم من رجس الوثنية وعطن َّ، وهذب طباعهم، وطه أبنائهانفوس

م ومجعهم على كلمة واحدة توحَّاجلاهلية، وأل م، َّف بني قلو دت فيها غايا
وبذلوا من أجلها مهجهم وأرواحهم، ورفع من بينهم الظلم واالستعباد، ونزع 

فقد كان القرآن الكرمي وال يزال . من صدورهم اإلحن والضغائن واألحقاد
 لغة علىاك ُيكت وحتكالطود الشامخ يتحدى كل املؤثرات واملؤامرات اليت ح

القرآن، يدافع عنها، ويذود عن حياضها، يقرع أمساعهم صباح مساء، ليل 
ِوإن كنتم يف ريب مما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله  :ار بقوله تعاىل ِِ ِْ َ َْ ِّ ٍْ ٍَ َُ ِ َُْ َْ ََ ََّْ َِّ ْ ِ ْ ُْ ُ َِ

َوادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم ص َْ ُْْ ُ ُْ ِ ِ َِّ ِ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َادقنيَ ِ ُفإن مل تـفعلوا ولن تـفعلوا ، ِ َُ َْ َْ َْ ََ َْ ْ َِ

َفاتـقوا النَّار اليت وقودها النَّاس واحلجارة أعدت للكافرين ِ
ِ َِ ْ ْ َّ ُِ َُِ ََ ْ َ َُ َ ُ ُ ََِّ ُ َّ] ٢٤ - ٢٣:البقرة[ ،

ِقل لئن اجتمعت ا: وقوله تعاىل َ َ َ ْ ِ َِ ْ ِأل◌ُ ُنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القِ ْْ َ َ ِ ِ ِِ َُْ ْ َ ََ ُّ ْْ َ ِرآن ُ ْ
ًال يأتون مبثله ولو كان بـعضهم لبـعض ظهريا َِ ٍ ْ َِْ ِ

ْ ُ ُ َ ََ ََ ََْ ِ ِْ ِ ُْ] فلما كان  ]٨٨ :اإلسراء
ذه املن زلة ال جرم أن املسلمني أقبلوا عليه ودافعوا عنه، واعتربوا ـالقرآن الكرمي 

أن كل عدوان على القرآن هو عدوان على اللغة العربية، وأن النيل من اللغة 



  
٦١٥  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

هو نيل من القرآن، ولذلك فإن بقاء اللغة العربية إىل اليوم وإىل ما شاء العربية 
 الدين َ لكونه أصل-اهللا راجع إىل الدفاع عن القرآن، ألن الدفاع عنه 

ا السبيل ،ومستقى العقيدة ا السبيل إىل فهمه، بل أل  يستتبع الدفاع عنها أل
  . عند اهللا ال من وضع أحدإىل اإلميان بأن اإلسالم دين اهللا، وأن القرآن من

 اللغات وما تعرضت له من انقسام  بعضًويبدو هذا األمر واضحا ملن تتبع
 بعد أن كانت لغة عاملية حمكية وصناعية، وليست اللغة الالتينية ،وانشطار واندثار

  .ً فبقيت أثرا بعد عني، كانت لغة حضارة وسطوة وقوة، إذعنا ببعيدة
غة العربية مل تكن هلا هذه القوة وهذه وعلى العكس من ذلك فإن الل

ة، بكل ما َّاملنعة، وليست لغة حضارة وصناعة، إمنا كانت لغة صحراء وأمي
عد عن العلوم واملعارف، مث ُتفرضه بيئة الصحراء من بساطة وضيق عيش، وب

ضوا للحروب والدمار كغريهم، ولكن ما زالت لغتهم قوية َّإن العرب قد تعر
وية والنشاط، وما ذلك إال بفضل القرآن الكرمي، الذي ساطعة تنبض باحلي

ل حبفظ غريه من َّل اهللا حبفظه، فحفظ به اللغة اليت نزلت به، ومل يتكفَّتكف
  .الكتب املقدسة فبادت اللغة اليت نزلت فيها واندثرت

  : تقوية اللغة والرقي بها نحو الكمال-٢
 كانت  لتصل إليه لوال القرآن ا مامنح القرآن الكرمي اللغة العربية قوة ورقي

واأللفاظ املتطورة والرتاكيب اجلديدة،  اضة،َّالكرمي، مبا وهبها اهللا من املعاين الفي
واألساليب العالية الرفيعة، فأصبحت تتألق وتتباهى على غريها من اللغات مبا 

ّ من حماسن اجلمال وأنواع الكمال، ويف هذا يقول العالمة الرافعي رمحه هحازت
ذه اللغة على منط«: هللا ًعجز قليله وكثريه معا، فكان ُ ينزل القرآن الكرمي 

ً قد أظهرها مظهرا ال ... إذ النور مجلة واحدة،أشبه شيء بالنور يف مجلة نسقه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦١٦  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

، ته ألنه جالها على التاريخ كله ال على جيل العرب خباص، العجب منهىقضُي
ا صوت احلاضر أم صوت توا هلا حىت مل يتبينوا أكانوا يسُوهلذا  معون 

ا،املستقبل أم صوت اخللود ا هي لغتهم اليت يعرفو  ولكن يف جزالة مل ، أل
  .)١(»ضغ هلا شيح وال قيصومُمي

  بـــل جـــاء بـــه إمـــام العربيـــة الرافعـــي رمحـــه اهللا، ولـــيس هـــو فحـــسب،َّهـــذا مـــا عـــرب
:  اللغـة العربيـة ليقـول عـن- إمـام العربيـة يف عـصره - )٢(ّالعالمة الفراهي اهلنـدي

ـم َّاعلم أن كالم العرب كله منـط أعلـى مـن كـالم األمـم الـذي تعـو« دت بـه، أل
ذيبـه مـن أمـور سـخيفة، فهـم جيـر دون كالمهـم مـن كـل ِّمولعون برزانـة القـول و 
َرابطـــة، ولـــو فعلـــوا ذلـــك كـــان عـــارا علـــى الـــسامع، فإنـــه ي فهـــم الـــروابط بذكائـــه، ً

))إخل. ..ر فيهم احلذفُفلذلك كث
)٣(.  

