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ملخص البحث
إن هلذا البحث أمهية كربى؛ ألنه يتعلق أبمر مهم ميس املسلم يف عنوان هويته
اإلسالمية أال وهي لغته العربية ،اليت من خالهلا يفهم قرآنه ويتعبد ربه ،فهي
لغة دين وحضارة وعلم وثقافة .
والذي دفع الباحث إىل كتابة هذا البحث ما ملسه من عزوف عن اللغة العربية
عند كثري من الناس يف هذا العصر ،واملبالغة ابالهتمام ابللغات األخرى على
حساب لغة القرآن ،فنجد بعض الكليات أصبحت اللغة اإلجنليزية اللغة
املعتمدة يف التدريس ،وأصبح أغلب الناس يوجهون أبناءهم لدراسة اللغات
األخرى على حساب اللغة العربية.
وقد أكد البحث منزلة اللغة العربية يف الشريعة اإلسالمية  ،والدليل على عظم
هذه املنزلة قوله تعاىل  ﴿ :كِتَاب فُ ِ
آًن َعَربِيًّا لَِق ْوٍم يَ ْعلَ ُمو َن﴾.
آَيتُهُ قُ ْر ا
صلَ ْ
ٌ
ت َ
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Lahrech Assaad ELMAHACEN

 جعل هلا وثيق الصلة،وارتباط اللغة العربية مبصدر اإلسالم األول كتاب هللا
 وال تدرك مقاصده، وال يفهم الدين، فهي لغة فكر وعقيدة،ابهلوية اإلسالمية
. إال عن طريقها
 دعم اللغة:  منها، وقد اقرتح البحث بعض احللول الستعادة رَيدة هذه اللغة
،  أبن تكون لغة بعض العلوم احلديثة من الطب واهلندسة وغريمها، العربية
 ينبغي على األمة العربية. وذلك برتمجة مثل هذه العلوم ابللغة العربية
. واإلسالمية أن تنشر اللغة العربية يف كل أرجاء الدنيا بكل الوسائل املتاحة
: من أهم نتائج البحث
.للغة العربية أمهية كبرية يف الشريعة اإلسالمية
كانت اللغة العربية من أهم اللغات للناس يف زمن هنضة األمة

-1
-2
.اإلسالمية
.اللغة العربية أحد ركائز اهلوية اإلسالمية
-3

، منزلة اللغة العربية، اهلوية اإلسالمية، اللغة العربية:الكلمات املفتاحية
. الدين،امللة
Arapça Dili ve İslâmî Kimlik

