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س   ئكصكج

ْلَنا   -عز وجل-الكر�م �تاب منزَّل من عند هللا تعالى، وقد وعد هللا  القرآن   وتكفل �حفظه �قوله: ((ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

))، ونزل �اللغة العر��ة فال بدَّ من حفظ اللغة العر��ة أ�ضًا حتى یتحقق وعد هللا تعالى، والتار�خ  الذِّْكَر َوِ�نَّا َلُه َلَحاِفُظونَ 

الك القرآن  أن  وتجاوزت یثبت  الِمَحن،  فاجتاَزِت  االستعمال،  في  رها  االندثار، وطوَّ من  التقل�ات، وصانها  من  حِفَظها  ر�م 

ارس لتار�خ اللغات �جد أن العدید ِمن اللغات التي �انت یوًما ما سیدَة الكوِن، زاَلْت وانقرضت، وحلَّت محلَّها   .األزمات والدَّ

تها، وقد أثبتت الكثیر من الدراسات التي قامت بها الجامعات الكبرى والمؤسسات  لغاٌت أخرى، بل وحلت بدًال عنها �عض لهجا

العلم�ة في العالم أن مصیر الكثیر من اللغات الح�ة الیوم إلى الزوال والض�اع، وأن اللغة الح�ة التي تحافظ على نفسها من  

األول في االستمرار هو �قاء القرآن ح�ًا �ما نزل   بین اللغات العالم�ة هي اللغة العر��ة، وستسود على تلك اللغات؛ والسبب

یوم نزل، وقد تكون هناك أس�اب أخرى �ثیرة سواء اقتصاد�ة أو نا�عة من تنازع وتصارع على السلطة العالم�ة، �اإلضافة  

 إلى الثورة المعلوم�ة والتطور التكنولوجي السر�ع إلى �ق�ة تلك األس�اب. 

 ال�حث عن ذلك �له �التفصیل إن شاء هللا تعالى.     وفي هذه الورقة ال�حث�ة سوف یتم

 : القرآن الكر�م، اللغة العر��ة، الصراع اللغوي، االنقراض اللغوي، التطور اللغوي.  الكلمات االفتتاح�ة
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Abstract 
The Noble Qur’an is a book revealed by Allah Almighty, and Allah has promised and 

ensured its preservation by saying: “It is We who have sent down the Remembrance, and we 

will memorize it.” And it was revealed in the Arabic language, so it is necessary to memorize 

the Arabic language as well and history until the promise of the Noble Qur’an is proven. He 

preserved it from fluctuations, preserved it from extinction, and developed it in use, so it 

overcame adversity, and overcame crises. The study of the history of languages will find that 

many of the languages that were once the master of the universe have disappeared and become 

extinct, and have been replaced by other languages, and even replaced by some of their 

dialects. Many studies conducted by major universities and scientific institutions in the world 

have proven that the fate of many living languages today is to disappear and be lost, and that 

the living language that preserves itself among the global languages is the Arabic language, 

and those languages will prevail; The first reason for continuity is that the Qur’an remains 

alive as it was revealed on the day it was revealed, and there may be many other reasons, 

whether economic or stemming from conflict and struggle over global power, in addition to 

the information revolution and rapid technological development to the rest of those reasons. 

In this research deleet, all of this will be discussed in detail, God willing. 

Keys words: The Noble Qur’an, the Arabic language, linguistic conflict, linguistic extinction, 

linguistic development. 

 مقدمة   

َم اإلنَساَن   الحمُد � الذي جعل اللغة العرِ��ََّة للمسلمین لساًنا، وأنزَل �حروِفها ُقَرآنه العظ�م ذ�رًا و��انًا، وف�ه َ�رَّ

صلى هللا عل�ه وسلم �َأفَصُح    اً رسوله ُمحمَّد أحسن التكر�م، وَهداُه إلى صراطه المستق�م، وعن طر�قه علَّمَه الب�ان، و�عث  

م،  اللسان، صاحب َجواِمِع الَكِلِم �أدق المعان، فالَّلهم صلِّ وسلِّم و�ارْك عل�ه وعلى آلِه وأصَحاِ�ِه فرسان البالغة وأر�اب األفها

 أما �عد:

ن الض�اع، : فمشكلة ال�حث تكمن في إشكال�ة دور القرآن الكر�م في الحفاظ على اللغة العر��ة ممشكلة ال�حث

و�قائها ح�ة �عد نزول القرآن الكر�م �أر�عة عشر قرنًا، بل واألمل في أن تكون هي إحدى أعظم اللغات المستقبل�ة في العالم 

 أجمع.

: أما أهم�ة ال�حث فتظهر من خالله ما قام �ه القرآن الكر�م من دور فعال و�بیر في الحفاظ على أهم�ة ال�حث

 ها، وأنها لم تتغیر ولم تتبدل منذ أن نزلت بها أول سورة وحتى اآلن. اللغة العر��ة ح�ة بین أهل
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: یهدف ال�حث إلى �ثیر من األهداف العامة؛ ولكنها �لها تكمن في أن �علم أهل اللغة العر��ة أهداف ال�حث

�تبت بها أحادیث خیر  مكانة لغتهم المرموقة بین لغات العالم أجمع، وال س�ما أنها اللغة التي نزلت بها الوحي السماوي، و 

ال�شر صلوات هللا وسالمه عل�ه، �ما یهدف إلى لفت أنظار العالمین عامة والمسلمین خاصة إلى االهتمام �مصدر هذه 

 اللغة أال وهو القرآن الكر�م.

كما ال �فوتني أن أذ�ر أنني اعتمدت في �حثي هذا على الكثیر من المصادر والمراجع األصل�ة، و�عض المصادر 

عاصرة؛ من �تب ومقاالت وأ�حاث تتعلق بهذا الشأن: �كتاب الخصائص البن الجني، و�تا�ه المحتسب، ومن المصادر الم

 والمراجع المعاصر: مقالة للش�خ محمد یوسف الشر�جي �عنوان ( أثر القرآن الكر�م في اللغة العر��ة والتحد�ات المعاصرة).

على المنهج التحلیل الوصفي واالستقرائي، وذلك عن طر�ق قراءة   : أما منهج ال�حث فقد تم االعتماد منهج ال�حث

الكثیر من الدراسات السا�قة ثم ات�اع منهج االستقراء وفق الس�اق وأهداف مرسومة. وقد تم التوصل إلى العدید من النتائج 

 والتوص�ات وهي مذ�ورة في نها�ة ال�حث.   

 تمهید

بّد لهم أن یتكلموا عن اإلسالم أوًال؛ ألن اللغة العر��ة مصدرها األساسي  عندما یتكلم الناس عن اللغة العر��ة ال  

هو اإلسالم �قرآنه العظ�م، وسنة نب�ه الكر�م صلوات ر�ي وسالمه عل�ه، وهذا الكالم فخر لكل عر�ي ینطق �الضاد، و�ر�د 

ء للدین من المالحدة والعلمانیین ومن أن �عتز بدینه و�لغته، وعلى العرب جم�عًا أن یدر�وا حق�قة یتنكر لها �عض األعدا

أذ�ال المستشرقین وهي فضل اإلسالم على العرب وعلى لغتهم، فلوال القرآن الكر�م لذابت اللغة العر��ة �ما تذوب الثلوج 

لقد   �مجرد أن تتعرض لالشعة الشمس، وفضل اإلسالم والقرآن على اللغة العر��ة  وأر�ابها ظاهر للع�ان وال ینكره إال جاحد،

أثر القرآن الكر�م في ال�شر�ة قاط�ة واألمة العر��ة خاصة فأثر في أخالقها وعقیدتها وم�ادئها وقوانینها وسائر نواحي ح�اتها  

�شهد �أن اللغات واللهجات    -وهو أصدق األدلة الناطقة قبل �ل شيء-كما أثَّر في لغتها ولهجات أهلها وق�ائلها، والتار�خ  

ُض �مرور الزمن ثم تموت �ما �مرض اإلنسان و�ضعف ثم �موت، وأ�سط مثال على هذا الكالم هو تَضعَف وتضعْف وَتمرَ 

الوجود  الحضارة والثقافة والصناعة والفلسفة، ولكنها غابت عن  لغة  األ�ام  یوم من  التي �انت في  الالتین�ة  اللغة  اندثار 

 �كاملها، وأص�حت أثرًا �عد عین.  

