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 حتواء والصراع الحضارياال ة في ظل  تغييب العربي   
 

 أ.م.د عماد عبد يحيى     
 دابكلية اآل / قسم اللغة العربية

 المستخلص
 اللغة في المتعارف كما يقول ابن جني:)أصوات يعبر بها كل قوم عن          

وظيفتها التعبيرية لى ا  صواتًا وظاهرة اجتماعية و أغراضهم(. والتعريف يشير إلى اللغة بوصفها أ
ليها بوصفها عبارة المتكلم عن مقصوده، وذكر أن تلك العبارة فعل إبن خلدون أالتوصيلية. ونظر 

ومن هنا يلفت انتباهنا  لساني فالبد من أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان
 . العربيةاستعمال القرآن الكريم )اللسان العربي( مصطلحًا دااًل على اللغة 

 

 مدخل إلى المصطلح: 

 اللغةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي المتعةةةةةةةةةارف كمةةةةةةةةةا يقةةةةةةةةةول ابةةةةةةةةةن جني:)أصةةةةةةةةةوات يعبةةةةةةةةةر بهةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةل قةةةةةةةةةوم عةةةةةةةةةن 
لةةى وظيفتهةةا التعبيريةةة ا  صةةواتًا وظةةاهرة اجتماعيةةة و أ. والتعريةةف يشةةير إلةةى اللغةةة بوصةةفها (1)غراضةةهم(أ

لةةك العبةةارة فعةةل ليهةةا بوصةةفها عبةةارة المةةتكلم عةةن مقصةةوده، وذكةةر أن تإبةةن خلةةدون أالتوصةةيلية. ونظةةر 
. ومن هنا يلفةت انتباهنةا (2)لساني فالبد من أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان

استعمال القرآن الكريم )اللسان العربي( مصطلحًا دااًل على اللغة العربيةة، يقةول اع عةج وجةل: ))َوَلقَةد  
ةة أ  لَةةمأ َأُنهأةةم  َيقأولأةةوَن إ ُنَمةةا يأَعل مأ (( َنع  ب ةةينل ةةيس َوَهةةَذا ل َسةةانل َعَرب ةةيس مأ َجم  ةةدأوَن إ َلي ةة   َأع  ح يأل ح  . (3) َبَشةةرل ل َسةةانأ الُةةذ 

يَن) َ  ال َعةةةةةاَلم  يةةةةةلأ َر )192ويقةةةةةول: ))َوا  ُنةةةةة أ َلَتن ج  ةةةةةينأ و أ اَ م  ةةةةةَن 193(َنةةةةةَجَل ب ةةةةة   الةةةةةر  (َعلَةةةةةى َقل ب ةةةةةَك ل َتكأةةةةةوَن م 
ر يَن) نةةذ  (( (ب ل َسةةانع َعَرب ةةي  194ال مأ ب ةةينع مأ

َل (4)  َمةةًة َوَهةةَذا ك تَةةا َأ مأوَسةةى إ َماًمةةا َوَرح  ل ةة   ك تَةةا ةةن  َقب  . ويقةةول: ))َوم 
ن يَن(( س  يَن َظَلمأوا َوبأش َرى ل ل مأح  َر اُلذ  مأَصد قل ل َساًنا َعَرب يًّا ل يأن ذ 
خةرى فقةد عةُد المعاصةرون أ. ومن جهةة (5) 

                                                           

 . 33، 1( الخصائص:1)
 . 454( المقدمة / 2)
 .2/113، وينظر معاني القرآن، الفراء: 103( سورة النحل اآلية 3)
 .195-192( سورة الشعراء اآليات 4)
 . 12حقاف اآلية ( سورة ا 5)
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ين وذات وجةةود اجتمةةاعي، فهةةو النمةةوذع االجتمةةاعي مصةةطلا اللسةةان صةةورة منظمةةة ذات قواعةةد وقةةوان
 .(1) الذح استقرت علي  اللغة، أو هو السلوك السوح  غلبية عظمى من أبناء ا مة الواحدة

علمنا داللة العربية عندما خطَ فقال:  -صلى اع علي  وسلم–ومن هنا فإن الرسول محمدًا 
سـان، ما هي الل  ن  ا  ، و م  أب وال أاحد، وليست العربية بأحدكم من ب و ، واألد  واح   ب  الر   ن  إاس، ها الن  ي  أ)

، فجعةةل اللسةةان العربةةي معيةةارًا جامعةةًا ورابطةةة للقةةوم، فهةةو لةةم يةةربط (2) (م العربيــة فهــو عربــي  فمــن تكل ــ
 ذلك كما يبدو ل  عالقة بوحدة الفكر والثقافة.  نُ العربية بالعرق، بل باللسان،  

نةا لةم نظفةر بتعريةف فةي موروثنةا الفكةرح، ومةا ن  ألثقافةة، وال شةك فةي وهذا يقودنةا إلةى تعريةف ا
. إذ هةو مصةطلا (3)علم والحذاقة والفطنة والذكاءالذح ينتمي إلى سرعة الت   وجدناه هو المعنى اللغوح  

ولهةةذا المصةةطلا مفةةاهيم متعةةددة تبعةةًا للمةةدارل والمةةذاهَ التةةي تعرفةة  وفةةق  cultureقابةةل مصةةطلا 
، ونحةن نتبنةى المفهةوم (4)ئل هي )العلوم والمعارف والفنون التي يطلَ الحذق فيهةا(منظورها، فمن قا

الذح يعد الثقافة محيطًا يعكل حضارة معينة يتحرك في نطاق  اإلنسان المتحضر، وبهذا فهةو يضةم 
خةذ فةي االعتبةار نسان، وفلسفة الجماعة، أح مقومات اإلنسان ومفهومةات المجتمة ، مة  ا فلسفة اإل