Öz
Bu araştırma büyük önem taşımaktadır. Çünkü araştırma, müslümana Kur’anı
anladığı ve Allah'a ibadet ettiği dil olan Arapçanın İslami kimliğine dokunan
önemli bir şeyle ilgilidir. Arapça, din, medeniyet, bilim ve kültür dilidir.
Araştırmacının bu araştırmayı yazmasına yol açan, bu dönemde birçok
insanın Arapça dilinin isteksizliği olduğunu ve Kur'an dili pahasına diğer
dillere dikkatini abarttığını, bazı kolejlerin İngilizceyi dil olarak kabul ettiğini
tespit edilmiştir. Çoğu kişi artık çocuklarını Arapça pahasına başka dilleri
okumaya yönlendiriyor. Araştırma, İslam hukukunda Arap dilinin durumunu
ve bu statünün büyüklüğünün Allah’ın yüce sözleriyle doğrulandığını
doğrulamıştır: “Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an olarak ayetleri
genişçe açıklanmış bir kitaptır.” (Fussilet 3).
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Arapça ile İslam'ın kaynağı olan Allah'ın kitabı arasındaki bağlantı, onu
İslami kimlikle yakından ilişkilendirmiştir. Araştırma, aşağıdakiler de dâhil
olmak üzere, bu dilin öncülüğünü geri kazanmaya yönelik bazı çözümler
önermiştir. Arapça dili, bu tür bilimleri Arapça'ya çevirerek bazı modern tıp,
mühendislik ve diğer bilimlerin dili haline getirilmelidir.
Araştırmanın en temel sonuçları:
1. Arapça, İslam hukukunda çok önemlidir.
2. Arapça, İslam ümmetinin kalkınması döneminde insanlar için en önemli
dillerden biridir.
3. Arapça, İslami kimliğin temellerinden biridir.
Anahtar Kelimeler: Arapça, İslam kimliği, Arapça dilinin durumu, Millet,
Din
Arabic Language and Islamic Identity
Abstract
This research is of great importance, because it concerns an important thing
that touches the Muslim in his Islamic identity, which is the Arabic language,
through which he understands the Koran and worships Allah, it is the
language of religion, civilization, science and culture.
Which led the researcher to write this research is the reluctance of the Arabic
language of many people in this era, and exaggerated attention to other
languages at the expense of the language of the Koran, we find that some
colleges have adopted English as the language of study, and most people now
direct their children to study other languages at the expense of Arabic.
The research confirmed the status of the Arabic language in Islamic law, and
the evidence of the greatness of this status in these words of Almighty :
"A Book whose verses have been detailed, an Arabic Qur'an for a people who
know" (Fussilat 3)
The link between Arabic and the source of Islam, the first book of Allah,
made it closely related to the Islamic identity. The research suggested some
solutions to restore the leadership of this language, including: Supporting the
Arabic language, to be the language of some modern sciences of medicine,
engineering and others, by translating such sciences in Arabic. The Arab and
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Top search results:
1. Arabic is of great importance in Islamic law.
2- Arabic was one of the most important languages for people in the time of
the renaissance of the Islamic nation.
3. Arabic is one of the pillars of Islamic identity.
Keywords: Arabic language, Islamic identity, Arabic status, National,
Religion

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اهلادي البشري ،يدور موضوع هذا
البحث حول اللغة العربية من حيث مكانتها وسبل دعمها واحملافظة عليها ،مث بيان
أهم احللول لدعم اللغة العربية وإعادهتا لدورها الرائد ،ومن هنا جاء عنوان البحث" :
اللغة العربية ومنزلتها يف الشريعة اإلسالمية".
أهداف البحث يهدف الباحث من خالل هذا البحث إىل الكشف عن:
• بيان أمهية ومنزلة اللغة العربية يف الشريعة اإلسالمية.
• بيان صلة اللغة العربية ابهلُوية اإلسالمية.
• أهم احللول للنهوض ابللغة العربية.

مشكلة البحث :تكمن مشكلة هذا البحث فيما ملسه الباحث من عزوف

عن اللغة العربية عند كثري من الناس يف هذا العصر ،واملبالغة ابالهتمام ابللغات

األخرى على حساب لغة القرآن ،فنجد بعض الكليات أصبحت اللغة اإلجنليزية اللغة
املعتمدة يف التدريس ،وأصبح أغلب الناس يوجهون أبناءهم لدراسة اللغات األخرى
على حساب اللغة العربية ،وعند حديثه مع بعض األكادمييني حول عالقة اللغة
العربية واهلوية اإلسالمية ،فقد صرح بعضهم أبن اللغة العربية جمرد لغة للتواصل وهي
اآلن متأخرة عن اللغات األخرى؛ وأنه ال مانع من استبداهلا أبي لغة أخرى وال أثر
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لذلك على هوية املسلم ،ومن هنا جاء سؤال البحث هل اللغة العربية جمرد لغة
للتخاطب والتواصل أم أن هلا منزلة ومكانة كبرية يف الشريعة اإلسالمية؟.
أمهية البحث :ال شك أن هلذا البحث أمهية كربى؛ ألنه يتعلق أبمر مهم ميس

املسلم يف عنوان هويته اإلسالمية أال وهي لغته العربية ،اليت من خالهلا يفهم قرآنه
ويتعبد ربه ،فهي لغة دين وحضارة وعلم وثقافة ؛ فمثل هذا البحث يسلط الضوء