الُقرآن:    : -لسان العرب–العودة إلى المعاجم �قول ابن منظور في معجمه  �تعر�ف القرآن لغًة:    - أوالً  " قرأ: 

َم َعَلى َما ُهَو َأْ�َسُط ِمْنُه لَشرفه. َقَرأَُه َ�ْقَرُؤُه وَ�ْقُرُؤُه، اَألخیرة   اِج، َقْرءًا وِقراَءًة وُقرآنًا، اُألولى التَّْنِز�ُل اْلَعِز�ُز، َوِ�نََّما ُقدِّ َعِن الزَّجَّ

ِ َتَعاَلى الَِّذي َأنزله َعَلى َنِب�َُّه، َص   َعنِ  : ُ�سمى َ�َالُم �َّ ، َفُهَو َمْقُروٌء. َأبو ِإسحاق النَّْحِويُّ لَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم، ِ�َتاً�ا اللِّْحَ�اِنيِّ
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َي ُقْرآنًا َألنه َ�جْ  َور، فَ�ُضمُّها. َوَقْوُلُه َتَعاَلى: ِإنَّ َعَلْینا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه،  وُقْرآنًا وُفْرقانًا، َوَمْعَنى الُقرآن َمْعَنى اْلَجْمِع، َوُسمِّ َمُع السُّ

َي القرآَن َألنه َجَمَع الِقَصَص  واَألمَر والنهَي والَوْعَد   .... واَألصل ِفي َهِذِه اللَّْفَظِة اْلَجْمُع، و�لُّ شيٍء َجَمْعَته َفَقَد َقَرْأَته. َوُسمِّ

 ). 128،  1414ِت والسوَر �عَضها ِإَلى �عٍض".( ابن منظور،والَوِعیَد واآل�ا

"القرآن: هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول    عرفه الشر�ف الجرجاني �قوله:واصطالحًا:  

 ،1983جاني،  عنه نقًال متواتًرا بال شبهة، والقرآن، عند أهل الحق، هو العلم اللدني اإلجمالي الجامع للحقائق �لها. ( الجر 

147.( 

وعند علماء علوم القرآن نجد الزرقاني �قول: " أما لفظ القرآن: فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله 

وجعل اسما   ثم نقل من هذا المعنى المصدري   -]  17تعالى: ﴿ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه، َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّ�ْع ُقْرآَنُه﴾[ سورة الق�امة:

للكالم المعجز المنزل على النبي صلى هللا عل�ه وسلم من �اب إطالق المصدر على مفعوله. ذلك ما نختاره استنادا إلى 

 ).14موارد اللغة وقوانین االشتقاق و�ل�ه ذهب اللح�اني".( الزرقاني، بد،ت،  

لقصص واألوامر والنواهي والعبر واألخالق  إذًا �مكن أن نقول: أن معنى القرآن هو الجمع؛ ألنه �جمع بین دفت�ه ا

 مثل التوراة واإلنجیل.    -صلى هللا عل�ه وسلم  - ..إلخ، وهو اسم لكتاب هللا السماوي الذي نزل على رسول هللا محمد بن عبد هللا

تكلَّمت، َأصلها ُلْغوة �ُكرٍة قال ابن منظور:" واللَُّغة: اللِّْسُن،.. َوِهَي ُفْعلٌة ِمْن َلَغْوت َأي  تعر�ف اللغة العر��ة لغًة:  

ُبرة وُ�ًرى، َوِفي اْلُمْحَكِم: اْلَجْمُع وُقلٍة وُث�ٍة، ُ�لَُّها َالَماُتَها َواَواٌت، َوِقیَل: َأصلها ُلَغٌي َأو ُلَغٌو، َواْلَهاُء ِعَوٌض، َوَجْمُعَها ُلًغى ِمْثَل  

 ). 252،  1414ُلغات وُلغوَن". ( ابن منظور،

أما حدها فإنها أصوات �عبر بها �ل قوم عن أغراضهم". ( ابن ها في �تاب الخصائص "اصطالحًا: جاء معنا  

 ).34جني، بد،ت،  

إذا �مكنني أن أقول: اللغة هي مجموعة من األحرف والكلمات عندما تجتمع مع �عضها تصدر عنها أصوات؛  

من المفاه�م والمصطلحات التي تساعدهم وهذه األصوات �فهم منها �ل قوم حسب ما تعلموه وورثوه عن أ�ائهم وأجدادهم  

 على التواصل والتفاعل مع �عضهم، وهي وسیلة للتفاهم بین أبناء الجنس ال�شري.  

 نزول القرآن الكر�م �اللغة العر��ة  -ثان�اً 

أو �معنى آخر ما الحكمة من نزول القرآن الكر�م �اللغة العر��ة؟ أو �شكل آخر لماذا لم ینزل آخر �تاب من بین 

الكتب السماو�ة بلغة غیر لغة العرب؟ و�مكن أن �أتي هذا السؤال من مسلم أو من غیر مسلم، و قد صرح القرآن الكر�م في 

َتۡعِقلُ  لََّعلَُّكۡم  ا  َعَرِ�ّ�ٗ ًنا  ُقۡرءَٰ ُه  نَٰ
ۡ
َأنَزل [ِإنَّٓا  تعالى:  قوله  العر��ة منها  �اللغة  أنزل  القرآن  �أن   وَن]، {سورة یوسف: أكثر من موضع 
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الزمر12/2 {سورة  َیتَُّقوَن]،  لََّعلَُّهْم  ِعَوجٍۢ  ِذى  َغْیَر  َعَرِ���ا  و[ُقْرَءاًنا  و[28/ 39}،  مُِّبینٍ  }،  َعَرِ�يٍّ  {سورة  ِبِلَساٍن   ،[

}، وعند التأمل في مثل هذه اآل�ات التي أشارت إلى أن القرآن نزل �اللغة العر��ة نفهم أنه قصد إبراز هذا 26/195الشعراء:

وقد أكثر العلماء من اإلجا�ة عن هذا السؤال ومنهم ابن جني الموصلي إذا �قول: " وشرحت صدورنا   .المعنى إلى الوجود 

لمعرفته من لطائف مودعات لغة نب�ك، التي فضلتها على سائر اللغات، وفّرعت بها ف�ه سامي الدرجات، وخصصت �أشرفها  

)، وقال أجاد 192الجرجاني،  -34على لسان أمینك...".( ابن جني، بد،ت،  طر�قًا وألصقها مسرى وعروقًا، �تا�ك المنزل  

ابن فارس أ�ضًا عندما خصص �ا�ًا من �تا�ه فسماه �اب القول في أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها فقال: " فوَصفه 

] 3-2/  55َعلََّمُه اْلَبَ�اَن﴾[ سورة الرحمن:جّل ثناؤه �أبلغ ما یوّصف �ه الكالم، وهو الب�ان، قال جّل ثناؤه ﴿ َخَلَق اِإلْنَساَن،  

فقدم جلَّ ثناؤه ذ�ر الب�ان على جم�ع ما توحد �خلقه وتفرد �إنشائه، من شمس وقمر ونجم وشجر وغیر ذلك من الخالئق 

قعة دونه".( ابن المحكمة والنشا�ا الُمْتَقنة. فلّما خّص جّل ثناؤه اللسان العر�ي �الب�ان ُعلَم أن سائر اللغات قاصرة عنه ووا

 ).  1997،31فارس،

فإذًا �فهم من هذا الكالم أن هللا عز وجل أنزل القرآن �اللغة العر��ة؛ ألن اللسان العر�ي لسان الب�ان، في حین  

–سائر اللغات األخرى قاصرة عن الب�ان الذي هو في أصله في لسان العرب، ومنهم الش�خ محمد سعید رمضان البوطي  

أ�ضًا حیث قال: " اقتضت حكمة هللا تعالى أن تكون اللغة العر��ة هي لغة الدعوة اإلسالم�ة، وأن تكون   -رحمه هللا تعالى 

هي األداة الم�اشرة األولى لترجمة �الم هللا عّز وجّل و�بالغه إ�انا. ولعلنا لو أمعنا في خصائص اللغات وقاّرنا بینها، لوجدنا 

التي �عّز وجودها في اللغات األخرى. فأجدر بها أن تكون لغة المسلمین األولى   أن اللغة العر��ة تمتاز �كثیر من الخصائص

). إذا فالش�خ البوطي یوضح أن سبب نزول القرآن �اللغة العر��ة عائد 48،  2025في مختلف ر�وعهم و�الدهم".( البوطي،  

 إلى خصائصها التي تنفرد بها عن �ق�ة اللغات األخرى. 

ل�احث أحمد طه فرج أ�ضًا فقال: " أنزل هللا القرآن �اللغة العر��ة؛ ألنها وسیلة التفاهم  وقد أجاب عن هذا السؤال ا 

  ).2020مع من أرسل إل�ه الرسول أوال، و�دأت الدعوة في مح�طهم قبل أن تبلغ لغیرهم".( فرج،

حر ألنهم �انوا  وقال ال�احث علي الكرمي: "ومثلما أرسل هللا عز وجل موسى عل�ه السالم إلى قومه �معجزة الس

متقدمین في ذلك، فإن العرب �انوا یتقنون اللغة أشد االتقان، ومن ثم أرسل هللا نب�ه محمد صلى هللا عل�ه وسلم �معجزة 

من الطب�عي  ]، فكان  4القرآن وهو �اللغة العر��ة، �هللا تعالى �قول: ﴿ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ﴾ [سورة إبراه�م:  

أن یتم نزول القرآن �اللغة العر��ة التي هي لغة النبي محمد (صلى هللا عل�ه و آله)، لغة قومه الذین �ع�ش معهم، .. هذا 

مضافًا إلى أننا ال نشك في أن نزول القرآن �اللغة العر��ة دون غیرها من اللغات لم �كن عفو�ًا ، بل �ان ألس�اب دق�قة، و 
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ار حك�م ألنه من ِقَبِل رب العالمین، ونحن نؤمن بوجود الحكمة في هذا االخت�ار سواًء تبیَّنت لنا أس�ا�ه  هو �كل تأكید اخت�

 ).2018" ( الكومي،.أم لم تتبین

أضف إلى ذلك أن اللغة العر��ة تتمیز �ممیزات تجعلها مرشحة لتبوء بهذا الشرف من حیث اإل�جاز، والجرس 

 .ناغم ع�اراتها، وتناسق جملها، و�مكان�ة تعر�ب األلفاظ الواردة، وخصائصها الصوت�ةالموس�قي، واالشتقاق الصرفي، وت

ولعل السبب األهم واألكثر قبوًال إلى العقل هو قول ال�احث علي الكومي: " لغة العرب أوسع اللغات السام�ة، 

ها، فناَسب أن ینزَل بها القرآن الذي نزل یتَّسع لكلِّ فهي الوحیدُة التي تتَّسع لكثیر من المعاني القرآن�َّة، وغیُرها ال یتَّسع ل�عض

سوَنها،   متطل�ات الناس جم�ًعا على اختالف مشار�هم، ولغُة العرب هي التي �ِقیْت ال �شوُ�ها خلٌل؛ ألن العرب �انوا ُ�قدِّ

رها، ولعل هللا   تعالى قد عَزَلهم في ناح�ة من و�حافظون علیها، و�انوا في ِحرٍز َحر�ٍز من أن یتطرَّق إلى صفائها ما ُ�كدِّ

األرض في الصحراء �عیًدا عن الحضارة والمدن�ة؛ حتى ال �طَمع في ال�قاء معهم َمن ل�س منهم ِمن العَجم وغیرهم، فَتفُسَد  

للغُة لغُتهم �سبب المخالطة، ثم شاء أن ینفتحوا على العالم �عد ما نَزل ِصماُم األمان للغتهم، وهو القرآن الكر�م، فُوِلدت ا

رْت خالصًة ألبنائها، نق�ًَّة سل�مًة مما َ�شیُنها من أدران اللغات األخرى   ).2018( الكومي،"  .ونشأْت، وتطوَّ

ألن النبي  :  الجواب"  فقال:    -إسالم بن نصر األزهري -وجاء الجواب عن هذا التساؤل من ال�احث والمفكر   

، �هللا تعالى �قولعر   -وهو الذي نَزل عل�ه القرآن    -صلى هللا عل�ه وسلم   ﴾   َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمهِ  ﴿  :�يٌّ

(وخصائُصهم   فذلك تشر�ًفا لهم  !أما لماذا خصَّ هللا العرَب �أن نزَّل القرآُن بلسانهم مع أنه للناس �افًَّة؟  ]،4[سورة إبراه�م:  

مات ال�قاء، ما �جعلها أ�قى  نحصر)،(وخصائُصه ال ت كثیرٌة معروفة)، وتكر�ًما للسانهم، ثم إن اللغة العر��ة فیها ِمن ُمقوِّ

اللغات السام�ة، فناَسَب أن ینزَل بها الكتاُب ال�اقي الخاتم، ولغة العرب أوسع اللغات السام�ة، فهي الوحیدُة التي تتَّسع لكثیر  

ینزَل بها القرآن الذي نزل یتَّسع لكلِّ متطل�ات الناس جم�ًعا على  من المعاني القرآن�َّة، وغیُرها ال یتَّسع ل�عضها، فناَسب أن  

لهذه  أخصُب اللغات، وأوسُعها تعبیًرا، وأ�قاها زماًنا، وأشرُفها مكانًة،    -من حیث خصائُصها    -فلغُتهم  ..اختالف مشار�هم

َن فارس َحْل�ِة َمیدانهم المقدَّس؛ لیتحقق نزل القرآُن بلغتهم؛ ولكي یتحدَّى بالغَتهم، و�كو   -وهي �ثیرة    - األس�اب وغیِرها  

اإلعجاز الذي ل�س �ائًنا على حق�قته، إال في القرآن �كلماته التي أعَجزت العرب عن معارضتها وهم ُفرساُن الكلمة، و�َنْظمه 

ى اإل�مان �ه؛ حیُث عَجزوا عن الذي َبَهَرهم وهم عمالقُة النَّْظم، و�ُجَمِله التي أْعَیتهم عن الكالم، وهم أساتذُته؛ لُ�سِرعوا إل

 ).2018معارضته".( األزهري،

ولقد أجاد في هذا المجال الش�خ صالح الكر�اسي عندما قال:" مما یثار حول القرآن الكر�م من الشبهات هو: إذا 

ا�ة عن هذا السؤال نقول: كان القرآن �تا�ًا لكل ال�شر�ة، فلماذا أنزله هللا �اللغة العر��ة، ولم ینزله بلغة أخرى غیرها ؟، ولإلج 
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من الواضح أن نزول القرآن �غیره من الكتب السماو�ة ـ �ان ال ُبدَّ أن �كون بلغة من اللغات الح�ة التي یتكلم بها الناس 

عصر نزول القرآن، واللغة العر��ة �انت إحدى أهم تلك اللغات. ومن الواضح أ�ضًا أنه على أي لغة أخرى ـ غیر العر��ة ـ 

 االخت�ار فإن هذه الشبهة �ان �مكن طرحها، وحینها �ان �قال: لماذا نزل القرآن بهذه اللغة، قال هللا َعزَّ و َجلَّ   كان �قع

َلْت آَ�اُتُه َأأَْعَجِميٌّ َوَعَرِ�يٌّ ُقْل ُهَو ِللَِّذینَ  ﴿ : ِشَفاء َوالَِّذیَن َال ُیْؤِمُنوَن ِفي  آَمُنوا ُهًدى وَ   َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا أَْعَجِم��ا لََّقاُلوا َلْوَال ُفصِّ

]، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن أي 41فصلت: ﴾[سورة آَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْیِهْم َعًمى ُأْوَلِئَك ُیَناَدْوَن ِمن مََّكاٍن َ�ِعیدٍ 

معه �صورة طب�ع�ة، ومن هذا   كتاب سماوي ین�غي أن ینزل بلغة الرسول الذي ینزل عل�ه ذلك الكتاب، لیتمكن من التعامل

المنطلق �ان من الطب�عي اخت�ار اللغة العر��ة دون غیرها من اللغات، حیث أنها اللغة التي �ان یتحدث بها النبي محمد ( 

صلى هللا عل�ه و آله وصح�ه)، �ما وأن أي رسول ال ُبدَّ وأن یتحدث بلسان القوم المرَسل إلیهم، أو الم�عوث فیهم، و لقد 

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُیَبیَِّن َلُهْم َفُ�ِضلُّ ّ�ُ َمن َ�َشاء َوَ�ْهِدي   ﴿  القرآن الكر�م إلى هذا األمر حیث قال:   أشار

  ).5م/  2006]. ( الكر�اسي،  14/4َمن َ�َشاء َوُهَو اْلَعِز�ُز اْلَحِك�ُم﴾ [سورة إبراه�م:  

أظن ف�ما سبق ذ�ره من األس�اب �كفي أن �علم الجم�ع وخاصة المشككین وأت�اعهم من المالحدة والعلمانیین  

 وأذ�ال المستشرقین لماذا نزل القرآن الكر�م �اللغة العر��ة!.  

 مهددة من األعداء    -لغة القرآن –اللغة العر��ة    -ثالثاً 

قضاء على األمة اإلسالم�ة، وقد أدر�وا أن السالح والنار لم ال شك أن األعداء ال یوفرون سبیًال وال وسیلة لل 

�عد �ف�أن �غرضهم هذا؛ لذا توجه إلى طر�قة المكر والخد�عة، واستعمال الفكر واألدب في تمز�ق أوصال هذه األمة إلى 

ون �محار�ة اللغة العر��ة،  أشالء م�عثرة، أي تمز�قها �عد التمز�ق، فاستخدموا إلنجاح خطتهم هذه نفرًا من أبناء جلدتنا یناد

 و�زالتها عن الوجود و�حالل العامّ�ة، أو اإلقل�م�ة أو الشعو��ة محلها.  