، (5)ي يؤذن بها الفعل الحضارحتم هذه المقومات جميعًا في كيان واحد، تؤدي  عملية التكون الانسجا
والشك في ان مفهوم الثقافة يتضمن الفكر اإلسالمي، ونعني عقيدة المسلم التةي تفسةر وجةود الكةون، 

والنظةةام الحيةةاتي اع(،  والكةةون، ومةةا فيةة ، ومةةن فيةة  مخلةةوق خلقةة  اع، ويعبةةر عنهةةا بعبةةارة )ال إلةة  إال  
الكامل الشامل المنبثق عن هذه العقيةدة، وذلةك لمسةاعدة اإلنسةان علةى القيةام بالمهمةة التةي كلفهةا اع 

خةةاتم  –صةةلى اع عليةة  وسةةلم  – محمةةدل  النبةةي    أ غةةمةةر بل    رض، وهةةذا ا بهةةا عنةةدما اسةةتخلف  فةةي ا 
 ون )ال إل  إال اع محمد رسول اع(. نبياء والمرسلين، وهنا يكتمل الشطر الثاني من الشهادة لتكا 
 

 اللسان العربي والحضارة:

                                                           

 . 130-129د. حاتم الضامن / ( ينظر علم اللغة، 1)
 .  2/198( تهذيَ تاريخ ابن عساكر: 2)
 .  1/98( المعجم الوسيط: 3)
 .1/98( المعجم الوسيط: 4)
 سالمية، د. عماد الدين خليل، لى الثقافة اإلإ. وينظر: مدخل 3( مشكلة الثقافة، مالك بن نبي / 5)

 .21-12، د. موفق الجوادح
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داة التعبيةةر عةةن هةةذا الفكةةر، وعةةن تفاعلةة  مةة  الةةذين يتبعونةة ، كمةةا يعبةةر أواللسةةان العربةةي يعةةد 
خةرى عن تفاعل الشخصية الحضارية التي تتكةون نتيجةة هةذا التفاعةل مة  الشخصةيات الحضةارية ا 

 الموجودة. 
خةةاذه العربيةةة لسةةانًا نقةةل العةةَر مةةن واقةة  القبيلةةة إلةةى واقةة  ونةةجول القةةرآن وات  فبمجةةيء اإلسةةالم 

ةةسةةان الموحةةد لأمةةة، ومةةن الواقةة  اللهجةةي واللغةةة المشةةتركة إلةةى واقةة  الل  ا  فكةةان هةةذا اللسةةان لغةةة  ة.م 
و كةان مد الطويل. ولم تكن العربية لتبقى لالدعوة والتبليغ والتعليم والمؤسسات، فبقيت العربية هذا ا 

مةةم سةةادت لغاتهةةا بسةةيادة نفوذهةةا كثيةةرًا مةةن ا  ن  اللسةةان مرتبطةةًا بنفةةوذ الدولةةة اإلسةةالمية وسةةيادتها،  
مةة منجلةة سةامية اللسان العربي ارتبط بالقرآن، ونجل القةرآن فةي قلةَو ا  ن  وانحسرت بانحساره. بل  

لفاظة  أ ، فةالقرآن قةرآن بمجمةو  لفاظة  وتراكيبةأن  كالم اع ومةنه  حيةاتهم، فحةافظ المسةلمون علةى  
عجةةج ألفةةاظ غيةةر ألفاظةة  يخرجةة  عةةن الصةةورة التةةي نةةجل بهةةا و أومعانيةة ، والتعبيةةر عةةن تلةةك المعةةاني ب

 .(1)البشر عليها
  هةةو المرجةة  ن ةةإن هةةذه النظةةرة إلةةى القةةران الكةةريم تسةةتلجم النظةةرة نفسةةها إلةةى اللسةةان العربةةي  

نما هو عدوان على القران الكريم. ولعل هذا هو إالعربي  والسبيل إلى فهم ، فكل عدوان على اللسان
 سر مهاجمة اإللحاد للغة العربية ومحاولة تنقصها والتشكيك في ماضيها. 

إن كةةل مةةن يةةؤمن بةةالفكر اإلسةةالمي وتصةةبا لغتةة  ا م اللسةةان العربةةي يعةةد واحةةدًا مةةن أبنةةاء 
مةةا أن الةةذين يعيشةةون حضةةارة هةةذه ممةةي، كالعربيةةة، سةةواء علةةى الصةةعيد الفةةردح أو المجتمعةةي أو اال

ون مةن أبنةاء العربيةة حضةارًة. فاللسةان العربةي شةرط الشخصية حتى ولو لم يكونوا مسلمين فإنهم يعد  
حةةدال التفاعةةل بةةين الفكةةر اإلسةةالمي ومةةن يتبعونةة  علةةى الوجةة   ضةةرورح والجم لتكةةوين الشخصةةية وا 

 . (2)ا كمل وا مثل
 
 : دلة على اقتران اللسان بالحضارةاأل

مةةن خةةالل التأمةةل فةةي اآليةةات القرآنيةةة التةةي ربطةةت بةةين القةةرآن وعربيتةة  نسةةتدل علةةى اقترانةة  
 مة الحضارية، وهذه اآليات هي قول  تعالى: بحركة ا 

 (. 2)إ ُنا َأنَجل َناهأ قأر آًنا َعَرب يًّا َلَعُلكأم  َتع ق لأوَن( )سورة يوسف اآلية  -1 

                                                           