على أهم قضاَي املسلم ومن خالله يفهم حجم الغزو الفكري الذي يواجه األمة يف
لغتها وأهم ثوابتها ،فأمة ال حتافظ على لغتها تضيع بني األمم وينعدم هلا وجود
وحضور.
منهجية البحث :استخدم الباحث ا ملنهج الوصفي التحليلي ،وهو املنهج

املناسب هلذه الدراسة،حيث يقوم على دراسة الظاهرة واملشكلة العلمية من خالل

القيام ابلوصف بطريقة علمية ،ومن مث الوصول إىل تفسريات منطقية وبراهني متنح
الباحث القدرة على وضع احللول املناسبة للمشكلة ،كما قام الباحث بتخريج اآلَيت
القرآنية مع االلتزام برسم املكتبة الشاملة ،للخروج من مشكلة اختالف اخلطوط من
جهاز آلخر ،كذلك قام الباحث بعزو النقوالت إىل أصحاهبا التزام ا ابألمانة العلمية
اليت تقتضي ذلك ،ومل يقم الباحث ابلرتمجة لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث نظرا

لكثرهتم مع ضيق املقام هنا ،وطلب ا لالختصار.

هيكلية البحث :قسم الباحث هذه الورقة إىل :مقدمة وثالث مباحث األول
خصصه للحديث عن اللغة العربية ومنزلتها يف الشريعة اإلسالمية ،الثاين تكلم فيه عن
اللغة العربية وهوية األمة اإلسالمية ،والثالث خصصه ألهم احللول للنهوض ابللغة

العربية  ،وهو عبارة عن مقرتح وتوصية للنهوض ابللغة العربية والقيام بواجبها ،مث
خامتة ذكر فيها أهم نتائج البحث.
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املبحث األول :منزلة اللغة العربية يف الشريعة اإلسالمية
تعد اللغة العربية أحد اللغات اإلنسانية القدمية املشهورة؛ فقد تكلمت هبا أمم سابقة
كعاد ومثود وجرهم ،وكانت اللغة العربية منتشرة يف اليمن والعراق ،واستقرت يف
احلجاز ،وقد بلغت اللغة شهرهتا وأمهيتها عندما اختارها هللا سبحانه وتعاىل لغة
لرسالته اخلامتة وكلماته اخلالدة اليت تتلى إىل يوم الدين ﴿1 ،كِتَاب فُ ِ
آًن
آَيتُهُ قُ ْر ا
صلَ ْ
ٌ
ت َ
2
َعَربِيًّا لَِق ْوٍم يَ ْعلَ ُمو َن﴾.
وللغة العربية منزلة ومكانة عظيمة يف الشريعة اإلسالمية ،وال غرابة يف ذلك
فهي لغة القرآن الكرمي ،وال يتأتى فهمه إال من خالهلا وهي الوسيلة الوحيدة للتدبر
اَّللِ
املأمورون به بنص التنزيل قال تعاىل﴿ :أَفَ َال يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن ِم ْن عِْن ِد َغ ِْري َّ
ِِ
اختِ َالفاا َكثِ اريا﴾ ،3فنحن مأمورون ابلتفكر والتدبر يف الكتاب العزيز؛ وال
لََو َج ُدوا فيه ْ
يتأتى هذا بدون فهم اللغة العربية واإلملام هبا ،وكيف يتأتى لنا فهم الكتاب العزيز
واإلميان بكل ما جاء فيه دون فهم لغته ،وإن قراءة القرآن من األمور النافعة اليت
جيازى عليها املسلم عند هللا خري اجلزاء ،واملسلم يف العموم حمتاج للغة العربية يف فهم
القرآن وأداء العبادات؛ فمن هنا تكون األمهية كبرية واحلاجة ماسة للغة العربية.
ومما يدل على علو مكانتها يف الشريعة اإلسالمية كثرت اإلشارة هلا يف
القرآن العظيم ،فقد أشار القرآن يف العديد من اآلَيت إىل العربية واللسان العريب ،قال
آًن عربِيًّا وصَّرفْ نا فِ ِيه ِمن الْوعِ ِ
ِ
ث َهلُْم
يد لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن أ َْو ُُْي ِد ُ
ك أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْر ا ََ َ َ َ
﴿وَك َذل َ
َ َ
تعاىلَ :
5
4
ِ ِ
ِذ ْكارا (﴿، ﴾ )113قُ ْر ا
آًن َعَربِيًّا َغْي َر ذي ع َو ٍج لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن (َ ﴿ ، ﴾)28ولَ ْو َج َعلْنَاهُ
 1سورة فصلت اآلية .3
 2أمهية اللغة العربية ،أمحد بن عبد هللا الباتلي ،دار الوطن للنشر-الرَيض1412 ،ه  ،ص .9
 3سورة النساء اآلية .82
 4سورة طه :اآلية .113
 5سورة الزمر اآلية .28
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ِ 6
ِ
آًن أ َْعج ِميًّا لََقالُوا لَوَال فُ ِ
ك
آَيتُهُ أَأ َْع َج ِم ٌّي َو َعَر ٌّ
ك أ َْو َحْي نَا إِلَْي َ
﴿وَك َذل َ
صلَ ْ
قُ ْر ا َ
ت َ
ْ
يب﴾ َ ،
آًن عربِيًّا لِتُنْ ِذر أ َُّم الْ ُقرى ومن حوَهلا وتُنْ ِذر ي وم ا ْجلم ِع َال ري ِ ِ
يق ِيف ا ْجلَن َِّة
ب فيه فَ ِر ٌ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ
قُ ْر ا ََ
7
آًن َعَربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ( ،8﴾)3وآَيت
يق ِيف َّ
السعِ ِري ( ﴿ ، ﴾)7إِ ًَّن َج َعلْنَاهُ قُ ْر ا
َوفَ ِر ٌ
أخر غري هذه؛ ونالحظ أن أغلب املواضع اليت ذكر فيها لفظ القرآن قرن بوصف