 املستشرقني وغريهم بقوة اللغة العربية ن اعرتف أعداء العربية موقد
من أغرب ما وقع يف «: »أرنست رينان«وحيويتها وسرعة انتشارها، فيقول 

ب حل سره، انتشار اللغة العربية، فقد كانت هذه اللغة غري ُتاريخ البشر، وصع
                                                            

 .٧٤/ ٢) م١٩٧٤ :، دار الكتاب العريب، بريوت٢ط(، العربالرافعي، تاريخ آداب ) ١(
ما املثل، يقالوالشيح والقيصوم نباتان من نبات البادية، ُ يضرب  الن ميضغ الشيح ف: ُ
  ).شيح، قصم: ( انظر لسان العرب.والقيصوم، إذ ا كان عربيا خالص البداوة

ُهو العالمة عبد احلميد الفراهي، عامل اهلند يف زمانه، و) ٢( وتويف سنة ه ١٢٨٠لد سنة ّ
انظر  ).نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ( تفسريهفات أمههاَّالكثري من املؤل ، لهه١٣٤٩

ًوانظر ترمجته أيضا يف ّرمجته يف مقدمات كتبه بقلم تلميذه العالمة السيد سليمان الندوي،ت
: ُ نشر يف جملة جامعة دمشق »...اإلمام عبد احلميد الفراهي ومنهجه يف تفسريه«حبثي 
لد    .٤٥٩م، ص٢٠٠٤ -  العدد الثاين - ٢٠ا

  .٧٧ص ) م١٩٩١: ، الدائرة احلميدية اهلندية٢ط( دالئل النظام ) ٣(



  
٦١٧  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

أي سالسة، غنية معروفة بادىء بدء، فبدأت فجأة يف غاية الكمال، سلسة 
أي غىن، كاملة حبيث مل يدخل عليها إىل يومنا هذا أي تعديل مهم، فليس هلا 
ا اليت ال  ا وانتصارا ا إال فتوحا طفولة وال شيخوخة، وال نكاد نعلم من شأ

  .)١(»..بارىُت
ا لغة العرب كانت «: ويقول جورج سارنوت ولغة القرآن على اعتبار أ

 مرونة جعلتها قادرة على أن وقد وهبها  الرسول ذا التجديد كاملة، 
 عنه َّعربُن الوحي اإلهلي أحسن تدوين جبميع دقائق معانيه ولغاته، وأن يِّتدو

بعبارات عليها طالوة وفيها متانة، وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية 
  .)٢(»إىل مقام املثل األعلى يف التعبري عن املقاصد

بفـــضل القـــرآن بلغـــت العربيـــة مـــن االتـــساع مـــدى ال «: نويقـــول بروكلمـــا
ًـتكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا، واملسلمون مجيعا مؤمنـون بـأن اللغـة 

ـــذا ّلِحـــُالعربيـــة هـــي وحـــدها اللـــسان الـــذي أ م، و  هلـــم أن يـــستعملوه يف صـــلوا
يا اكتــسبت اللغــة العربيــة منــذ زمــان طويــل مكانــة رفيعــة فاقــت مجيــع لغــات الــدن

ا شعوب إسالمية   .)٣(»األخرى اليت تنطق 
ي من وضع اللغة العربية أو ِّومما ال شك فيه أن اعرتاف أمثال هؤالء، ال يقو

  . أن الفضل ما شهدت به األعداءِّيأخذ بيدها إىل الرفعة، وإمنا ذكرنا أقواهلم لنبني
  :لكثيرةة اَّليَبَ توحيد لهجات اللغة العربية وتخليصها من اللهجات الق-٣

                                                            
ا وخصومها، ) ١(   .٢٥ص) مطبعة الرسالة، بريوت. ط(أنور اجلندي، اللغة العربية بني محا
: ّمكتبة الرسالة احلديثة، عمان. ط(عبد اجلليل عبد الرحيم، لغة القرآن الكرمي . د) ٢(

  .٥٨٥ص) م ١٩٨١
  . ٢٣/ ١كارل بروكلمان، تاريخ األدب العريب ) ٣(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦١٨  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

من املعلوم أن هلجات اللغة العربية كانت خمتلفة، حتتوي على الفصيح 
واألفصح، والرديء واملستكره، وكانت القبائل العربية معتدة بلهجتها حىت إن 

 من أجل التخفيف على العرب يف قراءته ،القرآن الكرمي نزل على سبعة أحرف
ه آناء الليل وأطراف النهار، حىت قبلون عليه ويتلونُ ومل يزل املسلمون ي.وتالوته

م بخرجت للناس، ينطقون ُصاروا بفضل القرآن خري أمة أ لغة واحدة عر
ُوعجمهم، وكان بذلك جامعا للعرب واملسلمني على لغة قريش وما ي ا، ً قار

  .د لغتهم وألسنتهمُّ توحَّجتلت يفدخلوا يف مرحلة تارخيية فريدة ف
  :ة عالمية تحويل اللغة العربية إلى لغ-٤

ا، والعرب قبل  من املعروف أن اللغة هي صورة صادقة حلياة الناطقني 
ذكر أو موقع بني األمم آنذاك حىت ُنزول القرآن الكرمي، مل يكن هلم شأن ي

م لغتهم، والتعاون معهم فليست لغتهم لغة علم ومعرفة، ُّقبل األمم على تعلُت
ا كل ذلك ج وكذلك ليس لديهم حضارة أو صناعة، عل اللغة تقبع يف جزير

  .فال تربحها إال لتعود إليها
وقد ظلوا كذلك، حىت جاء القرآن الكرمي، حيمل أمسى ما تعرف البشرية 

 نور الدكتور إىل دينهم، يقول خللقدعوة اَفأمر العرب ب وتعاليم، ئمن مباد
الصني ا حىت تغلغلت يف اهلند ووقد اتسع انتشار اللغة العربية جد«: الدين عرت

ًوأفغانستان، وحسبنا شاهدا على ذلك ما نعلمه من مشاهري العلماء من تلك 
البالد مثل البخاري ومسلم، والنسائي، وابن ماجه القزويين، وغريهم 