 . 66-56اللغة العربية، د. احمد نصيف الجنابي / ( ينظر: مالما من تاريخ 1)
 . 106-104( ينظر: استراتيجية القرآن في مواجهة اليهودية العالمية، د. إبراهيم الشهابي / 2)
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ةن  َول ةي  )َوَكَذل َك َأنَجل َناهأ حأ  -2 ةَن اللُة   م  ل ةم  َمةا لَةَك م  ةَن ال ع  ًما َعَرب يًّا َوَلئ ن  اتَُبع َت َأه َواَءهأم  َبع َدَما َجةاَءَك م  ك 
 (. 37َوال َواقع( )سورة الرعد اآلية 

يَن آَمنأةوا َوهأةًدى َوبأ  -3 و أ ال قأدأل  م ن  َرب َك ب ال َحق  ل يأثَب َت الُةذ  يَن))قأل  َنُجَل أ رأ ةل م  ةَرى ل ل مأس  لَةمأ 102ش  (َوَلقَةد  َنع 
ةةيس َوَهةةَذا ل َسةةانل َعَرب ةةيس مأ  َجم  ةةدأوَن إ َلي ةة   َأع  ح يأل ح  ةة أ َبَشةةرل ل َسةةانأ الُةةذ  ( )سةةورة َأُنهأةةم  َيقأولأةةوَن إ ُنَمةةا يأَعل مأ ب ةةينل

 (. 103-102النحل اآليات 
ةًرا))َوَكَذل َك َأنَجل َناهأ قأر آًنا َعَرب يًّا وَ  -4 ك  ةد لأ َلهأةم  ذ  يةد  َلَعُلهأةم  َيتُقأةوَن َأو  يأح  ةَن ال َوع  (َفَتَعةاَلى 113َصةُرف َنا ف ية   م 

ل ًما ن ي ع  َ  ج د  يأ أ َوقأل  َر ( )سةورة طة  الُل أ ال َمل كأ ال َحق  َوال َتع َجل  ب ال قأر آن  م ن  َقب ل  َأن  يأق َضى إ َلي َك َوح 
 (. 114-113اآليات 

يَن) -5 َ  ال َعةةةةةةةاَلم  يةةةةةةةلأ َر )192)َوا  ُنةةةةةةة أ َلَتن ج  ةةةةةةةينأ و أ اَ م  ةةةةةةةَن 193(َنةةةةةةةَجَل ب ةةةةةةة   الةةةةةةةر  (َعلَةةةةةةةى َقل ب ةةةةةةةَك ل َتكأةةةةةةةوَن م 
ر يَن) ( )سورة الشعراء اآليات 194ال مأنذ   (. 195-194(ب ل َسانع َعَرب ي  مأب ينع

ةةن  كأةةل   -6 وَن) )َوَلقَةةد  َضةةَرب َنا ل لُنةةال  ف ةةي َهةةَذا ال قأةةر آن  م  ةةَوعع 27َمثَةةلع َلَعُلهأةةم  َيتَةةَذُكرأ ح ع  (قأرآًنةةا َعَرب يًّةةا َغي ةةَر ذ 
 (. 28-27َلَعُلهأم  َيتُقأوَن( )سورة الجمر اآليات 

)1)حم) -7 يم  َمن  الةُرح  َن الةُرح  َلمأةوَن( )سةورة فصةلت 2(َتنج يلل م  مع َيع  ةَلت  آَياتأة أ قأر آًنةا َعَرب يًّةا ل قَةو  َل فأص  (ك تَةا
 (. 3-1اآليات 

َم ال َجم    ال -8 َر َيو  َلَها َوتأن ذ  َر أأُم ال قأَرى َوَمن  َحو  َحي َنا إ َلي َك قأر آًنا َعَرب يًّا ل تأن ذ  ََ ف ي   َفر يقل ف ي )َوَكَذل َك َأو   َري 
( )سورة الشورى اآلية  ير   (. 7ال َجُنة  َوَفر يقل ف ي الُسع 

َ  ال مأ 1)حم) -9 )(َوال ك َتا  (. 3-1(إ ُنا َجَعل َناهأ قأر آًنا َعَرب يًّا َلَعُلكأم  َتع ق لأوَن( )سورة الجخرف اآليات 2ب ين 
يَن َظَلمأ  -10 َر اُلذ  َل مأَصد قل ل َساًنا َعَرب يًّا ل يأن ذ  َمًة َوَهَذا ك َتا َأ مأوَسى إ َماًما َوَرح  ل    ك َتا ةَرى )َوم ن  َقب  وا َوبأش 

ن ينَ  س   (.12حقاف اآلية ( )سورة ا ل ل مأح 
 

هذه اآليات الكريمات لم تربط اللسان العربةي بةالعرق، بةل ربطتة  بالحركةة الحضةارية لأمةة متمثلةة  ن  إ
دراك العلم والتعلم واإلنذار وتبليغ الرسالة والوصول إلى التقوى، وانتقلةت باللسةان مةن  بالعقل والتعق ل وا 

دائةةرة المسةةلمين إلةى دائةةرة النةال، وكةةل ذلةةك موصةل إلةةى إحةةدال  دائةرة القةةوم إلةى دائةةرة المسةةلمين ومةن
ةَي إ َلي ةَك إ ُنةَك َعلَةى  ح أأوح  ةك  ب الُةذ  س  َتم  الذكر لحملةة الرسةالة بلسةانها العربةي المبةين، قةال اع تعةالى: )َفاس 

( َتق يمع َراطع مأس  ةَألأوَن( )سةو 43ص  َف تأس  ةَك َوَسةو  م  ك رل َلَك َول َقو  (. فهةذه 44و  43يتةان رة الجخةرف اآل(َوا  ُن أ َلذ 
الخصوصية تتبعها مسؤولية يتحملها الرسةول المبلةغ علية  الصةالة والسةالم وقومة ، وهةي سةتحدل لهةم 