وقد قام بهذه الوظ�فة الخس�سة مجموعة تبرؤوا من دینهم أوًال ومن لغتهم ثان�ًة مقابل �عض الدوالرات وقد ذ�رهم 

أفت �اشا في �تا�ه( العدوان على العر��ة عدوان على القرآن) األدیب اإلسالمي الغیور على العر��ة واإلسالم عبد الرحمن ر 

ومن الذین دعو إلى ترك الفصحى  وذ�ر منهم سالمة موسى، الذي سار على خطى الم�شر اإلنكلیزي و�لمور الذي بدأ 

م ولكو�س، دعوته في مصر، ونشرت له جر�دة المقتطف، وعملت على التشج�ع لدعوته تلك بین الش�اب المثقف، ثم تاله ول�

ثم عبد العز�ز فهمي، و�ان أخرهم سعید عقل صاحب �تاب( �ارا) الذي �ت�ه �العام�ة تشج�عًا لغیره على الكتا�ة �العام�ة  

وتنفیذا ألمر أس�اده، وعند التأمل نجد أنها حق�قًة دعوٌة إلى القضاء على لغة القرآن، ثم �عد ذلك �أتي دور القضاء على 

ئة أخرى تدعو إلى دراسة األدب العر�ي على أساس إقل�مي، ثم ظهر من یدع إلى االعتناء �األدب  القرآن نفسه، ثم ظهرت ف
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الشعبي ودعا ثالث إلى النحو المبتدع تحت ذر�عة ت�سیر النحو العر�ي، ودعوة را�عة وخامسة وأخیرًا دعوة إلى اإل�قاء على  

�اشا: " ثم تلت الدعوة إلى اصطناع العام�ة دعوة أخرى   الفصحى مع إلغاء اإلعراب في أخر الكلم. وفي هذا الشأن �قول

 ).  1996،28ال تقل عنها خطرًا أال وهي الدعوة إلى نبذ الحروف العر��ة و�حالل الحروف الالتین�ة محلها..".( ال�اشا،

والیوم تعالت ص�حات أخرى وتحت مسم�ات أخرى تدعو إلى تعل�م لغة األعداء �حجة أنهم أصحاب حضارة  

ومن هنا فإن أي تحٍد لثقافة ما، ینطوي على تحد للغتها،  "    مادي وتكنولوجي وهذا تحدي �بیر یواجه اللغة العر��ة،  وتفوق 

واللغة العر��ة إحدى اللغات التي تواجه تحد�ات �بیرة من قبل قوى العولمة المختلفة، المتمثلة في المصالح الماد�ة، الناجمة 

عالمي القائم على الصخب والضج�ج والت�شیر �اللغة اإلنكلیز�ة على أنها العالم�ة التي عن االتصال األجنبي، والتأثیر اإل

 هي لغة ال�شر�ة.

وهذه دعوى �اطلة ال تصمد أمام المحك العلمي الصح�ح، حتى الناطقون �اللغة اإلنكلیز�ة أنفسهم یثبتون ذلك، 

�عالم�ة اللغة اإلنكلیز�ة ما هو إال وهم �بیر، وخلص  فهذا صمو�ل هنتغتون یثبت في �تا�ه "صدام الحضارات" أن القول  

 ).2008.( الشر�جي،  "% من سكان األرض ال �مكن أن تكون عالم�ة92إلى القول "إن لغة تعد أجنب�ة لدى  

و�حتجُّ أولئك النفر �حجج واه�ة ال تصمد أمام الحق والحق�قة والواقع، فمنهم من یدعي أن اللغة العر��ة قاصرة 

ر عن المحتوى العلمي ل�عض مواد التدر�س، ومنهم من یدعي أنها لغة قاصرة عن أداء دور التواصل االجتماعي  عن التعبی

والتجاري بین األمم، وأخرون یدعون أن اللغة العر��ة لغة بداوة تفتقر إلى التجر�د وال تستط�ع حمل المصطلحات الحضار�ة؛  

حدیثة المعاصرة، وال �خفى على أحٍد أنها دعوات تحمل في ط�اتها الكثیر ألنها لغة ال عهد لها �المخترعات والمكتشفات ال

من السموم والكذب واالفتراءات التي ال أساس لها؛ ألن التار�خ �شهد عكس ما یرّوجون له، والحضارة اإلسالم�ة تشهد على 

هي اللغة العالم�ة التي قام العلماء   �انت اللغة العر��ة  -عصر االزدهار والتقدم–�طالن تلك الدعوات؛ ففي العصر الع�اسي  

بواسطتها بترجمة أغلب الكتب من الیونان�ة والفارس�ة ، و�ما قاموا بتأل�ف بها في العلوم �افة من طب وهندسة ور�اض�ات  

..إلخ ذلك. بل التار�خ �شهد والغرب �شهدون أن اللغة العر��ة هي التي حملت النور إلى أورو�ا، فكانت أساس الحضارة 

 لغر��ة الحدیثة التي یت�اهون بها الیوم. ا

 عالقة القرآن �اللغة العر��ة -را�عاً 

هناك عالقة تالزم بین القرآن واللغة العر��ة، فلوال القرآن لضاعت اللغة العر��ة وانصهرت وذابت �ما ذابت العدید 

معه، فلقد ترك القرآن الكر�م في اللغة العر��ة من لغات العالم، وال �صح �الم عن اللغة العر��ة بدون ذ�ر القرآن الكر�م  

�صمة أبد�ة، وأثر فیها الكثیر من اآلثار التي استن�طها العلماء وال�احثون ومنها مثًال ما جمعه ال�احث النش�ط الد�تور محمد  
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ومن أهم     ال :وأنا أذ�ر هنا فقط التعداد دون الشرح لضیق المقام عند ذ�ر ذلك فق  -رحمه هللا تعالى-یوسف الشر�جي  

 آثار القرآن الكر�م في اللغة العر��ة 

 المحافظة على اللغة العر��ة من الض�اع.  -1

 تقو�ة اللغة والرقي بها نحو الكمال.  -2

 توحید لهجات اللغة العر��ة وتخل�صها من اللهجات القبل�ة الكثیرة.  -3

 تحو�ل اللغة العر��ة إلى لغة عالم�ة:  -4

 عر��ة إلى لغة تعل�م�ة ذات قواعد منض�طة. تحو�ل اللغة ال  -5

 تهذیب ألفاظ اللغة العر��ة، ونشوء علم البالغة.  -6

وهناك آثار غیر ذلك للقرآن الكر�م أحدثها في اللغة العر��ة واألدب العر�ي، �تنم�ة ملكة النقد األدبي، وذلك   -7

�اتهم المعروفة، فلما نزل القرآن الكر�م، والمس شغاف أن العرب �انت لهم أسواقهم المشهورة، ومعلقاتهم المنظومة، وم�ار 

قلو�هم، ورقت له أحاس�سهم ومشاعرهم، فتغیرت أحكامهم وقوانینهم، فنقلهم من الفص�ح إلى األفصح، ومن الجید إلى األجود، 

 ).2008ذلك هو القرآن �إعجازه".( الشر�جي،  

القرآن    -9 إثراء وتنم�ة اللغة العر��ة.  -8ى مثل: "  ثم جاء من �عده من أضاف على األثار السا�قة أثارًا أخر 

 ). 20-2014،11مفجر علوم العر��ة."( أور�ل،  

و�كفي أن أذ�ر هنا أثرًا واحدًا �الشرح؛ فقد أكثر ال�احثون والمفكرون الكالم عن تلك األثار الكثیرة، وسأتحدث 

 عن األثر األول على سبیل المثال:

لقد حافظ القرآن الكر�م على �قاء اللغة العر��ة ح�ة، ولعل السر   العر��ة من الض�اع:المحافظة على اللغة    -1

الكامن وراء �قاء اللغة العر��ة ح�ة وخالدة حتى اآلن، و�قاءها محافظة على نفسها من االندثار هو القرآن الكر�م؛ ألثره ال�الغ 

أمة في مصاف األمم المتقدمة والمتحضرة، ونقلهم من أمة على ح�اة أهلها، ف�عد نزوله علیهم حولهم من أمة تائهة إلى  

متشرذمة إلى أمة قو�ة عز�زة لها شأنها الس�اسي، ولها وزنها بین أصحاب الحضارات القد�مة، بل أزالت �عضًا منها في 

وعطن غضون �ضع سنوات، فكما قال أور�ل �حر الدین: "صّقل نفوسهم، وهذب ط�اعهم، وطهر عقولهم من رجس الوثن�ة  

الجاهل�ة، وألف بین قلو�هم وجمعهم على �لمة واحدة توحدت فیها غا�اتهم، و�ذلوا من أجلها مهجهم وأرواحهم، ورفع من 

بینهم الظلم واالستع�اد، فقد �ان القرآن الكر�م وال یزال �الطود الشامخ یتحدى �ل المؤثرات والمؤامرات التي ح�كت وتحاك  

فلما �ان القرآن الكر�م بهذه المنزلة ال جرم أن المسلمین أقبلوا عل�ه ودافعوا عنه، واعتبروا   ضد اللغة العر��ة، یدافع عنها.
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كل عدوان على القرآن هو عدوان على اللغة العر��ة، وأن النیل من القرآن هو نیل من اللغة العر��ة؛ ولذلك فإن �قاء اللغة  

ن القرآن الكر�م؛ ألن الدفاع عنه �ستت�ع الدفاع عنها، بل ألنها السبیل العر��ة إلى الیوم و�لى ما شاء هللا راجع إلى الدفاع ع

إلى فهمه، وألنها السبیل إلى اإل�مان �أن اإلسالم هو دین هللا، وأن القرآن من عند هللا ال من وضع النبي وأصحا�ه، والقرآن 

 ). 2014،13الض�اع". ( أور�ل،  الكر�م �حكم أنه لسان اإلسالم الناطق ومعجزاته ال�اق�ة، هو الذي حفظها من  

�اإلضافة إلى أمر آخر قد �كون في غا�ة األمة فلوال القرآن لضاعت اللغة العر��ة �عد أن ضعف أصحابها، فقد  

عصور وصلوا إلى الحض�ض، وصاروا أضعف خلق هللا على األرض   -وهم أصحاب اللغة العر��ة -مرت على العرب  

ن تراجعت قلیًال �سبب محار�ة االستعمار لها وتشج�عهم للعام�ة ، ثم ف�ما �عد أص�حت  ولكن �قیت اللغة العر��ة هي هي، و�

إحدى اللغات الرسم�ة في هیئة األمم المتحدة، بل تّعُد اللغة العر��ة أطول اللغات الح�ة عمرًا �فضل القرآن الكر�م، وهي  