  .)١(وغريهم

                                                            
  .٣٥٩ص) م١٩٩٢: جامعة دمشق. ط( والدراسات األدبية عرت، القرآن الكرمي. د) ١(



  
٦١٩  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

بل حسبنا ما نراه ونسمعه يف مسابقات حفظ القرآن الكرمي وتالوته : أقول
  .)١(ء اجلنسيات غري العربيةلى هم من أبناُمن أن الفائزين بالدرجات الع

  : تحويل اللغة العربية إلى لغة تعليمية ذات قواعد منضبطة-٥
من الثابت املعروف أن العرب قبل نزول القرآن كانوا جيرون يف كالمهم 
وأشعارهم وخطبهم على السليقة، فليس للغتهم تلك القواعد املعروفة اآلن، 

ثنا عن كثري ِّ من أن التاريخ حيدوذلك لعدم احلاجة إليها، وال أدل على ذلك
م إىل الصحراء لتعلم َّمن العلماء الذين صر ُحوا أن لغتهم استقامت ملا ذهب  ّ

 وملا .اللغة العربية النقية اليت مل تشبها شائبة، ومن هؤالء اإلمام الشافعي
ًاتسعت الفتوحات، وانتشر اإلسالم، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، احتك 

 لغتهم، مما اضطر حذيفة بن اليمان الذي ُدخل اللحن إىللعجم فابالعرب 
غازي أهل الشام يف فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، أن يرجع إىل ُكان ي

 هذه األمة قبل أن ِْكدرَيا أمري املؤمنني أ«:  املدينة املنورة ويقول لعثمان
ا اختالف اليهود والنصارى ن أمر جبمع القرآن، فكان أ. )٢(»ختتلف يف كتا

 للعرب رسم َظِفَوليس هذا فحسب؛ بل يرجع الفضل للقرآن الكرمي يف أنه ح
م، وكيفية إمالئهم، على حني أن اللغات األخرى قد اختلف إمالء  كلما

  .كالمها، وعدد حروفها
عل ُوالسر يف ذلك أن رسم القرآن ج«: عرتنور الدين  الدكتوريقول 

مث تطورت قواعد إمالء العربية مبا يتناسب مع مزيد  للكتابة العربية، ًأصال

                                                            
 يف عامة للقرآن الكرمي َّعلى سبيل املثال كان الفائز األول يف جائزة ديب الدولي) ١(

  .من تشاد، والثاين من تركيا) ٢٠٠٢(
  .١٨٤ - ١٨٣/ ٦انظر تفصيالت الرواية يف البخاري ) ٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٢٠  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

، فكان للقرآن الكرمي الفضل يف حفظ لفظهاالضبط وتقريب رسم الكلمة من 
  .)١(رسم الكلمة عن االنفصام عن رسم القدماء 

  : تهذيب ألفاظ اللغة العربية، ونشوء علم البالغة-٦
ا العام وطبيعتها، ّأن لغة أية أمة هي صورة صادقة لذوقه فيما سبق ُذكرت

ب َ حسًأيضار َّوإذا كان للبقاع تأثري يف الطباع، فمما ال ريب فيه أن اللغة تتأث
ا َّ والعرب أمة أكثرها ضارب يف الصحراء، مل يتحض.الناطقني  ر منها إال ّ

كان يف لغتهم اخلشن اجلاف، واحلوشي الغريب، وقد أنه القليل، فال جرم 
ر اليت ُّقريش كانت سهلة ملكان حياة التحضأسلفنا عن الواسطي أن لغة 

  .كانت حتياها يف ذلك
ًولعل من يقرأ األدب اجلاهلي ويتدبره، يزداد إميانا مبا للحضارة من أثر يف 

 »يشِحَج «ًألفاظ اللغة، فإنه سريى يف أدب أهل الوبر كثريا من مثل
عنه ، وما إىل ذلك مما ينفر منه الطبع، وينبو »جحلنجع« و»مستشزرات«و

مما .السمع، على حني أنه يكاد ال يصادفه من ذلك شيء يف أدب القرشيني
أمجع الناس أن اللغة إذا وردت يف القرآن فهي أفصح «: جعل ابن خالويه يقول

  .)٢(»مما يف غريه
ها في اللغة العربية َ للقرآن الكريم أحدثأخرى وهناك آثار - ٧

ذلك أن العرب كانت هلم  وواألدب العربي، كتنمية ملكة النقد األدبي،
م املعروفة، فلما نزل القرآن  م املنظومة، ومباريا أسواقهم املشهورة، ومعلقا

                                                            
  .٣٦١القرآن الكرمي والدراسات األدبية، ص) ١(
 )مصر. ط(علوم اللغة العربية، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم يف السيوطي، املزهر ) ٢(

١/١٢٩.  



  
٦٢١  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

م، ورق ت َّت له أحاسيسهم ومشاعرهم، تغريَّالكرمي، والمس شغاف قلو
أحكامهم وقوانينهم، فنقلهم من الفصيح إىل األفصح، ومن اجليد إىل األجود، 

  .ذلك هو القرآن بإعجازه
  :ر العربية في ثقافة المسلمينأث

ّبعد أن حتدثنا عما أحدثه القرآن الكرمي يف اللغة العربية، فإن هذا املبحث  َّ
يأخذ اجلانب التطبيقي من البحث، إذ كل مسلم يعلم أن الصالة ال تصح إال 

ُنـزل به الروح : بقراءة القرآن، وأن القرآن نزل بلسان عريب مبني، قال تعاىل ُّ ِِ َ ََ
ٍعلى قـلبك لتكون من المنذرين بلسان عريب مبني، ُنيِمَألا ِ ُِ ٍّ ََِ ٍَ

َ
ِ ِ ِِ َ َِ ْ ُ ْ ِ َ ُ َْ َ َ  ].١٩٥: الشعراء[ َ

ا واجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو  ُّلذلك كان تعلم العربية فرض، وإتقا
ُواجب، وهل ميكن أن يتصور إسالم بال قرآن أو قرآن بال عربية، وكيف ميكننا 

ٌكتاب أنـزلناه إليك مبارك : ذي أمرنا بتدبره بقوله تعاىلتدبر كتاب اهللا ال َ َُ َ ََِْ ُ ََْ َْ ٌ ِ