 هذا الذكر الذح لن ينتهي بسبَ شرف الرسالة. 
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وفي مقابل ذلك نرى التكامل واضحًا في الذح يحدث  القةرآن علةى المسةتوى العةالمي، اذ يقةول 
ن يَن)اع سبحان م  َت ب مأؤ  َثرأ الُنال  َوَلو  َحَرص  ةرل 103 : )َوَما َأك  ك  ةرع إ ن  هأةَو إ ال ذ  ةن  َأج  َألأهأم  َعَلي    م  (َوَما َتس 

يَن( )سةةةورة يوسةةةف اآليةةةات  (. فلةةةيل ثمةةةة تنةةةاقض بةةةين فخةةةر العةةةَر بةةةالقرآن وفخةةةر 104-103ل ل َعةةةاَلم 
سةالم، رباطةًا صةنع  المسةلمون ذح صةن  حضةارة اإلهةو الة -العقيةدة والشةريعة–العالمين ب  )فاإلسةالم 

طةةار هةةذه الجامعةةة كانةةت إعلةةى هةةدى ديةةنهم وبمعةةاييره، جمةة  ويجمةة  كةةل مةةن دان بهةةذا الةةدين، وفةةي 
و مصةةبوغة بالصةةبغة اإلسةةالمية، فوحةةدة أسةةالميًا، إنجةةاجًا إخةةرى خةةص، هةةي ا دنةةى وا الجامعةةات ا 

، كأمةةةة ودولةةةة، هةةةي  سةةةالم سةةةالحًا للرسةةةالة العالميةةةة ولةةةيل نقيضةةةًا سةةةالمي، صةةةنع  اإلإنجةةةاج إالعةةةَر
 . (1)لعالميتها ولجامعتها الكبرى(

واللسان العربي على هةذا شةرط لالجتهةاد اإلسةالمي، وشةرط ل بةدا  اإلسةالمي، وقةد ال يكةون 
  ،   على كال الوجهين يمثل وعاًء للثقافة ن  شرطًا للتدين بدين اإلسالم بوصف  واحدًا من روابط العَر

ذ جمةة  اللسةةان العربةةي إداة للتخاطةةَ والتفاعةةل وتحقيةةق المشةةاركة واالتسةةاق، أو  -ًا وتكوينةةًا نفسةةياً فكةةر –
هلة ، اعنةي االقتةراَ مةن أبين اإلنسان المسلم وقوم  على الوالء واالنتماء لمهةام فيهةا خدمةة اإلسةالم و 

تلقةةي القةةرآن عبةةر  شةةمل، التةةي يتحقةةق اتسةةاقها بفعةةلعةةم والجامعةةة اإلسةةالمية ا خةةاء اإلسةةالمي ا اإل
لسةةان  العربةةي، ومةةن هنةةا نةةدرك لمةةاذا لةةم يجعةةل الرسةةول صةةلى اع عليةة  وسةةلم العربيةةة عرقةةًا بةةل جعلهةةا 
لسانًا، الن وحدة اللسان تؤدح إلى االتساق الثقافي، فةي حةين ان وحةدة العةرق ليسةت شةرطًا ان تةؤدح 

 لي . إإلى هذا االتساق، إذا تعددت مشاَر من ينتمون 
ةن  َذَكةرع َوأأنثَةى َوَجَعل َنةاكأم  وبناًء عل ى ذلك سيكون فهم قولة  تعةالى: )َياَأي هَةا الُنةالأ إ ُنةا َخَلق َنةاكأم  م 

( )سةةورة الحجةةرات ن ةةَد اللُةة   َأت قَةةاكأم  إ ُن اللُةةَ  َعل ةةيمل َخب يةةرل ةةَرَمكأم  ع  (، 13اآليةةة  شأةةعأوًبا َوَقَبائ ةةَل ل َتَعةةاَرفأوا إ ُن َأك 
ةةةةَنت كأم  َوَأل ةةةةَوان كأم  إ ُن ف ةةةةي َذل ةةةةَك آَلَيةةةةاتع  وقولةةةة  تعةةةةالى ةةةةت الفأ َأل س  ةةةةن  آَيات ةةةة   َخل ةةةةقأ الُسةةةةَمَوات  َواَ ر ض  َواخ  )َوم 

يَن) مع يَ 22ل ل َعال م  ةل    إ ُن ف ةي َذل ةَك آَلَيةاتع ل قَةو  ةَمعأوَن( (َوم ن  آَيات    َمَنامأكأم  ب الُلي ل  َوالُنَهار  َواب ت َغاؤأكأم  م ن  َفض  س 
وحةةدة المسةةلمين العةةَر مةة  العةةَر غيةةر  ن  إ(، فةةي دائرتةةي اإلسةةالمية والقوميةةة، 22)سةةورة الةةروم اآليةةة 

سةةالمية قوميةةة( وعنةةد غيةر المسةةلم )قوميةةة حضةةارية( ولهةةا إالمسةلمين مةةن وجهةةة نظةةر العربةي المسةةلم )
. ونالحةظ فةي (2)عمةارةسالمية حضارية( على حد مةا قةال د. محمةد إم  المسلمين غير العَر عرقًا )

 المفهوم الثقافي للسان هو الفاعل، وهو القدر المشترك بينها.  نُ أهذه الدوائر الثالل 

                                                           

 .191سالمي، محمد عمارة / ( معالم المنه  اإل1)
 .  188سالمي/ ( ينظر: معالم المنه  اإل2)
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نةة  يحمةةل مفهومةةًا ثقافيةةًا وقةةائ  انتشةةار أالتاريخيةةة علةةى ارتبةةاط اللسةةان بالحضةةارة و  ا دلةةةومةةن 
الفةةةتا  ن  أعلةةةى الةةةرغم مةةةن ًا اليونانيةةةة والقبطيةةةة فحةةةجياللسةةةان العربةةةي، ومةةةن ذلةةةك انتشةةةاره فةةةي مصةةةر مأ 