ات إلى أن عدد الناطقین �اللغة العر��ة سیزداد لتص�ح تأتي في المرت�ة الرا�عة بین مئات اللغات في العالم، وتشیر الدراس

 )   60م. (نتوف وأخرون، بد، ت،  2050اللغة الرا�عة �عد الصین�ة والهند�ة �حلول سنة  

 ال�قاء للغة العر��ة حسب قاعدة ال�قاء لألصلح  -خامساً 

اء على نظر�ة تشارلز دارو�ن وفقًا لهذه القاعدة التي أوجدها سبنسر بنإذا جاز لنا استخدام هذا المصطلح، و 

الذى سمها في الحق�قة "�االنتقاء الطب�عي"، وقد ساهم سبنسر في ترس�خ مفهوم االرتقاء، وأعطى له أ�عادًا اجتماع�ة، ف�ما  

 ؟ التي ستكون األصلح لل�قاء ولماذا عرف الحقا �الدارون�ة االجتماع�ة، و�ناء على هذه القاعدة �مكن التساؤل ما هي اللغة  

روج سبنسر لفكرة التطور واالرتقاء وخالل �حثه في نظر�ة توماس مالتوس، رأى سبنسر 1851ندما جاء عام  وع

في نظر�ة مالتوس قانونًا عامًا �صلح لل�شر �ما للحیوانات، حیث تعمل الحروب والكوارث واألو�ئة على تصح�ح الز�ادة 

اهتم �التطور في   ، وما، ووجد تعبیر" ال�قاء لألصلح" رواجًا �بیراً السكان�ة، ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا اعتبر سبنسر �ات�ا مه

 ).2019"( منصور،. العلوم اإلنسان�ة وفى علوم األح�اء، والتار�خ الطب�عي والفیز�اء،

واللغات من العلوم اإلنسان�ة، و�ناء عل�ه نتساءل فما هي اللغة التي س�كتب لها ال�قاء، وستكون األصلح من بین 

 غات الح�ة؟ والسؤال هنا لماذا ستكون األصلح؟ جم�ع الل

هذا الكالم لم �كن ضر�ًا من الخ�ال، بل �ان حق�قة واقع�ة تن�أ �ه صامو�ل هانتنغتون الذي أكد أن الصراع في  

ال�احث القرن الواحد والعشر�ن س�كون صراعًا حضار�ًا بین الحضارة الغر��ة والحضارة اإلسالم�ة، وقد أكد على هذا الكالم  

علمًا �أن الفرض�ة األساس الذي أطلقها في مقالته األولى( �قصد   محمد جكیب عندما تكلم عن صراع الحضارات �قوله:"

م �انت قائمة على مجرد فرض�ة أن الصراع الدولي أو الصراع بین الدول لن �كون 1993هنا صامو�ل هانتنغتون) سنة  
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ون على أساس ثقافي وحضاري. وفي إطار هذا الصراع الجدید الذي تن�أ �ه على أساس اقتصادي أو أیدیولوجي، ولكنه س�ك

هانتنغتون، سیتم اإللحاح على أهم�ة الدین واللغة مدخال من مداخل الهو�ة الحضار�ة والثقاف�ة، وموجها موضوع�ا للصراع 

 ). 2022"( جكیب،.الحضاري 

نه صراع بین حضارة الثقافة اإلسالم�ة و�ین حضارات وقد أكد صامو�ل على هذا الكالم في �تا�ه �ثیرًا بل حدده �أ

اآلخر�ن فقال: " وعلى المستوى األكبر أو الكوني الس�اس�ة العالم�ة نجد أن الصراع الرئ�سي بین الحضارات هو ذلك القائم  

سالم واآلخر�ن".(  بین الغرب و�ف�ة الحضارات، بینما على المستوى األصغر والمحلي نجد أن الصراع القائم هو صراع بین اإل

 ).1999هنتجتون،

أما لماذا س�كون ال�قاء للغة العر��ة فهذا أ�ضًا �حتاج إلى توض�ح، وفي الجواب �مكن القول: ألن اللغة العر��ة 

نة تعد من أقوى اللغات الح�ة الیوم في العالم أد�ًا و�الغة وتر�ی�ًا ومفرداٍت �المقارنة مع غیرها من اللغات التي لها نفس المكا

األدب�ة، و�ن �ان الیوم تتضاءل عن مكانتها شیئًا فشیئًا ألس�اب عدیدة ومن أولها فقدان العرب احترامهم للغتهم، وتصد�قهم  

،  لما �قال عن لغتهم �أنها لغة صع�ة وقاصرة عن األداء العلمي في العصر الحدیث �ما �شاع عنها من ِقبل المستشرقین

الذین �خططون لتدمیرهم ماد�ًا وعسكر�ا واقتصاد�ا هم أنفسهم الذین �خططون تدمیرهم ولكن متى استطاعوا أن یدر�وا أن  

معنو�ًا وروح�ًا �ما �ش�عون من الكذب عنهم وعن لغتهم عندها تعود اللغة إلى ما �انت عل�ه یوم �انت لغة الحضارة والثقافة،  

التي تفرض نفسها على العالم �س�قه تفوق في النفوذ الس�اسي   وال �فوتني أن أذّ�ر هنا أ�ضًا أن النفوذ الثقافي للغات العالم�ة

واالقتصادي، وال �خفى أن الصدارة في �ل شيء الیوم تا�ع لهذین المجالین، ومتى اعتز العرب بلغتهم، ورفضوا النظرة 

تعود اللغة العر��ة إلى الدون�ة ألنفسهم  ولدینهم وللغتهم وناضلوا من أجل الحفاظ على لغتهم ورفضوا نظرة االنتقاص عندها  

 مكانتها الالئق بها. 

وهذا ال �عني أن یتشاءم أهلها و��أسوا فمادام توعد هللا �حفظ �تا�ه، و�تا�ه مكتوب �اللغة العر��ة، فاللغة العر��ة 

 اللَّْیُل َوالنََّهاُر، َوَال َیْتُرُك ُهللا هي األصلح واألنفع، ومصداق ذلك قوله صلى هللا عل�ه وسلم إذ �قول:" َلَیْبُلَغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما َبَلغَ 

یَن، ِ�ِعزِّ َعِز�ٍز َأْو ِبُذلِّ َذِلیٍل، ِعز�ا ُ�ِعزُّ هللاُ  ْسَالَم، َوُذال� ُیِذلُّ ُهللا ِ�ِه اْلُكْفَر ". (    َبْیَت َمَدٍر َوَال َوَ�ٍر ِإالَّ َأْدَخَلُه ُهللا َهَذا الدِّ ِ�ِه اإلِْ

). فبهذا الحدیث وغیره �ثیر �مكن ترج�ح الرأي السابق  9/181، والبیهقي 4/430، والحاكم 2/150ال�خاري في "التار�خ" 

�أن اللغة العر��ة هي األصلح واألنفع فمادام هذا الدین سیدخل �ل دار على وجه األرض فالبد من أن تكون لغة هذا الدین 

 أ�ضًا تدخل إلى �ل مكان وما ذلك على هللا �عز�ز.
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لى أنها اللغة الوحیدة التي تفردت �الفصحى، وأن ثراء ع�اراتها وغزارة ألفاظها وعمق معانیها وسعة  �اإلضافة إ

مفرداتها جعلتها تتصدر غیرها لتكون لغة �خاطب بها الرب جالل جالله ع�اده، وفهي اللغة التي تر�ط السماء �األرض،  

 لق هللا تعالى ووعاء ألشرف �الم إلى ق�ام الساعة .فكل هذا أهلتها لتكون لسان أكرم �تاب وأقدس لغة على أكرم خ

 ما قاله األعالم والعظماء في فضل اللغة العر��ة   -سادساً 

تحدَّث أعالُم اإلسالم عن فضل الُّلغة العرِ��َّة ومكانتها فقد قال الخل�فُة الرَّاشُد قال عمر بن الخطاب: " تعّلموا 

 ).1418،412وا النسب فرّب رحم مجهولة قد وصلت بنسبها".( الدینوري،المروءة، وتعّلمفي  العر��ة فإنها تز�د  

ومما روي عنه أ�ًضا، وقد �ان حر�ًصا على ضْ�ط اللسان العر�ي؛ ألنه الوعاء الذي نزل �ه القرآن، والسبیل 

 -وقیل: أبو موسى األشعري  أن الحصین بن أبي الحر،  - األول إلى َفْهمه فهًما صح�ًحا، واستن�اط أحكامه استن�اًطا سدیًدا 

وفي �عض الروا�ات أمر   : أن قنِّع �ات�ك سوًطا؛ -رضي هللا عنه    -أرسل إل�ه �تاً�ا، فلحن في حرف ف�ه، فكتب إل�ه عمر

  ).149،  1423�عزله".( الجاحظ،  

�ز وجعله وقال اإلمام الشافعي: (وذلك أن اللسان الذي اختاره هللا عز وجل لسان العرب، فأنزل �ه �تا�ه العز 

أحد �قدر على تعلم العر��ة أن یتعلمها ألنها اللسان لكل  ین�غي  :لسان خاتم أنب�ائه محمد صلى هللا عل�ه وسلم، ولهذا نقول

 األْولى �أن �كون مرغو�ًا ف�ه من غیر أن �حرم على أحد أن ینطق �أعجم�ة ".