ِِليدبـروا آياته َ َُّ َّ َِ] وقوله تعاىل] ٢٩:ص :َأفال يـتدبـرون القرآن َُْ ْ َُّ َ ََ ََ] النساء :
ٍ، إذا مل نكن على علم كاف بوسائل التدبر ومنها، بال شك، اللغة ]٨٢

  .العربية وعلومها
ًبط واضحا بني القرآن الكرمي واللغة العربية، وما يرتك ذلك وهكذا جند الرتا

 كان يفخر بلسانه ولغته، فهذا رسول اهللا . من أثر يف ثقافة املتعبدين به
ًوقد جاء يف ذلك أحاديث كثرية مر بعضها سابقا ومنها قوله  َّ » أنا

، وأوضح من هذه )١(»أعربكم، أنا من قريش ولساين لسان سعد بن بكر
أنا أعرب العرب، « اية يف تأكيد سالمة اللغة والتربؤ من اللحن قوله الرو

                                                            
 .١/١١٣وهو مرسل، انظر الطبقات الكربى ) ٣١٨٨٤( رقم ١١/١٨٢كنـز العمال ) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٢٢  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ّولدت يف بين سعد، فأنـى يأتيين اللحن ً، وأشد وضوحا يف استنكار اللحن )١(»ُ
ْوتسميته ضالال ما رووا من أن النيب  ََ ً مسع رجال يلحن يف كالمه فقال ً

ًِّملبارك معلقا على هذه ، قال الدكتور مازن ا)٢(»أرشدوا أخاكم، فإنه قد ضل«
ا تسمية «: الروايات وتسمية اللحن بالضالل بالغة ال تصدر إال عن بليغ، أل

الشيء مبا يؤدي إليه، وكم ضل أناس يف الفهم لضاللتهم يف اللغة، سواء كان 
، وما أظن )٣(ذلك يف دالالت األلفاظ أو أساليب التعبري أو حركات اإلعراب

ََّابن جين ومن تـقيله  إال مقتبسني من هذا احلديث النبوي حني قالوا ما قالوه َ
ِمن أن ضالل بعض الفرق راجع إىل ضاللتهم يف فهم اللغة، وإن أكثر من 

ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة املثلى إليها، فإمنا 
، مث قال )٤(»ُاستهواه واستخف حلمه ضعفه يف هذه اللغة الكرمية الشريفة

                                                            
 .عن أيب سعيد اخلدري  ) ٥٤٣٧( ، رقم ٦/٣٥:  الطرباين، املعجم الكبري) ١(
: دار الكتاب العريب، بريوت. ط(يق حممد علي النجار اخلصائص، حتق  ابن جين،)٢(

 .٣/٢٤٦ ، ٢/٨) ت.د
ومما :  حكاية أيب عمرو عن ثعلب  قال»ولد«نقل ابن منظور يف لسان العرب يف مادة ) ٣(

ًحرفته النصارى أن يف اإلجنيل يقول اهللا تعاىل خماطبا عيسى   عليه وعلى نبينا الصالة - َّ
َنا ولدتك، أي ربيتك، فقال النصارىِّأنت نبيي وأ«: - والسالم  ُ ْ َأنت بـنـيي وأنا ولدتك، : ََّ ُ ْ ََ َُّ

ًوخففوه وجعلوا له ولدا، سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا ً وذكر السيوطي رمحه اهللا  .»ً
إن النصارى كفروا بلفظة أخطؤوا يف إعجامها وشكلها، فإن : يف تدريب الراوي ذلك وقال

ّأنت نبيي ولدتك من البتول«:عيسىاهللا قال يف اإلجنيل ل ّأنت بنيي : َّ، فصحفوها وقالوا»ّ ُ
َولدتك  ُ ْ بديع السيد اللحام .  بتحقيق د٤٨٣ انظر ذلك يف اجلزء األول ص - ً خمففا - َ

   ).   ٢٠٠٥: دار الكلم الطيب، دمشق. ط(
   .٣/٢٤٥: اخلصائص) ٤(



  
٦٢٣  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

ًمث عاد ابن جين ثانية ليبني أن فساد االعتقاد كثريا ما يرجع «: كتور املباركالد ِّ
، ولو أنصف )١(»إىل التعلق بظاهر اللغة دون معرفة أسرارها وأغراضها

ِّأن يفيت يف الشرع أو يؤلف يف ًاملسلمون ملنعوا من مل يكن متضلعا من العربية 

 مل يتقن العربية من التخصص التفسري، ولو أنصف علماء الشريعة ملنعوا من
يف الشريعة، ولقد كانت مناهج علمائنا أن يبدأ الطالب حبفظ القرآن مث 

ِّيـثـين بعلوم العربية، مث ينتقل إىل دراسة علوم الدين َُ.)٢(  
وقد وردت آثار كثرية عن الصحابة الكرام يف حرصهم على تعلم العربية 

َأل◌◌ن أقرأ «:  يقولوإنكارهم على من يلحن فيها، فهذا أبو بكر  َ َ
ّفأسقط أحب إيل من أن أقرأ فأحلن ُّ وأخرج أبو عبيد القاسم بن سالم .)٣(»ِ

  .)٤(»ألن أعرب آية من القرآن أحب إيل من أن أحفظ آية«: ًقوله أيضا
علـــيكم بالتفقـــه يف الـــدين، والـــتفهم يف «:   يقـــولوهـــذا عمـــر بـــن اخلطـــاب 

  .)٥(»ُالعربية، وحسن العبارة
 فحسبه أن معظم الروايات تعزو اإلشارة بوضع علم  علي وأما اإلمام

َّالنحو إليه، وأن أبا األسود الدؤيل أخذ ذلك عنه فقد روى املبـرد أن أبا األسود  َُ
                                                            

دار . ط( يف العربية مازن املبارك، مقاالت. وانظر د. ٢٧٠ - ٢٦٤/ ٣اخلصائص ) ١(
  .١٦ص) م ١٩٩٩: البشائر، دمشق

دار الغوثاين، . ط(أمين الشوا وللغة العربية تارخيها . ، وانظر د١٦: مقاالت يف العربية) ٢(
   .٣٣ -  ٣١) ٢٠٠٧: دمشق

  .٥:مراتب النحويني) ٣(
: املغرب. ط( ابن سالم، فضائل القرآن، حتقيق أمحد بن عبد الواحد اخلياط ) ٤(