العريب.
وللغة العربية أمهية كبرية يف مجع املسلمني ووحدهتم ،لذا ينبغي أن توىل أمهية
كربى وتكون من أولوَيت الدول اإلسالمية حىت غري الناطقة ابلعربية ،فينبغي أن
تدرس وتعاد صياغة مناهجها حبيث تتوافق ومتطلبات العصر ،وتكون على قدر
التحدي وتفرض نفسها بني كل اللغات ،فأمهيتها للمسلمني مجيع ا يف فهم نصوص

الشريعة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا " :اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها
فرض واجب ،فإن فهم الكتاب والسنة فرض ،وال يفهمان إال بفهم اللغة العربية ،وما

ال يتم الواجب إال به فهو واجب.9
ومما يدلل على أمهية ومكانة اللغة العربية نسبتها للقرآن وللدين اإلسالمي
ويف هذا املعىن كالم مهم للثعاليب حيث قال" :فإن من أحب هللا تعاىل أحب رسوله
أحب العرب
أحب العرب ومن َّ
أحب الرسول العريب َّ
حممدا صلى هللا عليه وسلم ومن َّ
أحب العربية
أحب العربية اليت هبا نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب ومن َّ
َّ
ين هبا واثبر عليها وصرف مهَّته إليها ومن هداه هللا لإلسالم وشرح صدره لإلميان
عُ َ

 6سورة فصلت اآلية .44
 7سورة الشورى اآلية .7

 8سورة الزخرف اآلية .3
 9اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،ص .527
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وآاته حسن سريرة فيه اعتقد أن حممدا صلى هللا عليه وسلم خري الرسل واإلسالم خري
امللل والعرب خري األمم والعربية خري اللغات واأللسنة".10

ومما يزيد اللغة العربية رفعة ومكانة أن هللا جل يف عاله تكفل حبفظها يف قوله
تعاىل﴿ :إِ ًَّن ََنن نََّزلْنا ِ
الذ ْكَر َوإِ ًَّن لَهُ َحلَافِظُو َن ( ،11﴾)9فحفظه سبحانه للقرآن حفظ
ُْ َ

للغة اليت نزل هبا وهللا أعلم.