�عینه، فبلغ ذلك عبدهللا بن الم�ارك، فقال: صدق؛    بل إن أ�ا عمرو بن العالء �ان �قول: "َلِعلُم العر��ة هو الدین

ألني رأیت النصارى قد عبدوا المس�ح لِجْهلهم بذلك، فقد جاء في نص اإلنجیل: ((أنا ولَّدتك من مر�م، وأنت َنِبیي))، فحسبوه  

 ). 10/1،ج  1993( الحموي،  �قول: أنا وَلدتك، وأنت ُبَنیي، بتخف�ف الالم، وتقد�م ال�اء، وتعو�ض الضمة �الفتحة، فكَفروا".  

وقیل له لقد   .أق�ح من الّتفتیق في الثوب، والجدرّي في الوجهالكالم  في  اللحن  وقال عبد الملك بن مروان: "   

 ).  2/308، ج1983 ابن عبد ر�ه،عجل عل�ك الشیب �ا أمیر المؤمنین، قال: شّیبني ارتقاء المنابر وتوّقع اللحن ". (

لبي في �تا�ه (فقه اللغة وسر العر��ة)، قال: " ومن أحبَّ العر��ة ُعنَي بها وثابر علیها  وقال أبو منصور الثعا

وصرف همَّته إلیها ومن هداه هللا لإلسالم وشرح صدره لإل�مان وآتاه حسن سر�رة ف�ه اعتقد أن محمدًا صلى هللا عل�ه وسلم 

اللغات واأللسنة، واإلق�ال على تفهمها من الد�انة إذ هي   خیر الرسل واإلسالم خیر الملل والعرب خیر األمم والعر��ة خیر

أداة العلم ومفتاح التفقه في الدین وسبب إصالح المعاش والمعاد ثم هي إلحراز الفضائل واالحتواء على المروءة وسائر أنواع 

 ).15، ص٢٠٠٢المناقب �الینبوع للماء والزند للنار." (الثعالبي،  
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:" فإّن اللسان العر�ي شعار اإلسالم وأهله ، واللغات من أعظم شعائر األمم التي بها  وقال ابن ت�مّ�ة رحمه هللا

 ).  1/519م، ج١٩٩٩  -ابن ت�م�ة،    یتمّیزون ". (

قال مصطفى صادق الرافعي رحمه هللا:" ما ذّلت لغة شعٍب إّال ذّل، وال انحّطت إّال �ان أمره في ذهاٍب و�د�اٍر،  

عمر لغته فرضًا على األّمة المستعَمرة، و�ر�بهم بها، وُ�شعرهم عظمته فیها، و �ستلِحقهم من  ومن هذا �فرض األجنبّي المست

ناحیتها، ف�حكم علیهم أحكامًا ثالثًة في عمٍل واحٍد: أّما األول فَحْ�س لغتهم في لغته سجنًا مؤّ�دًا، وأّما الثاني فالحكم على 

فتقی الثالث  وأّما  ونس�انًا،  محوًا  �القتل  ".  ماضیهم  َتَ�ٌع  ألمره  �عدها  من  فأمُرهم  �صنعها،  التي  األغالل  في  مستقبلهم  ید 

 ). 3/33م ،ج٢٠٠٠(الرافعي،

 اللغة العر��ة إحدى أعظم اللغات المستقبل�ة في العالم    -سا�عاً 

�عد ما تبین في ال�حث أن ال�قاء لألصلح من اللغات، وأن اللغة العر��ة تعرضت للكثیر من المحن من قبل 

األعداء واالستعمار، ورجعت �عد ضعفها وضعف أهلها مرة ثان�ة إلى الساحة لتنافس اللغات العالم�ة الكبرى، وما تم ذ�ر 

ترك دارًا إال وتدخله، فهذا �له أدلة على أنها ستكون إحدى أعظم من األحادیث التي تدل على أن اللغة العر��ة سوف لن ت

اللغات إن لم أقل إنها ستسودها �لها، ونستط�ع القول أ�ضًا : �أنها ستكون اللغة الخالدة؛ ألن خلودها نا�غ من خلود القرآن 

من   العر��ة إلى لغة عالم�ة:   تحو�ل اللغة:  -الكر�م، وفي هذا الشأن قال الش�خ محمد یوسف الشر�جي رحمه هللا تعالى

المعروف أن اللغة هي صورة صادقة لح�اة الناطقین بها، والعرب قبل نزول القرآن الكر�م، لم �كن لهم شأن یذ�ر أو موقع 

بین األمم آنذاك حتى تقبل األمم على تعلم لغتهم، والتعاون معهم فل�ست لغتهم لغة علم ومعرفة، و�ذلك ل�س لدیهم حضارة 

 عة، �ل ذلك جعل اللغة تق�ع في جز�رتها فال تبرح إال لتعود إلیها.أو صنا

وقد ظلوا �ذلك، حتى جاء القرآن الكر�م، �حمل أسمى ما تعرف ال�شر�ة من م�ادئ وتعال�م، فدعا العرب إلى  

�ة إلقامة دینه،  دعوة اآلخر�ن إلى دینهم، ومما ال شك ف�ه أن أول ما �جب على من یدخل في اإلسالم هو تعلم اللغة العر�

وصحة ع�ادته، فأقبل الناس أفواجًا على تعلم اللغة العر��ة لغة القرآن الكر�م، ولوال القرآن الكر�م لم �كن للغة العر��ة هذا 

 ).  9،  2003الشر�جي،    ..".(االنتشار وهذه الشهرة.

اتسع انتشار اللغة العر��ة جدًا حتى  نور الدین عتر الذي �قول: "وقد  الدلیل الثاني: ما ذهب إل�ه األستاذ الد�تور  

تغلغلت في الهند والصین وأفغانستان، وحسبنا شاهدًا على ذلك ما نعلمه من مشاهیر العلماء من تلك البالد مثل ال�خاري  

 ).    9،  2003الشر�جي،    (ومسلم، والنسائي، وابن ماجه القزو�ني، وغیرهم وغیرهم".
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فهمه من �الم ال�احث محمد �شیر أبو الحجاج عندما �قول: "هناك أمر والدلیل الثالث: الدلیل العقلي الذي ن

عام   1500�جب أن نقطع �ه على وجه ال�قین والجزم وهي أنه ما من لغة في العالم احتفظت �خصائصها اللغو�ة طوال  

ة في القرن التاسع عشر في  سوى العر��ة، ولم �كن ممكنًا البتة �أي سبیل لوال نزول القرآن الكر�م بها. انظر إلى اإلنجلیز�

مؤلفات د�كنز والصحف الصادرة آنذاك وانظر إلى لغة الصحف والروا�ات اإلنجلیز�ة الیوم، ولن أقول لك ارجع إلى لغة 

  -حتى من أهل بر�طان�ا-شكسبیر في القرن السا�ع عشر فهي لغة أش�ه �المیتة مثل الالتین�ة فال �ستط�ع أحد أن �فهمها  

سیر �اللغة المعاصرة، هذا االختالف الكبیر في اإلنجلیز�ة على مستوى الحروف والتراكیب یرجع لعدم دون قاموس أو تف

وجود �تاب سماوي مثل القرآن الكر�م یر�ط خیوط اللغة و�شدها له حتى ال تنفتل، و�رجع �ذلك ألن اإلنجلیز�ة �ان علیها 

 تغیب عنها الشمس و�حكم تطور التقن�ات واالختراعات والعلوم أن تتطور لمواك�ة االزدهار البر�طاني ومستعمراتها التي ال 

 ).8،  2022"( أبو الحجاج،  .الحدیثة

وهذا دلیل عقلي آخر" لوال القرآن لما أص�حت العر��ة یوًما ما اللغة األولى للفكر والثقافة والعلم واألدب ولما 

 ).  9،  2022اج،  ".( أبو الحج  !تسابق خیرة ش�اب أورو�ا یوًما ما من أجل تعلمها

"لو �ان القرآن لم ینزل �العر��ة، ماذا �ان س�ص�ح مصیرها؟ لن نقول إنها   وهذا �الم آخر في نفس الموضوع:

كانت ستندثر ولكن مصیرها في نها�ة األمر لن �ختلف �ثیًرا عن لغات أخرى اقتصرت على شعو�ها، و�الط�ع �انت ستص�ح 

نة ومن المؤ�د أ�ًضا أن اللغة العر��ة في الوقت الحالي �انت ستختلف اختالًفا �بیًرا  لغة الجز�رة العر��ة فقط أو مناطق معی

 ).13،  2014" ( أور�ل،..ور�ما �لً�ا عن صورتها قبل مائتي عام ناه�ك عن ألف سنة

و�طرح األستاذ شحادة الخوري في �حثه ((التعر�ب والمصطلح)) سؤاًال وهو: هل لغتنا العر��ة قادرة على أن 

 ون لغة معاصرة؟تك

و�جیب: "من أمعن النظر في اللغة العر��ة وقارنها �اللغات األخرى، تملكه العجب من فصاحة مفرداتها وعذو�ة  