سةةيادة اللسةةان  ن  أ هةةة( بيةةد  25-20الهجةةرح ) ا ولمةةن القةةرن  ا وللمصةةر كةةان فةةي الربةة   اإلسةةالمي
العربةةي فةةي ميةةدان لغةةة التخاطةةَ والثقافةةة العامةةة والحةةديل فةةي المجةةاالت العامةةة كةةان فةةي نهايةةة القةةرن 

لسةةةةيادة كانةةةةت مرهونةةةةة بتجةةةةذر الةةةةدين هةةةةذه ا ن  أ. ممةةةةا يؤكةةةةد (1)وائةةةةل القةةةةرن الخةةةةاملأالرابةةةة  الهجةةةةرح و 
وبناء الحضارة وليل بمجرد النفوذ السياسي وهيمنت . وكذا الحال إذا نظرنا إلى بةالد الشةام  اإلسالمي

خةالل صةرا  حضةارح  أو إلى بالد المغَر العربي فإن تمكن اللسان العربي في هذه البيئات كان مر  
ارات قديمةةة محليةةة، اسةةتطا  اللسةةان العربةةي مةةن حضةة أومتمثةةل بمةةا خلفةة  الةةروم مةةن وجةةود فةةي المةةدن 

اللسةان  ن  أعلةى ارتبةاط اللسةان بالحضةارة  ا دلةةخالل الصرا  الحضارح ان يحقق وجوده بل ان من 
العربةةي لةةم يتيسةةر لةة  االنتشةةار بسةةهولة فةةي بةةالد فةةارل التةةي كانةةت مشةةبعة بالتقاليةةد والثقافةةة والشةةعور 

 . (2)القومي
 اإلسةةةالمية ا مةةةةخةةةول النةةةال فيةةة  والةةةذح اسةةةتغرق جمنةةةًا. تكونةةةت وداإلسةةةالم ولكةةةن بانتشةةةار 

وشعوبها وقبائلهةا  أوطانهان الكريم، وما آواحدة خرجت من بين دفتي كتاَ واحد هو القر  أم ةبوصفها 
ذااع،  آياتمن  آياتال إوقومياتها   المختلفة قد تعايشت في ظل دولةة الخالفةة  ا قواملسنة أكانت  وا 
هةةل الةةذكر أ ن  أى مةةر عصةةورها المختلفةةة علةةى مسةةتوى جمهةةور المسةةلمين وعةةامتهم بيةةد علةة اإلسةةالمية

حملوا اللسان العربي فةي ظةل المفهةوم الةذح بينة  الرسةول اإلسالم بدا  والنظر في علوم واالجتهاد واإل
صةةلى اع عليةةة  وسةةةلم، فةةةانتفى التنةةةاقض والتضةةةاد بةةةين القةةةومي واإلسةةةالمي بةةةل بةةةين الةةةوطني والقةةةومي 

 اللسان كان عاماًل مهمًا في اتساق الثقافة.  ن  المي،  واإلس
واسةط القةرن السةةاب  أظهةور السةالجقة منةذ بةدء القةرن الرابة  واسةةتيالَءهم علةى الحكةم حتةى  ن  إ

جدواجية اللغة فصارت الفارسية  في عهدهم لغة ادى إلى أواتخاذهم دولة السامانيين ونظمها قدوة لهم 
دَ والشعر فأخذت تنافل العربية في خراسان إلى داخةل ية والسياسية وا سدة الملك والسفارات الرسم

ر اللسةةان العربةةي ظةةل مرتبطةةًا بكتةةاَ اع وظةةل حةةاماًل ذلةةك المفهةةوم الثقةةافي وقةةد عب ةة ن  أ، بيةةد (3)سةةورية
بي تمام صةادرًا عةن هة( في مقدمة شر  ديوان الحماسة   502مر الخطيَ التبريجح )ت عن هذا ا 
سةةالمي المعةةروف: مةن أن  اشةةرف العلةةوم كلهةا علةةم الكتةةاَ والسةنة، وال يصةةا حقيقةةة معرفتهةةا الةرأح اإل

                                                           

 . 98ة/ ( ينظر: مالما من تاريخ اللغة العربي1)
 . 118-113مالما من تاريخ اللغة العربية /  ( ينظر:2)
 . 193م.ن /  :( ينظر3)
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عةراَ، الةدال علةى الخطةأ والصةواَ، وعلةم اللغةة الموضةحة مةن حقيقةة العبةارات المفصةحة ال بعلم ا إ
شةةعار. وهةةو يسةةوق للتنبية  علةةى قيمةةة الشةةعر، الحةةديل المةةروح عةةن عةن المجةةاج واالسةةتعارات وعلةةم ا 
  .(1) من الشعر لحكمة( ن  أمن البيان لسحرا و  ن  إالرسول صلى اع علي  وسلم: )

تريةةد    بعةةد سةةقوط بغةةداد مالةةت بعةةض الشةةعَو اإلسةةالمية إلةةى تةةدوين وتحريةةر مةةان ةةأويلحةةظ 
جانةَ هةذا فقةد سةعى علمةاء العربيةة إلةى حفةظ بلغاتها المحلية فمضت في سننها بةاطراد مشةهود. إلةى 

شةةاعتها،  ةةأأصةةولها وا  ثةةر تكةةاثف الهجةةوم إا فةةي القةةرنين التاسةة  والعاشةةر فقةةد تفاقمةةت الفةةتن الداخليةةة م 
دى إلةةى خمةةول العربيةةة وعلومهةةا. وفةةي النصةةف الثةةاني مةةن القةةرن العاشةةر أمةةة ممةةا الخةةارجي علةةى ا 