٢/١٧٧) ١٩٩٥. 
  .١٧٩ / ٢ :فضائل القرآن) ٥(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٢٤  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

تلقيته من «: ُسئل عمن فتح له الطريق إىل الوضع يف النحو وأرشده إليه فقال
   )١(.» علي بن أيب طالب 

ِّجـــو«:   يقـــولوكـــان ابـــن مـــسعود  دوا القـــرآن، وزينـــوه بأحـــسن األصـــوات، َ
، وغــري ذلــك ممــا ورد عــن ابــن عبــاس )٢(»وأعربــوه ؛ فإنــه عــريب، واهللا حيــب أن يعــرب

 حرب األمة وترمجان القرآن، فكـان يفـسر القـرآن ويستـشهد علـى مـا يقـول بـأقوال ِّ ِْ َ
ُالعرب، وقد مجعت هذه األشعار وطبعت يف كتاب بعنوان  ق مسائل نافع بـن األزر«ُ

  . وطبع يف جممع اللغة العربية بدمشق وغريه))البن عباس
ًورحم اهللا سلفنا الصاحل ما كان أعلمهم وأذكاهم وأبعدهم نظرا، ولعل فيما 
ا  قالوه منبهة لنا على بعض ما ينبغي من إحكام الصلة بني اللغة العربية وأد

يا أبا سعيد، : قلت للحسن«: والقرآن والعلوم اإلسالمية، فعن حيىي بن عتيق قال
ا قراءته، قال حسن يا بن  ا حسن املنطق ويقيم  ُالرجل يتعلم العربية يلتمس 

ْأخي فتعلمها، فإن الرجل ليقرأ اآلية فيعيا بوجهها فيهلك فيها ّ«)٣(.  

                                                            
دار قتيبة، . ط(بديع السيد اللحام . انظر الزرقاين، مناهل العرفان، حتقيق د) ١(

  .٢/٤٨٠) ١٩٩٨:دمشق
وانظر ابن األنباري، إيضاح الوقف واالبتداء، حتقيق حميي . ٢/١٧٩:  فضائل القرآن) ٢(

  .١/١٦ ) ١٩٧١ :جممع اللغة العربية بدمشق. ط( الدين رمضان 
وانظر السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،  .٢/١٧٩: فضائل القرآن، البن سالم) ٣(

. ١/٥٧٥) م١٩٨٧: ، دار ابن كثري، دمشق١ط(مصطفى البغا . حتقيق د
 .١٢١٠ - ٢/١٢٠٩و



  
٦٢٥  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

ِّال أوتى برجل غري عامل بلغة العرب يفسر كالم اهللا «: وقال اإلمام مالك
ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن «: وقال جماهد. )١(»ًإال جعلته نكاال

  .)٢(»ًيتكلم قي كتاب اهللا إذا مل يكن عارفا بلغات العرب

:   يف مواضـــع متعـــددة منـــه»الرســـالة«وقـــال اإلمـــام الـــشافعي رمحـــه اهللا يف كتابـــه 

العلــم بــأن مجيــع كتــاب اهللا إمنــا نــزل بلــسان : ومــن مجــاع علــم كتــاب اهللا تعــاىل«

ًرب أوسع األلسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، وال نعلمه حييط ولسان الع... العرب ً
  .»...جبميع علمه إنسان غري نيب

وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها، ال يذهب منه شيء «: وقال

َُعليها، وال يطلب عند غريها، وال يعلمه إال من قبله عنها، وال يشركها فيه إال  َِ ْ َ ُ
اَّمن اتبعها يف تعلمه منها، وم :  مث قال»...ن قبله منها فهو من أهل لسا

ُفعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حىت يشهد به أن « َ َ
َال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب اهللا، وينطق بالذكر  َ ً
ُفيما افرتض عليه من التكبري، وأمر به من التسبيح والتشهد وغري ذلك، وم ا ُ

َازداد من العلم باللسان الذي جعله اهللا لسان من ختم به نبوته، وأنزل به آخر 
ُكتبه كان خريا له، كما عليه يتعلم ً

، الصالة والذكر فيها، ويأيت البيت وما )٣(
                                                            

دار . ط(يوسف املرعشلي وآخرين . الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق د) ١(
  .١٢٠٦/ ٢: والسيوطي، اإلتقان. ١/٣٩٦) ١٩٩٠ :املعرفة، بريوت

 .١/٣٩٦:  الزركشي، الربهان) ٢(
ًهي لغة عند العرب رجحها الشيخ أمحد حممد شاكر حمقق الرسالة، متابعا اإلمام ) ٣( ِّ َّ

   . ٤٩الشافعي يف ذلك، انظر حاشيته ص



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٢٦  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ُأمر بإتيانه، ويتوجه ملا وجه له، ويكون تبعـا فيما افرتض عليه، وندب إليه، ال  ُ ً ِّ َّ ُ

   .)١(»ًمتبوعا
ِّذلك من آثار تبني أمهية اللغة العربية يف ثقافة املسلمني، وهذا إىل غري 

ومل تزل األئمة من «: الزبيدي أحد األئمة األعالم يف اللغة واألدب يقول
ُّالصحابة الراشدين ومن تالهم من التابعني حيضون على تعلم العربية وحفظها  ّ

ها أنزل اهللا كتابه املهيمن والرعاية ملعانيها، إذ هي من الدين باملكان املعلوم، فب
ا بلغ رسوله  يهّعلى سائر كتبه، و   )٢(.» وظائف طاعته وشرائع أمره و

ًلقد اختذ اإلسالم العربية لسانا له، فإذا كان اإلميان به هداية ونورا، كان  ً
َاإلسالم من ذلك النور طبيعته وحقيقته، وكانت العربية منه املظهر الذي تراه  َ

ُت الذي تسمعه اآلذان، واملسرب الذي يسلك به إىل القلوب العيون، والصو
ًواألذهان، فشد أقواما من غري العرب إىل لغة العرب، ونشر اللغة يف بالد مل  َّ َ َ
يكن هلا فيها نصري وال للعرب فيها سلطان، بل لقد كان لإلسالم فضل عظيم 

رب وعلومها ُيف ظهور عدد ال حيصى من العلماء غري العرب نبغوا يف لغة الع
ًوحسبنا بسيبويه علما هلذه الطائفة من العلماء غري . من حنو وصرف وبالغة ََ

العرب الذين بلغوا القمة يف علم من علوم العربية حىت أصبحوا مضرب املثل، 
                                                            

، ١٤٣، ١٣٨، ١٢٧الشافعي، الرسالة، حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر فقرة ) ١(
ُويلمح يف هذا الكالم معاين عظيمة نص عليها اإلمام الشافعي، وهوأنه ينبغي . ١٦٧

ا، أن حتافظ على هويتها وأصالتها بدعوة غري  َّلألمة العربية اليت نزل القرآن بلسا
ذا يكونوا تبعا ال متبوعا ًاملسلمني إىل اإلسالم وإىل تعلم لغتها، و ً ُّ .  