ألفاظها، وجزالة تراكیبها، ورقة ع�اراتها، وقدرتها على التعبیر والتولید وقابلیتها للنماء والتطور، وحسبها أن تكون لغة القرآن 

ه، و�الغة ب�انه، وهو الذي زادها غنى ووسع لها في األرض امتدادًا، وفي الزمان �قاًء، ثم استطاعت أن الكر�م �جالل معان�

تكون وعاء المعرفة ال�شر�ة قرونًا متطاولة، وال �شك في أنها قادرة على أن تكون لغة المستقبل �علومه وآدا�ه وفنونه، محتفظة  

 ).799م،1997،  4، ج  73( مجلة مجمع اللغة العر��ة، م    إلى آخر الزمان".  �عالمیتها التي اكتسبتها منذ خمسة عشر قرناً 

 الدراسات و اإلحصائ�ات التي تؤ�د على مستقبل�ة اللغة العر��ة   -ثامناً 
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دراسة اللغة العر��ة هي نشرت جر�د أكاد�م�ا في دولة �و�ت وتحت عنوان [    18مثال :  في الیوم العالم    -

والتي تجعل منها أكثر لغة من حیث عدد الكلمات في العالم، وذلك حسب دراسة أجر�ت ]،  !! اللغاتاألكبر مقارنة بین  

فكانت النت�جة    :�المقارنة مع لغات ح�ة أخرى، وهي اإلنجلیز�ة والفرنس�ة والروس�ة، یبین هذا اإلنفوجراف�ك نت�جة تلك الدراسة

 هي التالي: 

 المالحظات   عدد الكلمات   اللغة 
 هو عدد �لمات اللغة العر��ة من غیر تكرار  13.302.912 العر��ة 

 هو عدد �لمات اللغة االنكلیز�ة ت�عًا ألكبر المعاجم المتوفرة لها  6000.000 االنكلیز�ة 
 هو عدد �لمات اللغة الفرنس�ة ت�عًا ألكبر المعاجم المتوفرة لها  150.000 الفرنس�ة 
 اللغة الروس�ة ت�عًا ألكبر المعاجم المتوفرة لها هو عدد �لمات   130.000 الروس�ة 

جر�دة  ضعفًا". (  25و�انت النت�جة النها�ة هي تبلغ عدد مفردات اللغة العر��ة عند مقارنتها �اللغة اإلنجلیز�ة  

 ).  2020أكاد�م�ا،

عر�ي استب�انًا وتحت العنوان التالي( هل تمثل اللغة العر��ة عائقًا أمام التقدم BBCدراسة أخرى نشرت قناة    -2

قال الكاتب والصحافي البر�طاني الشهیر رو�رت ف�سك في مقالة له أن أحد أس�اب "تراجع العرب عن العلمي للعرب؟ "  

تحت عنوان (هل یتعثر تقدم العرب �سبب    تفوقهم العلمي" هو اللغة العر��ة. وتساءل ف�سك في مقالته في صح�فة االندبندنت

 .لغتهم المتحجرة؟) عما اذا �ان السبب �عود الى اختالف اللغة التي یتكلم بها العرب واللغة التي �كتبونها

 وذ�ر الكاتب نظر�ات لمفكر�ن و�عالمیین عرب تطرقوا إلى هذا الموضوع �اإلعالمي حسن الكرمي الذي رأى 

  م �سبب تعلمهم اللغة العام�ة قبلب االح�ان قصورًا من حیث الدقة في التعبیر عن أفكارهیواجهون في أغل-أن العرب  

 -.تعلم الفصحى والتي ترتقي الى أسلوب الكتا�ة األكثر دقة

 .وأثارت مقالة ف�سك جدًال حول العالقة بین تقدم العرب واللغة العر��ة، التي تعتبر أحد أعمدة التراث العر�ي

جمود اللغة العر��ة و"تحجرها" حسب وصف ف�سك ال �سمح بتطورها و�مواك�ة العصر وهذا ما و�رى ال�عض أن  

   .�عرقل تقدم العرب

بینما یرى أخرون إن ثراء اللغة العر��ة في الكلمات ومعانیها �عطي مجاًال أوسع لإلبداع االدبي والفكري، وأن أي 

ن عدم تطور اللغة العر��ة یرجع الى ضعف مساهمة العرب في تعثر في التقدم العلمي لدى العرب له مسب�ات أخرى، وأ

 ).BBC  ،2013". ( موقع قناة  التطور العلمي وال عالقة للغة بذلك

لذلك أقول: ال توجد عالقة بین اللغة العر��ة والتقدم العلمي أبدًا؛ ألن تقدم أي لغة في العالم وتأثیرها على اآلخر�ن 

تعتمد على أهلها وعلى مصدر قوتهم، فاللعة العر��ة �ق�ة أكثر من عشرة قرون هي لغة ال تعتمد على اللغة نفسها إنما  
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الحضارة والعلم والمعرفة عندما �ان المسلمون یدًا واحدًا ومتمسكین و�انوا أصحاب القرار ألنفسهم ولمن حولهم، والیوم عندما 

 ذهب ر�حهم، وضعفوا ذهبت لغتهم أ�ضًا.

 في اللغة العر��ة   دور القرآن الكر�م   -تاسعاً 

ال �شك أحد في أن القرآن الكر�م هو المصدر األول لجم�ع العلوم اإلسالم�ة التي انتشرت بین العرب والعالم، 

الّلغة العر�ّ�ة �الّدین اإلسالمي ارت�اًطا وث�ًقا، وهذا ما ولوال القرآن الكر�م لما وصلت اللغة العر��ة إلى ما وصلت إل�ه الرت�اط  

، فهذا عهد من هللا تعالى �حفظ  )إّنا نحن نّزلنا الّذكر و�ّنا له لحافظون وقد صدق هللا القائل: (  خالدة وعظ�مة،جعلها لغة  

 من االندثار والض�اع، وهل هناك وعد وعهد نثق �ه أكثر من وعد هللا وعده!  الّلغة العر�ّ�ة

وال رسول �عد هذا النبي والرسول، ففي النت�جة  واخت�ارها هللا تعالى لتكون لغة آخر األد�ان والرسل، فإذًا ال نبي  

 ).  Küçük Sayı, 1Nisan 2018 s, 207-278 إذا ال لغة وال ب�ان �عد اللغة العر��ة.(

أحّب  " :عن مكانة الّلغة العر�ّ�ة  -صلى هللا عل�ه وسلم-لغة أهل الجنة، �قول الرسول الكر�م   �اإلضافة إلى أنها

فإذا �انت لغة أهل الجنة ستكون عر��ًا فإذا البد 1  ."ألّني عر�ّي، والقرآن عر�ّي، و�الم أهّل الجّنة عر�يّ الّلغة العر�ّ�ة لثالث:  

 أن تكون أخر لغة على وجه األرض هي نفسها. 

 الخاتمة

كل ما أر�د قوله في نها�ة هذا ال�حث �جب علینا أن ال نخاف على اللغة العر��ة ومصیرها في المستقبل؛ ألن 

 ًا �حفظها �ما حفظ بیته من أبرهة األشرم الح�شي عندما أراد أن یهدمه؛ وألنه جل جالله وعد �حفظ �تا�ه من تحر�ف  لها ر�

 المنحرفین ومن دنس المدنسین والمندسین، فمادام هللا حافظ لكتا�ه فالبد من أن �حفظ اللغة التي نزلت �ه وح�ه الكر�م على  

على أنفسنا ومصیرنا، فنحن إن لم نعد إلى العمل �كتاب ر�نا الذي أمرنا �الحفاظ   قلب رسوله األمین، ولكن �جب أن نخاف

على ثوابت دیننا لضعنا ولذهب ر�حنا، ومن أكبر ثوابت دیننا اللغة العر��ة التي تنادینا ص�اح مساء ال تتر�وني وتأخذوا 

ن أن �عود أهل العر��ة إلى اللغة العر��ة و�عتنوا بها  �العام�ة و�اللهجات، بل تنادینا لمن تر�تموني �ا أبنائي.! فهل آن األوا

  حتى تعود لهم الس�ادة �ما �انت لهم في سابق عهدهم، وهل آن األون أن �عودوا إلى �تاب ر�هم ف�سودا �ما �انوا سادة؟!. 

 أهم نتائج ال�حث وتوص�اته 

غابت واندثرت وأص�حت أثرًا �عد  اللغة العر��ة لغة أصیلة ال �مكن أن تنصهر وتذوب ��عض اللغات التي    -

 عین؛ ألنها لغة الوحي اإللهي.
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اللغة العر��ة لغة مرشحة أن تكون أعظم لغة في المستقبل؛ ألنها تتمیز �ممیزات تجعلها مرشحة لتبوء بهذا   -

تعر�ب األلفاظ الشرف من حیث اإل�جاز، والجرس الموس�قي، واألشتقاق الصرفي، وتناغم ع�اراتها، وتناسق جملها، و�مكان�ة  

 .الواردة، وخصائصها الصوت�ة

 .هناك دراسات واحصائ�ات تؤ�د أن المستقبل للغة العر��ة وهي قائمة على أرقام واستب�انات حق�قة  -

للقرآن للكر�م الدور الكبیر والعظ�م في حفظ اللغة العر��ة على ذاتیتها ونضارتها؛ فلوال القرآن الكر�م لما وصلت   -

 .العر��ة إلى ما وصلت إل�ه الرت�اط اللغة العر��ة �الدین اإلسالمي ارت�اطًا وث�قًا، وهذا ما جعلها لغة خالدة وعظ�مةاللغة 

العودة إلى اللغة العر��ة �شكل جدي في �ل األقطار العر��ة والتحدث بها في جم�ع مفاصل الدول ومؤسساتها   -

 لجامعات.وصروحها الحضار�ة خاصة في المدارس والمعاهد وا 

 عدم السماح للعام�ة واللهجات �التوسع على حساب العر��ة الفصحى.  -

استخدام وسائل اإلعالم المعاصرة الجدیدة والمتنوعة في نشر اللغة العر��ة والدعوة إلى إح�ائها في النفوس   -

 والقلوب قبل الدعوة إلى إح�ائها في المؤسسات. 