بةةان العهةةد العثمةةاني إبيةةة تعةةاني مةةن االجدواع اللغةةوح الهجةةرح والقةةرن الثةةاني عشةةر الهجةةرح كانةةت العر 
 .(2)ولا 

 
 محاوالت تغييب العربية في العصر الحديث: 

ذ إبةةدأت محةةاوالت تغييةةَ اللسةةان العربةةي فةةي العصةةر الحةةديل مةة  احةةتالل نةةابليون لمصةةر، 
ف  المجتمةةة  العربةةةي واإلسةةةالمي لةةةم يكةةةن كمةةةا وصةةةأن  انبهةةةر العةةةَر بمدنيةةةة الغةةةَر علةةةى الةةةرغم مةةةن 

وحى أ، واسةةتغل المسةةتعمر الكةةافر حالةةة االنبهةةار هةةذه فةة(3) بةةراهيم السةةامرائي )خةةالء عمةةاء(إالةةدكتور 
 ، للجاهلين وللمضبوعين بثقافت  بأن اللسان العربي عقبة كأداء في سبيل التقدم وهضم معارف الغَر

عةدة مسةتويات   ن هذا اللسان غير قادر على استيعاَ معطيةات العلةم والتقةدم واشةتغل الغةَر علةى
 تي: يجاجها على النحو اآلإنحاول 

 انتةةةةةجا  العربيةةةةةة مةةةةةن حضةةةةةانة الةةةةةدين والقةةةةةرآن لكةةةةةي ال تكةةةةةون لغةةةةةة رسةةةةةالة وحينئةةةةةذ يمكةةةةةن العبةةةةةل  -1
بها، ومثل هذا االتجاه على سبيل المثال ال الحصر الدكتور ط  حسين في كتاب  مستقبل الثقافةة 

جةةراءات م  الجيتونةةة، وقةةاموا بسلسةةلة مةةن اإلجهةةر وعلةةى جةةا. وشةةنوا هجومةةًا علةةى ا (4)فةةي مصةةر
 العملية: 

بقةي مةةن لهجةات العةةَر حيةًا فةةي عاميةة كةةل  ال مةةاإالةدعوة إلةةى تةأليف معةةاجم محليةة ال يثبةةت فيهةا  -أ
 قليم. إ

                                                           

 .195، مالما من تاريخ اللغة العربية / 1/1( ينظر: شر  ديوان الحماسة: 1)
 . 229( ينظر: مالما من تاريخ اللغة العربية /2)
  35( ينظر: اللغة والحضارة / 3)
 .  230المذكور / من الكتاَ 36( ينظر الفقرة 4)
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خليت مةن دراسةة أقسام اللغة العربية في مصر أنشاء شعبة الدراسات العربية الحديثة في بعض إ -َ
دَ العربةةي والتةةاريخ ومةةن الشةةعر العربةةي ونصةةوص الفصةةحى ومةةن ا النحةةو والصةةرف والبالغةةة 

 اإلسالمي ومن القرآن والحديل، ولم يكتَ لهذا المشرو  النجا . 
سةةواق وكانةةت بتوجيةة  عبةةد همةةال الفصةةيا واسةةتعملت لهجةةة ا إكتةَ القةةراءة الجديةةدة التةةي تعمةةدت  -ع

 فألغيت.  ثبتت هذه الكتَ فشلهاأالعجيج القوصي وسعيد العريان، وقد 
دابهةةةا والةةةدفا  عنهةةا مةةةن خةةةالل كتابةةة  آمثالةة  إلةةةى دراسةةةة اللهجةةةات السةةوقية و أريحةةةة و فنةةةيل أدعةةوة  -د

. 1955سلَو دراستها( الذح نشره معهد الدراسات العربية العليا سنة أ)محاضرات في اللهجات و 
 .(1)وعرض الدعوة في جامعة الدول العربية

 عربيةةةةة ونفيهةةةةا بوصةةةةفها لغةةةةة كتابةةةةة وذلةةةةك مةةةةن خةةةةالل سلسةةةةلة صةةةةدار القةةةةوانين المحاربةةةةة للغةةةةة الإ -2
 جراءات:   إ

لغةةة كتابةةة، فلةةم يعةةد لهةةا عمليةةًا كتةةَ او جرائةةد  1830فةةي الججائةةر لةةم تعةةد اللغةةة العربيةةة منةةذ سةةنة  -أ
 تطب  بتلك اللغة وبذلك تراجعت إلى قانون اللغة غير المكتوبة. 

ذ نةةص علةةى )ان إلعربيةةة فةةي القطةةر الججائةةرح. صةةدر قةةرار رسةةمي بمنةة  اللغةةة ا 1933فةةي العةةام  -َ
سةةةل للغةةةة أال فةةةي المسةةةجد والجاويةةةة، و إجنبيةةةة( ال يسةةةما لهةةةا بةةةالظهور أاللغةةةة العربيةةةة تعةةةد لغةةةة 

لغيت المدارل العربية وحل ت محلها أف الفرنسية في المدارل مما حقق سياست  في تغييَ العربية.
 المدارل الفرنسية الخالصة. 