املبحث الثاين :اللغة العربية واهلوية اإلسالمية
اعتبار اللغة العربية من دعائم وركائز اهلوية اإلسالمية ليس ابعتبارها لغة ألمة
من األمم أو لقومية عربية؛ إمنا ابعتبارها لغة دين ورسالة خامتة لكل الرساالت ،فهي
آًن َعَربِيًّا
لغة القران الكرمي ومن هنا تستمد اللغة العربية قوهتا وأمهيتها {إِ ًَّن أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْر ا
لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن} [يوسف ،]2 :فمن هذا املنطلق تعترب اللغة العربية أساس ا متينا وركيزة
اثبتة من ركائز اهلوية اإلسالمية ،تلي العقيدة والدين يف األمهية.

إذن فاحلديث عن اللغة العربية هنا ابعتبارها جزء من هذا الدين ،وفهم
الكتاب والسنة فهم ا صحيح ا متوقف عليها ،ونظرا ألمهيتها وحتذيرا من إمهاهلا ،قال
الزبيدي يف اتج العروس :من بغض اللسان العريب أداه بغضه إىل بغض القرآن وسنة
الرسول ،وذلك كفر صراح ،وهو الشقاء الباقي ،نسأل هللا العفو.12
وارتباط اللغة العربية مبصدر اإلسالم األول كتاب هللا ،جعل هلا وثيق الصلة
ابهلوية اإلسالمية ،فهي لغة فكر وعقيدة ،وال يفهم الدين ،وال تدرك مقاصده إال عن
طريقها ،فهي طريق فهم القرآن والسنة ،فأصبحت بذلك إحدى القرابت اليت يتقرب
 10فقه اللغة وسر العربية ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار
إحياء الرتاث العريب1422 ،ه 2002 -م .ص.15 :
 11سورة احلجر اآلية .9
 12اتج العروس ،الزبيدي .99 /1
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هبا إىل هللا تعاىل بتعلمها ،وقد قرر بعض العلماء أن تعلمها واجب ،فما ال يتم
الواجب إال به فهو واجب.
وقد اشتملت اللغة العربية على كافة أصناف البالغة والسمو اللغوي ،وكان
العرب قبل اإلسالم يتكلمون على السليقة دون حلن ،ولكن بعد بزوغ مشس اإلسالم
وانتشاره يف املعمورة ،واختالط الفاحتني بغريهم من أصحاب البالد املفتوحة ،ظهرت
بوادر اللحن ،األمر الذي دفع الغيورين على دينهم للمسارعة يف وضع قواعد تعصم
فجمعت اللغة ومت
اللسان من اخلطأ أو اللحن يف كتاب هللا ،وتساعد على فهمهُ ،
ضبطها وحتديد ألفاظها ،فأدى ذلك إىل ظهور املعاجم اللغوية ونشأة وازدهار علوم
اللغة العربية ،وظهرت املؤلفات يف النحو والصرف والعروض.13...
وهبذا فإن اللغة العربية أحد أهم أسس اهلوية اإلسالمية ،وليس من قبيل
التعصب القومي وإمنا هو انتماء للدين اإلسالمي واعتزاز به ،فهي اللغة اليت مجعت
أجناس ا من البشر اختلفت لغتهم وأقطارهم وألواهنم وأشكاهلم ،مجعتهم لغة القرآن
الكرمي حتت عقيدة واحدة ودين واحد.