دار . ط(ني واللغويني، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم الزبيدي، طبقات النحوي) ٢(
  .١٢ص ) ١٩٨٤: املعارف، مصر



  
٦٢٧  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

وحىت أصبحنا إذا أردنا مدح واحد من العلماء العرب أحلقناه بأحدهم أو 
وسيبويه نفسه مل يكن من غرضه وال ، »فالن سيبويه عصره«َّشبهناه به فقلنا 

ًقصده أن يتعلم العربية للعربية، وإمنا كان يريد علما يفهم به كتاب اهللا تعاىل، 
  .ًوفقها يف الدين

وكذلك كان الزخمشري، فهو غري عريب ولكن إخالصه لإلسالم عصمه 
َاهللا أمحد على أن جعلين «: من الشعوبية وأنطقه حبب العرب والعربية حىت قال

من علماء العربية، وجبلين على الغضب للعرب والعصبية، وأىب يل أن أنفرد من 
  .)١(»صميم أنصارهم وأمتاز، وأنضوي إىل لفيف الشعوبية وأحناز

ً، مثال من هؤالء األعالم الذين )٢()ه ١٣٤٩ت  ( وحسبك بالفراهي اهلندي
َّأحبوا العرب وقدسوا لغتها وهو الذي ألف معظم مؤلفاته باللغ ة العربية، مع إجادته َّ

 ووصل به »أردت لكتبي الخلود«: ُلكثري من اللغات، وعندما سئل عن ذلك قال
م إمنا نبعت من احلسنات«: حبه للعرب أنه كان يرى   .»أن سيئا

ؤالء لنبني كيف كان للغة  ِّولسنا هنا بصدد تعداد أولئك األعالم، ولكننا مثلنا  َّ
وحمبون من غري العرب، وكان هلا منهم علماء وأعالم العربية، بفضل اإلسالم، أنصار 

م اإلسالم حىت كان منهم أصحاب املؤلفات الرائعة يف قواعد اللغة العربية ويف  َّعر ّ

                                                            
نشر مكتبة اهلالل، (علي بو ملحم . َّالزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب، حتقيق د) ١(

 .١/١٧) املقدمة) (١٩٩٣: بريوت
 .٤سبقت ترمجته ص) ٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٢٨  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

إن كون العربية لغة القرآن وشريعته هو الذي جعل . )١(بالغة الكتاب العريب املبني
ًبية دراسة وتأليفا، وهو مئات العلماء من غري العرب يعكفون على خدمة علوم العر

ّالذي جعل العربية تنتقل من لغة قوم أو أمة لتصبح لغة أقوام وأمم، وال تقف عند 
  .حدود قومها بل تنتشر مع دعوة القرآن وانتشار اإلسالم

م «: قال الزرقاين َوإن كنت يف ريب فسائل التاريخ عن وحدة املسلمني وعز ِِ َ َ
دولة والسلطان يف األقطار اإلسالمية شرقية يوم كانت اللغة العربية صاحبة ال

َوغربية، عربية وعجمية، يوم كانت لغة التخاطب بينهم، ولغة املراسالت، ولغة 
ُاألذان واإلقامة والصلوات، ولغة اخلطابة يف اجلمع واألعياد واجليوش واحلفالت، 

 ولغة ولغة املكاتبات الرمسية بني خلفاء املسلمني وأمرائهم وقوادهم وجنودهم،
  .)٢(»مدارسهم ومساجدهم وكتبهم ودواوينهم

والعناية باللغة هي اليت دعت إىل التأليف يف ألفاظ القرآن واحلديث 
وغريبهما، وفتحت باب القول يف األلفاظ اإلسالمية، سواء كانت من ألفاظ 
القرآن الكرمي أو احلديث النبوي أو مما ورد عن الفقهاء، فكانت من ذلك 

َّوقد عرب . املفردات، والتعريفات، واحلدود، واأللفاظ اإلسالميةكتب الغريب، و
َّ عن احلاجة إىل مثل هذه املؤلفات - وهو من غري العرب -أبو حامت الرازي 

هذا كتاب فيه معاين أمساء، واشتقاقات ألفاظ، «:  فقال»الزينة«يف أول كتاب 
 يستغين األدباء وعبارات عن كلمات عربية، حيتاج الفقهاء إىل معرفتها، وال

َّألفناه من . ّعنها، ويف تعلمها نفع كبري وزينة عظيمة لكل ذي دين ومروءة

                                                            
 ، لألستاذ الدكتور مازن املباركحنو وعي لغوي: ُللتوسع يف هذه النقطة ينظر كتاب) ١(

 .  وما بعدها١٣٠ص) م١٩٧٩:مؤسسة الرسالة، بريوت. ط(
  .١٦٧ - ٢/١٦٦مناهل العرفان )  ٢(



  
٦٢٩  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

ألفاظ العلماء وما جاء عن أهل املعرفة باللغة وأصحاب احلديث واملعاين، 
ُواحتججنا فيه بشعر الشعراء املشهورين الذين حيتج بشعرهم يف غريب القرآن 

يف الشريعة من األمساء وما يف الفرائض وغريب احلديث، وفيما يوجد له ذكر 
  .)١(»والسنن واأللفاظ النادرة

َّوتتابع العلماء يفسرون القرآن، فألف يف غريبه عطاء بن أيب رباح  ِّ
َّوالسجستاين وابن قتيبة الدينوري واألصفهاين وأبو حيان األندلسي، وألف يف  َّ