المجدوع الذح يجم  بين اللغة العربية واللغة الفرنسةية ومثةال ذلةك مةدارل الصةادقية نشاء التعليم إ -ع
 .  في تونل والمغَر

نجيليةةةة نشةةاء المةةةدارل التبشةةيرية والجامعةةةات التةةةي تعةةددت بتعةةةدد الةةةدول والطوائةةف كالمةةةدارل اإلإ -3
نهةةا اهتمةةت أ. ويةةذكر يطاليةةةلمانيةةة واإلمريكيةةة والروسةةية والفرنسةةية وا واليسةةوعية والكاثوليكيةةة ا 

ضةعاف التكامةل الةداخلي فةي الدولةة إهةدافها أجنبيةة. وكةان مةن باللغة العربية إلى جانةَ اللغةة ا 
صةبحت العربيةة مةادة أنكليجية و العثمانية. لكنها بعد ذلك هجرت التدريل بالعربية وتحولت إلى اإل
 . (2)1881دراسية من مواد كثيرة وخاصة بعد احتالل البريطانيين لمصر عام 

                                                           

 وما بعدها.  237( ينظر: حصوننا مهددة من داخلها، د. محمد محمد حسين /1)
تاريخ  ، مالما من70-65، 137، 131نور الجندح /أفريقيا، أ( ينظر: الفكر والثقافة المعاصرة في شمال 2)
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هدفت السياسة اللغوية البريطانيةة بعةد االحةتالل إلةى التججئةة فةدعت إلةى هجةر الكتابةة بالفصةحى  -4
بنةةةاء مصةةةر أكةةةوكل ودعةةةوة القاضةةةي ديلمةةةور لهةةةم الةةةدعوات دعةةةوة ولةةةيم و أوالةةةدعوة إلةةةى العاميةةةة و 

وة علةةى يةةد عالنهةةا لغةةة رسةةمية مةة  كتابتهةةا بةةالحروف الالتينيةةة. وتجةةددت الةةدعا  بالكتابةةة بالعاميةةة و 
ن الفصحى تربط مصر بالشرق وهةي غيةر قةادرة علةى التعبيةر عةن أسالمة موسى الذح دعا إلى 

الحضارة الحديثة. في حةين كانةت السياسةة اللغويةة الفرنسةية فةي المغةَر تهةدف إلةى الضةم وتقةوم 
اريخ فرنسةةا ذابةةة واالنةةدماع. فعنيةةت بةةرام  التعلةةيم باللغةةة الفرنسةةية وتةةوالتجنةةيل واإل ة  َسةةرنَ علةةى الف  

وجغرافيتها وتراجم رجالها كما دعت سياستهم إلةى تفخةيم اللغةة الدارجةة علةى نحةو دعةوة ماسةنيون 
، وكذا الحال فةي لبنةان إذ دعةا كثيةرون إلةى الكتابةة بالعاميةة (1)وكولون إلى اللغة العامية المغربية

 كدعوة سعيد عقل مثاًل. 
ن الدول اإلسةالمية ومةن ذلةك مةثاًل مةا كتبة  ا سةتاذ تغييَ اللغة العربية في الجامعات في عدد م -5

مير الجماعةة اإلسةالمية فةي باكسةتان عةن الخطةة التعليميةة لمسةلمي الهنةد أعلى المودودح بو ا أ
ن أومنهةاع العمةل بهةا فةةي كتابة  نحةن والحضةارة الغربيةةة ففيمةا يخةص اللغةة العربيةةة فقةد دعةا إلةةى 

كلغةةةة ضةةةرورية معلةةةاًل ذلةةةك  بقولةةة  )فهةةةذه لغةةةة ثقافتنةةةا  تةةةدخل اللغةةةة العربيةةةة فةةةي تعلةةةيم الجامعةةةات
والذريعة الوحيدة للوصول إلةى مخخةذ اإلسةالم الرئيسةة ومادامةت الطبقةة المتعلمةة مةن المسةلمين ال 

سةالم، ولةةن تكتسةَ البصةةيرة ن والسةنة مباشةرة بةةدون واسةطة فإنهةا لةةن تجةد رو  اإلآتصةل إلةى القةةر 
ليهةةا ضةةياء إالشةةارحين والمتةةرجمين، ومةةن ثةةم  لةةن يصةةل  بةةدًا إلةةىأفةةي الةةدين، بةةل سةةتبقى محتاجةةة 

نةوا  مختلفةة. وهةؤالء أليها بواسطة الججاجات الملونةة مةن إالشمل من الشمل مباشرة. بل يصل 
خطةةاء مةةا يةةدل علةةى رجالنةةا المثقفةةون الجةةدد يرتكبةةون اليةةوم فةةي المسةةائل اإلسةةالمية مةةن فةةاح  ا 

ال كةةةونهم ال يملكةةةون وسةةةيلة إالسةةةبَ فةةةي ذلةةةك  سةةةالم. ولةةةيللةةةف بةةةاء اإلأيعرفةةةون حتةةةى  نهةةةم الأ
ال تظنةةوا مسةةألة اللغةةة العربيةةة أو جةةل هةةذا كلةة  يجةةَ ….. ن والسةةنة مباشةةرة آلالسةةتفادة مةةن القةةر 
 . (2) مسألة لغة عادية(

تغييةةةَ اللغةةةة العربيةةةة عةةةن عةةةدد مةةةن المةةةؤتمرات اإلسةةةالمية المعنيةةةة باإلسةةةالم والمنعقةةةدة فةةةي بةةةالد  -6
ستاذ فتحي يكن في كتاب  قطوف شةائكة فةي حقةل التجةاَر اإلسةالمية رؤى سالمية. فقد ذكر ا إ
 وتحةةةةةةةةةةةةةةةةت عنةةةةةةةةةةةةةةةةوان )عولمةةةةةةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةةةةةةَر علةةةةةةةةةةةةةةةةى اللغةةةةةةةةةةةةةةةةة  2000سةةةةةةةةةةةةةةةةالمية مةةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةةام إ