املبحث الثالث :مقتح وتوصية :أهم احللول للنهوض ابللغة العربية
يوصي الباحث ببعض الوسائل واخلطوات العملية اليت تساهم يف ترسيخ
وتقوية ودعم اللغة العربية يف العصر احلديث ،ولتحقيق هذا األمر ينبغي النظر للمسألة
من جانبني :اجلانب األول دعم اللغة العربية ،وليس معىن هذا أن اللغة ضعيفة يف
حد ذاهتا؛ وإمنا القصد دعمها ابلعلوم اجلديدة املعاصرة كالطب واهلندسة وسائر
العلوم املعاصرة اليت قصرت األمة يف حتصيلها ألسباب عدة ،ولعل أهم خطوة هي

الرتمجة من اللغات األخرى للعربية ،وهذه ليست طريقة جديدة وإمنا قدمية جمربة عند
 13اهلوية اإلسالمية والتحدَيت اليت تواجهها ،األلوكة ،رابط:
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40298/#_ftnref20
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غريًن وهلا نتائج قوية يف النهضة على مجيع الصعد ،فمن املعلوم أن الغرب خرج من
عصر ظلمته وختلفه بعدة وسائل منها الرتمجة من العربية للغة الالتينية ،وقد استفادت
أورواب من كتب العرب استفادة كبرية يف شىت العلوم اليت برع فيها العرب يف عصر
النهضة اإلسالمية ،وترمجتهم للكتب العربية أمر اثبت ومعروف حتدثوا به يف مؤلفاهتم
وبرز العديد منهم يف جمال الرتمجة ،أمثال راميوندو أسقف طليطلة وكبري مستشاري
ملوك قشتالة ،وكان فعله هذا حداثا حامس ا له أبعد األثر يف مصري أورواب ،كما يقول

إرنست رينان.14

وأمر الرتمجة مل يكن فردَيا وإمنا ترعاه مؤسسات فعلى سبيل املثال املدرسة
اليت أسسها ألفونسو السادس عقب استيالئه على طليطلة عام 1085م ،اليت تعرف
ب " :مدرسة املرتمجني الطليطليني" وقد عنيت هذه املدرسة برتمجة العديد من العلوم
آنذاك فقد ترمجت الرَيضيات والفلك والطب والكيمياء والطبيعة والتاريخ الطبيعي وما
وراء الطبيعة وعلم النفس واملنطق والسياسة ،وترمجت كتب عديدة ألعالم مسلمني يف
تلك املرحلة منها كتب الكندي والفارايب وابن سينا والغزايل وابن رشد واخلوارزمي،
وقد ذكر ِْ
آْنل ابلثنيا :15أن جرياردو القرموين قام برتمجة العديد من كتب الطب
والفلك؛ منها كتب أبو القاسم الزهراوي الطبيب اجلراح العريب ،الذي وصف أبنه
أفضل اجلراحني العرب كما جاء يف دائرة املعارف الربيطانية 16وغريهم من العلماء كثري
آنذاك.17

 14اتريخ الفكر األندلسيِْ ،
آْنل جنثالث ابلثنيا ،ترمجت حسني مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية ،ص .537
 15املصدر السابق ص .539
 16بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس (ص )286 :األعالم للزركلي ()310 /2
 17اتريخ الفكر األندلسي ص .537
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ومل تبق تلك الرتمجات حبيسة الكتب واملكتبات وإمنا انتشرت يف أورواب
كلها ،وكان هلا فضل كبري يف هنضة أورواب ،18فبناء على هذه التجربة الواقعة يتوجب
علينا أن نستفيد من جتارب غريًن ،وأن ننقل كل العلوم النافعة للغتنا العربية ،كي
تواكب هذا التطور العلمي املعاصر ،وتنهض األمة اإلسالمية ويعود هلا عصر ازدهارها
وتقدمها ،وأمر الرتمجة مل يكن الغرب سباق ا له وإمنا كانت بداَيته منذ بداية تكوين
الدولة اإلسالمية فقد أمر الفاروق رضي هللا عنه بتعريب النقود ،19وكذلك احلال يف
عهد اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان الذي قام بتعريب الدواوين يف األمصار،20
فمن هذا نعلم أمهية التمسك ابللغة واالعتداد هبا.
هذا فيما خيص اجلانب األول وهو دعم املكتبة العربية جبميع العلوم املعاصرة،
أما اجلانب الثاين وهو يرتكز على نشر اللغة العربية بني مجيع املسلمني ولو كانوا غري
عرب؛ ألهنا لغة قرآهنم ودينهم هبا تصح عباداهتم ،وهي جسر التواصل بينهم وعنوان
هويتهم ،وهي اللغة اليت اختارها املوىل تبارك وتعاىل هلذه األمة اخلامتة لكل األمم أبن
آًن َعَربِيًّا لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن}
تكون أمة عربية ،فقال عز من قائل{ :إِ ًَّن أَنْ َزلْنَاهُ قُ ْر ا