  )٢(.غريهم كثريمعانيه وإعرابه الفراء واألخفش والنحاس وابن خالويه و
مث إنـــه مـــا مـــن علـــم مـــن علـــوم الـــشريعة إال وحاجتـــه إىل اللغـــة العربيـــة وعلومهـــا 
ًواضــحة، بــدءا مــن قــراءة القــرآن الكــرمي، فمــا بالــك مبــا بعــد القــراءة مــن تفــسري 

ْاعلــم «):  إيـضاح الوقــف واالبتـداء(وفقـه وأصـول، يقــول ابـن األنبــاري يف كتابـه 
ِ

ُ دون مــا أضــيف إليــه، وال علــى املنعــوت دون أنــه ال يــتم الوقــف علــى املــضاف
النعــــت، وال علــــى الرافــــع دون املرفــــوع، وال علــــى املرفــــوع دون الرافــــع، وال علــــى 
َّـالناصب دون املنصوب، وال على املنصوب دون الناصب، وال على املؤكد دون 

ــا دون ) إن(التأكيــد، وال علــى املنــسوق دون مــا تنــسقه عليــه، وال علــى  وأخوا
كــــان ولــــيس وأصــــبح ومل يــــزل ( وال علــــى امسهــــا دون خربهــــا، وال علــــى امسهــــا،

ن ـــــه دون ) وأخـــــوا وال علـــــى املقطـــــوع منـــــه دون القطـــــع، وال علـــــى املـــــستثىن من

                                                            
. ط(من مقدمة كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، أليب حامت الرازي ) ١(

  ).م١٩٥٧: القاهرة
علوم القرآن الكرمي، «:  ينظر حبثيَّوللمزيد من املؤلفات حول القرآن الكرمي وعلومه،) ٢(

لد »َّتارخيه وتطوره وأول من ألف فيه  العدد -١٢ُ نشر يف جملة جامعة دمشق،  ا
  .م١٩٩٦ -األول 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٣٠  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

  .)١(»...املستثىن
َفهل يفهم هذا النص من ال يعرف النحو ومصطلحاته وأحكامه، وهل 

يعتور القراءة من علم التجويد إال إقامة احلروف ومعرفة الوقوف، وإذا كان ما 
ًوقف وابتداء حمتاجا إىل هذا، فكيف مبا وراء القراءة من فهم للمعىن، 

  .واإلعراب هو املبني عن املعىن
وهكذا كان العلماء يدركون الصلة بني اللغة واإلعراب من ناحية واملعىن 
من ناحية أخرى، وملا كان املعىن هو املقصود من اللغة، كان ال بد لتحصيله 

ا والتمرس بأساليبها، ومن معرفة اإلعراب الذي به تظهر من الق وة يف اللغة ذا
ِّاملعاين، ولعل هذه الصلة هي اليت جعلت عاملا ذكيا كالفراء يسمي كتابه  َّ ً

َّومثله األخفش والزجاج والنحاس وهي كتب ال ينفك فيها ) معاين القرآن( َّ
  )٢(.التفسري عن اإلعراب

ق بالقراءات القرآنية فمن أسباب االختالف يف ُوقل مثل ذلك فيما يتعل
ًالقراءات اختالف اإلعراب فالوقف قد يكون تاما على إعراب، وكافيا أو حسنا  ً ً

َهدى للمتقنيعلى آخر، مثل الوقف على  ِ َُِّ ْ ً ُ]ًيكون الوقف عليها حسنا ] ٢:البقرة
ِيـؤمنون بالغيبإن أعرب  َْ ْ ِ َ ُِ ُْ]إن أعرب خرب مبتدأ ًصفة، ويكون كافيا] ٣:البقرة 

ًفيكون منقطعا مما قبله لفظا متعلقا به معىن) هم(حمذوف تقديره  ً ً
)٣(.  

                                                            
  .١/١١٦: إيضاح الوقف واالبتداء) ١(
  .٤٢ -٩:للدكتور مازن املبارك..َّانظر مقاالت يف العربية، مقالة تعلموا العربية) ٢(
مكتبة . ط(علي حسني البواب  . التمهيد يف علم التجويد، حتقيق د, ابن اجلزري ) ٣(

  .١٧٥) ١٩٨٥: املعارف، الرياض



  
٦٣١  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

ومن هنا ندرك أمهية العربية يف ثقافة املسلمني، فال ميكن فصل علوم 
ًالشريعة عن العربية، وال العربية عن علوم الشريعة، وحسنا فعلت جامعة دمشق 

داب يف مقرر اللغة العربية واستثنتها من عندما اعتربت كلية الشريعة ككلية اآل
  . َّالكليات اليت تدرس فيها العربية لغري املختصني

ا من اجلامعات السورية على التعليم باللغة َّوأحل ت جامعة دمشق مع أخوا
ًرتجم كتابا يف كل مقرر ُف أو يِّالعربية، وألزمت كل عضو هيئة تدريسية أن يؤل

املطبوعة عدة آالف، ويقوم طالب السنة األخرية من يدرسه، وجتاوز عدد الكتب 
  .كليات الطب برتمجة مئات الكتب واملراجع العلمية الطبية إىل اللغة العربية

َّوقد أثبتت الدراسات أيضا أن طالبنا السوريني الذين تعل موا العلوم الطبية ً
وا العلوم مَّواهلندسية باللغة العربية هم أقدر من غريهم من الطالب الذين تعل

  .نفسها ولكن بغري لغتهم األم
الدكتور حممد هيثم اخلياط نائب مدير املكتب اإلقليمي لشرق ومما ذكره 
ا طلع به حاليضلقد دفعين عملي الذي أ«: حول هذا املوضوعالبحر املتوسط 

 فرأيت ،إىل االطالع عن كثب على تعليم الطب يف اجلامعات املصرية وسواها
 »ًلغة ال يعرفها لينقل العلم إىل طالب ال يعرف هذه اللغة أيضاًأستاذا يستعمل 

س ِّلعت عليها يف بعض جامعاتنا اليت تدرَّوأوراق االمتحانات اليت اط«: ويقول
ا ص ححت يف البلد األصلي هلذه اللغة ُبلغة أجنبية وينجح كاتبوها، لو أ