سةالمي تحةت عنةوان دور الجامعةة إقةيم فةي بلةد أأ للمشاركة فةي مةؤتمر جةامعي  يَ ع  ن  دأ إالعربية(. 
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جهر ن الجامعةةات اإلسةةالمية كةةا ومكانتهةةا فةةي المجتمةة  اإلسةةالمي. وحضةةر ممثلةةون عةةن عةةدد مةة
مةا أالعشرين بحثًا كانت اللغة المعتمدة في المؤتمر هي لغة ذلك البلةد على الشريف وقدم ما يجيد 

ن يكةةون أنكليجيةةة فحسةةَ. ويعجةةَ ا سةةتاذ فتحةةي يكةةن مةةن الترجمةةة الفوريةةة فكانةةت إلةةى اللغةةة اإل
ن تقةةدم بحةةول قرآنيةةة مةةن أويعجةةَ سةةالم، سةةالميًا وتغيةةَ عنةة  لغةةة اإلإعنةةوان المةةؤتمر الجةةامعي 

ن يعقةةد المةةؤتمر فةةي بلةةد إسةةالمي وبلسةةان أن. ويعجةةَ آغيةةر ترجمةةة إلةةى اللغةةة العربيةةة لغةةة القةةر 
سفوا لعدم أمر على منظمي المؤتمر بين. وحينما عرض ا جنبي وليل بلسان عربي مأ أعجمي و أ

االمةةةر مسةةةتقباًل وتتكةةةرر تمكةةةنهم مةةةن تةةةأمين مسةةةتلجمات الترجمةةةة إلةةةى العربيةةةة. ووعةةةدوا باسةةةتدراك 
 . (1)خرىأسف مرة ا 

و غيةر أجراءات غير الواعية التي تصَ في مخططات تغييَ اللسان العربةي مقصةودة كانةت اإل -7
 :مقصودة ومنها على سبيل المثال ال الحصر

نشةةاء مةةالء والخةةط واإلعةةدم االهتمةةام بالةةدرول التةةي تنمةةي المهةةارات اللغويةةة كةةدرل المطالعةةة واإل -أ
 فهي والتحريرح وفي مختلف المراحل الدراسية. الش

قسةةام غيةةر المتخصصةةة فةةي اللغةةة العربيةةة او اختةةجال تدريسةةها تغييةةَ مةةادة اللغةةة العربيةةة مةةن ا  -َ
 لفصل دراسي واحد لسنة واحدة. 

 قسةةةةةةام اللغةةةةةةات أقسةةةةةةام اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة مةةةةةة  وجودهةةةةةةا فةةةةةةي أعةةةةةةدم وجةةةةةةود مختبةةةةةةرات صةةةةةةوت فةةةةةةي  -ع
 جنبية. ا 

جنبيةةةة مةةة  وجةةةود مصةةةطلحات عربيةةةة مقابلةةةة تحمةةةل خصوصةةةية المفهةةةوم أمصةةةطلحات التسةةةويق ل -د
 العربي واإلسالمي. 

 ساليبها الضعف واالنحراف عن المستوى الصوابي والبالغي. أاختيار كتَ مترجمة يؤخذ على  -هة
 ساليَ الركيكة واللغة الهابطة. شاعة اللهجات العامية وا إدور الفضائيات في  -و
 عالن غير المنضبطة وعلى المستويات كافة وغياَ الرقابة عليها. لغة اإل -ج
 دبي. داء الصوابي وا انفالت لغة الصحافة من مستويات ا  - 
خةر لسةان غيةر حةد مكونيهةا اإلسةالم والمكةون اآلأثمة محاوالت لبناء شخصيات حضارية وثقافية  -8

ن الشةةعَو اإلسةةالمية مادامةةت أدركةةوا أنهةةم ن يغةةذوها  أعةةداء اإلسةةالم أاللسةةان العربةةي، يحةةاول 
ن وسةةتظل متمسةةكة بفكةةرة آنهةةا سةةتظل مرتبطةةة باإلسةةالم وبةةالقر إعلةةى صةةلة وثيقةةة باللغةةة العربيةةة ف
جةةةل ذلةةةك يبةةةذلون وسةةةائل شةةةتى لصةةةد الشةةةعَو اإلسةةةالمية عةةةن أالوحةةةدة اإلسةةةالمية الكبةةةرى. ومةةةن 
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ة اللهجةةةةات المحليةةةةة نفسةةةةهم عةةةةن اللغةةةةة العربيةةةةة الفصةةةةحى وتغذيةةةةأاللسةةةةان العربةةةةي وحةةةةرف العةةةةَر 
 .(1)قليمية وجعلها هي لغة الكتابة والمحاضرة وتلقي العلومواإل

مهمة المسلمين في مواجهة هذه المخططات تتجلى بحرصهم على وحدة دينهم ولغتهم  ن  إوبعد.. ف
ن الكةةريم ودونةةت بةة  سةةنة نبةةيهم صةةلى اع عليةة  آالتةةي يمثلهةةا اللسةةان العربةةي الةةذح نةةجل بةة  هةةذا القةةر 

ول لالجتهاد على نها المفتا  ا ية نهضة البد من ان تعنى باللسان العربي قراءة وكتابة  أو وسلم 
 .  (2)صولما يذكر علماء ا 
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Abstract 

          Language in the familiar, as Ibn Jani says: (Voices expressed by 
people to realize their amis ). Definition refers to language as sounds and a 
social phenomenon and to its communicative expressive function. Ibn 
Khaldun looked at it as the phrase “the speaker about his intention ”, and 
mentioned that that phrase is a verbal tongue, so it must become an 
established ability in its active member, which is the tongue, and from this 
our attention uses the Holy Qur’an (the Arabic tongue) as a term referring to 
the Arabic language. 