المؤتمرات والمشار�ع التي تتهتم �اللغة العر��ة وتشجع على الكتا�ة والتحدث بها في  اإلكثار من الدعوة إلى    -

 .البیت والشارع والمدرسة وحتى في المحافل الدول�ة

 

 قائمة المصادر والمراجع

أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ر�ه ابن حبیب ابن حدیر بن سالم المعروف �ابن   ابن عبد ر�ه،   

 .1983هـ،١٤٠٤،  1ط ،  بیروت  –دار الكتب العلم�ة  ،  العقد الفر�د   هـ)،٣٢٨األندلسي (ت   عبد ر�ه

هـ)، مناهل العرفان في علوم القرآن، مط�عة ع�سى ال�ابي الحلبي وشر�اه، ١٣٦٧الزرقاني، محمد عبد العظ�م (ت    

 ، بد، ت، بد،ط.3ط

/ 10، تار�خ النشر في  AAMROHAALDة، موقع  الكومي، علي، لهذه األس�اب نزل القرآن الكر�م �اللغة العر��  

 .  م 26/1/2022م، تار�خ األخذ في  2018یولیو/  

فرج، أحمد طه، مقال تحت عنوان لماذا أنزل هللا القرآن �اللغة العر��ة؟، موقع الروافد البوا�ة االلكترون�ة، تار�خ 

 م. 2022/  26/1، تار�خ األخذ في  2020/ مایو/  9النشر في  
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ي الدین أبو الع�اس أحمد بن عبد الحل�م بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد (ت  تقابن ت�م�ة،  

، 7ناصر عبد الكر�م العقل، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان،ط،  هـ)، اقتضاء الصراط المستق�م لمخالفة أصحاب الجح�م٧٢٨

 م.١٩٩٩  -هـ ١٤١٩

ـ)، المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات واإل�ضاح عنها،  ه392بن جني، أبو الفتوح عثمان الموصلي( ت  ا  

 م. 1969وزارة األوقاف المجلس األعلى للشؤون اإلسالم�ة، مصر،  

هـ)، الصاحبي في فقه اللغة العر��ة ومسائلها  395ابن فارس، أحمد أبو الحسین بن ز�ر�ا القزو�ني الرازي ( ت

 م.1997هـ/1418،  1ط،وسنن العرب في �المها، مكت�ة محمد علي ب�صون،  

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرو�فعى اإلفر�قى (ت    

 هـ.  ١٤١٤  -بیروت، الط�عة: الثالثة    –هـ)، لسان العرب، ت، لل�ازجي وجماعة من اللغو�ین، دار صادر  ٧١١

هـ)، لسان العرب، ت، ال�ازجي وجماعة من اللغو�ین،  711الفضل(تابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو  

 ه.1414دار الصادر، بیروت، بد، ط، 

 ، بد،ت. 4هـ)، الخصائص، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، ط٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت    

  ١٤١٨بیروت،  –ر الكتب العلم�ة  اهـ)، عیون األخ�ار، د٢٧٦أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتی�ة الدینوري (ت    

في    النشر  تار�خ  واللغو�ة،  األدب�ة  األلو�ة  موقع  العر��ة؟،  �اللغة  القرآن  نزل  لماذا  بن نصر،  إسالم  األزهري، 

 م.  26/01/2022م، وتار�خ الز�ارة في  7/4/2018

، 38ار الفكر، دمشق، ط:  البوطي ، محمد سعید رمضان، فقه السیرة النبو�ة مع موجز لتار�خ الخالفة الراشدة، د   

 م.2015

هـ)، معجم األد�اء  إرشاد األر�ب  ٦٢٦شهاب الدین أبو عبد هللا �اقوت بن عبد هللا الرومي الحموي (ت  الحموي،    

 م.١٩٩٣  -هـ    ١٤١٤،  1ط،  دار الغرب اإلسالمي، بیروت،  ت، إحسان ع�اس،  إلى معرفة األدیب

، وحي القلم،  هـ)١٣٥٦بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (ت    الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید   

 م . ٢٠٠٠-هـ١٤٢١،  1دار الكتب العلم�ة، ط

- الشر�جي، أثر القرآن الكر�م في اللغة العر��ة والتحد�ات المعاصرة. مجلة التراث العر�ي، اتحاد الكتاب العرب   

 . 1424ر��ع اآلخر   -  2003حز�ران "یونیو"    - السنة الثالثة والعشرون   -  90دمشق العدد  
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الشر�جي، محمد یوسف، أثر القرآن في اللغة العر��ة والتحد�ات المعاصرة، ش�كة صوت العر��ة، تار�خ النشر في  

 .  /https://www.voiceofarabic.net/ar/articles، 24/1/2022م، تار�خ الز�ارة في 6،3،2008

 المستدرك والبیهقي في شعب اإل�مان عن ابن ع�اس.العقیلي في الضعفاء والطبراني في الكبیر والحاكم في  

وال�حوث     للدراسات  اإلسالمي  اإلشعاع  موقع مر�ز  العر��ة،  �اللغة  الكر�م  القرآن  نزل  لماذا  الكر�اسي، صالح، 

  م.27/1/2022م/ وتار�خ الز�ارة في  2006اإلسالم�ة، تار�خ النشر في  

،  2014أور�ل �حر الدین ، دراسة تار�خ�ة عن أثر القرآن الكر�م في اللغة العر��ة، مقال ، تار�خ النشر، في    

 .  22/1/2022وتار�خ الز�ارة  

 م.1996هـ/1417�اشا، عبد الرحمن رأفت، العدوان على العر��ة عدوان على القرآن، دار األدب اإلسالمي،    

/  29، تار�خ النشر في  ! دراسة اللغة العر��ة هي األكبر مقارنة بین اللغات جر�دة أكاد�م�ا، في ودلة �و�ت ،    

 www.azzamaldakhil.com م. المصدر 26/01/2022م/ تار�خ الز�ارة في  2020یولیو/

م/ تار�خ 21/01/2022جكیب، محمد، اللغة العر��ة والنموذج الحضاري المغر�ي، موقع هسبر�س، تار�خ النشر  

 م. 2022  /01/ 27الز�ارة في  

عبد الرزاق ، ت،  هـ) فقه اللغة وسر العر��ة  ٤٢٩عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي (ت  

 م.٢٠٠٢ -هـ 1،١٤٢٢، طإح�اء التراث العر�ي،  المهدي

هـ)، التعر�فات، ت، جماعة من العلماء �إشراف الناشر،  ٨١٦علي بن محمد بن علي الز�ن الشر�ف الجرجاني (ت  

 م. ١٩٨٣-هـ  ١٤٠٣،  1لبنان، ط–الكتب العلم�ة بیروت  دار 

دار    ،الب�ان والتبیینهـ)،  ٢٥٥عمرو بن �حر بن محبوب الكناني �الوالء، اللیثي، أبو عثمان، الشهیر �الجاحظ (ت  

 ه. ١٤٢٣،  ومكت�ة الهالل، بیروت

 ، تصدر عن المنتدى اإلسالمي.٢٣٨مجلة الب�ان عدد    

 م.1997،  4،الجزء73شق، المجلد مجلة مجمع اللغة العر��ة، دم

، 24/4،2017محمد �شیر، أبو الحجاج ، هل اللغة العر��ة هي أفضل لغات العالم، مدونات الجز�رة، تار�خ انشر  

 .18/1/2022تار�خ الز�ارة، 

منصور، أحمد، مقال من صاحب مصطلح ال�قاء لألصلح سبنسر أم دارو�ن؟، موقع تلفز�ون الیوم السا�ع، تار�خ  

 م.26/01/2022م، وتار�خ الز�ارة في  2019، أبر�ل،  27ر في  النش
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/ �انون  2موقع قناة بي بي سي/ مقال �عنوان هل تمثل اللغة العر��ة عائقًا للتقدم العلمي للعرب؟ تار�خ النشر في  

  /.2013الثاني/  

 �ا، بد، ت، بد، ط. نتوف، أحمد وأخرون، أ�جد سلسلة لتعل�م اللغة العر��ة للناطقین �غیرها، بروتك، مالط  

،  2هنتنجتون، صامو�ل، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، ت: طلعت الشایب، دار سطور، ط:    

 م.1999

Cemil Küçük, KUR'ÂN VE KIRAATLERİN KAYNAĞI, Vankulu Sosyal Araştırmalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