  .)١(»ًاألجنبية لكان إعطاؤها واحدا على عشرة صدقة من الصدقات

                                                            
ضمن ندوة اللغة «املاضي واحلاضر واملستقبل : موفق دعبول، العربية ولغة العلم.د.من حبث أ) ١(

ة العربية املنظم. ط (»م١٩٩٥: العربية وحتديات القرن احلادي والعشرين، املنعقدة يف البحرين
  ).ًباختصار يسري جدا (١٨٦ - ١٨٤ص) م١٩٩٦: للرتبية والثقافة والعلوم، تونس



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٣٢  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ا وظالهلا إىل حضور القيم ُوت شري طبيعة اللغة العربية يف ألفاظها وتراكيبها ودالال
ٌأوجهالدينية والروحية املستمدة من الدين اإلسالمي فيها، فللعربية  ُ  دينية وثقافية َْ

 ذلك َّكونتواجتماعية جتعلها حمل تقديس عند أبنائها، فهي العروة الوثقى اليت 
نس بني أبناء األمة الواحدة يف املاضي، وهي اليت ما زالت حمافظة االنسجام والتجا

ا احلضارية بالرغم من ضعف أبنائها وعجزهم يف العصر الراهن،  على خصوصيا
ضت األمة من جديد، وتكاثرت عناصرها، قويت اللغة ُوت« شري الدالئل إىل أنه إذا 

ا النف   .)١(»وسالعربية وانتشرت واتسعت هلا اآلفاق، ورضيت 
اخلطب الرنانة والتعبريات الشعرية بإن االعتزاز باللغة العربية ال يكون 

التطبيق العملي إلحالل هذه اللغة حملها الالئق بف، وإمنا يكون َّواملديح املتكل
ّ حبيث يـنش،يف نفوس الصغار اؤَُ رة َّ وجعلها سهلة ميس،ون على حبها والتعلق 

ا عن التكلفُ والب،هلم ا على استيعاب املنجزات شعارهم عملي وإ،عد  ا بقدر
 ومن هذا املنطلق فقد ...احلضارية وتنمية املهارات اللغوية لدى هؤالء الطالب

لغة الطفل «َجعل جممع اللغة العربية بدمشق عنوان مؤمتره السنوي السادس 
  .»والواقع املعاصر

  : توصيات وخاتمة
ًلعوملة قادما مبا حيمله إلينا من إننا يف هذا العصر الذي يبدو فيه زحف ا

معطيات تشمل األدوات واملصطلحات واألفكار والتعبريات واملمارسات 
 من الواجب علينا أن نقابل ذلك الزحف بتنقيح علمي يفيد من نرىاللغوية، 

                                                            
: ، الشارقة١ط(بن عيسى باطاهر، الدور احلضاري للعربية يف عصر العوملة . د) ١(

  .٣٨ص) م٢٠٠١



  
٦٣٣  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 

، ويدرأ اخلطر عن ِّإجيابيات العوملة، ويؤمن بالتالقح احلضاري والتفاعل اخلري
خبطط علمية، واسرتاتيجيات طويلة املدى، ووسائل تفيد من ثقافة أمتنا ولغتنا 

مثرات العلم احلديث يف هذا العصر وختتلف عن وسائلنا التقليدية القدمية، 
 ديننا ئمستندين يف ذلك إىل الثقة بأنفسنا، ومبقوماتنا الذاتية النابعة من مباد

ربية اليت سبق اإلسالمي احلنيف وإسهامات حضارتنا العريقة، وقدرات لغتنا الع
ا فانتصرت فيه، وكانت الوجه املشرق ًهلا أن دخلت املعرتك احلضاري قدمي

  .للهوية العربية على مر العصور
عن اللغة العربية ) ه ٤٤٠ت (وأختم حبثي بأبلغ عبارة قاهلا البريوين 

لقد صدق  .»والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية« :املقدسة
ُ ويف هذه املناسبة نوصي مبا . عرف، ومن عرف اغرتففيما قال، ومن ذاق

  :يلي
ا لغة القرآن - ١  غرس حمبة اللغة العربية يف نفوس الناشئة، باعتبار أ

ب ِّالكرمي، الذي حفظ لنا لغتنا من الضياع، والبحث عن الوسائل اليت ترغ
  .تطوير املناهج، وتيسري القواعدبم اللغة العربية، وذلك ُّالطالب يف تعل

م على اللغة، وترميم -٢  بث الوعي اللغوي بني أبناء األمة وإيقاظ غري
ا واعتزازهم برتاثها احلضاري والتارخيي بوصفها مقوما َّما تصد ًع من ثقتهم 

  .ًمهما من مقومات الشخصية العربية
 إعادة النظر يف طريقة تعليم اللغة العربية يف املدارس، واالستفادة من -٣

  .يثة مثل احلاسوب والربجميات التعليميةالوسائل احلد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٣٤  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

 االستفادة من جتربة اجلامعات السورية يف تعريب التعليم يف مجيع -٤

مراحله، وقد أثبتت هذه التجربة جناحها، وسارت بعض اجلامعات يف الوطن 

  .العريب على غرارها

وعدم الدعوة إىل  وتطويرها، م اللغات األجنبيةُّ االهتمام بتعل-٥

  .، ولكن ضمن احلد املرسوم هلاميشها

 إنشاء مؤسسات متخصصة ترعى تكوين األجيال، وتعمل على -٦

ترمجة الكتب والبحوث العلمية املختلفة مع التنسيق بني هذه املؤسسات وبني 

  .مراكز البحث العلمي واجلامعات

عني ُ االستفادة من أجواء العوملة املنفتحة واملتطورة  اليت ميكن أن ت-٧

 اللغة العربية، سواء من حيث ملصلحة تستعملجياد وسائل وآليات على إ

 فإن لغتنا العربية ولذا .نشرها، أو سهولة التواصل بني الباحثني يف قضاياها

 واكب املستجدات والتحديات يف هذا العصرُكفيلة مبا وهبها اهللا تعاىل أن ت

  .»عصر العولمة«



  
٦٣٥  حممد يوسف الشرجبي.  د–أثر العربية يف ثقافة املسلمني 
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