[يوسف ،]2 :وهذا احلمل على عاتق األمة العربية عليها أن تقوم به وتنشط فيه؛
فعليها أن تنشر اللغة العربية يف كل مكان وبقعة على وجه البسيطة يدين أهلها
ابإلسالم ،فأكثر الشعوب املسلمة من غري العرب ال يتكلمون العربية وال ُيسنوهنا،
فيجب على الدول العربية أن تدعمهم وتسهل عليهم تعلمها.

 18املصدر السابق ص .538
 19رسائل املقريزي ،أمحد بن علي بن عبد القادر ،تقي الدين املقريزي ،دار احلديث ،القاهرة 1419 ،ه  ،ص
.160
 20األحكام السلطانية ،أبو احلسن علي بن حممد البصري البغدادي ،املاوردي ،دار احلديث – القاهرة ،ص:
.301
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فدعم اللغة العربية والقيام بواجب نشرها ليس كوهنا لغة ختاطب وتواصل
فقط وإمنا ابعتبارها جزءا من هذا الدين ،وفهم الكتاب والسنة فهم ا صحيح ا متوقف
عليها ،ونظرا ألمهيتها وحتذيرا من إمهاهلا ،قال الزبيدي يف اتج العروس :من بغض
اللسان العريب أداه بغضه إىل بغض القرآن وسنة الرسول " صلى هللا عليه وسلم " ،
وذلك كفر صراح ،وهو الشقاء الباقي ،نسأل هللا العفو.21
ومما جيدر اإلشارة به هنا الرد على من يزعمون أن اللغة العربية غري صاحلة
للعلوم ا حلديثة ،ومن مث جندهم يتجهون إىل اللغات األخرى ليتمكنوا من مواكبة العلوم
احلديثة ،ولعلهم نسوا أن اللغة العربية كانت يف زمن رائدة العلوم ومن خالهلا استطاع
الغرب فهم كتبهم ومؤلفاهتم ،فعلى سبيل املثال مل يستطع الغرب فهم كتب أرسطو إال
من خالل شروح العلماء العرب أمثال ابن سينا والفارايب وابن رشد ،وقد سيطرت
اللغة العربية زمن هنضتها على العلوم فنرى "روجري بيكون" يتعجب ممن يدرس العلم
وهو غري متقن للعربية ،ويف هذا كالم نفيس للدكتور أمحد فؤاد يف مقال له على
الشبكة العنكبوتية أنقله للفائدة" :وليس هناك من ٍ
شك يف َّ
أن هذه التجربة األوىل
التوسع واالغتناء ،واستيعاب
اسا ل ُق ْدرة هذه اللغة على ُّ
لرتمجة العلوم إىل العربية تُ َع ُّد نرب ا
ِ
املتحضر
ف أبهنا لغة العامل
املصطلحات والتعابري العلميَّة اجلديدة ،فاستحق ْ
وص َ
َّت أ ْن تُ َ
ِ
أشاد الغربيون  -الذين نقلوا العلم العريب  -جبماهلا وثروهتا ،وسهولة
عدة قرون ،و َ
دراستها ،والتكلُّم هبا ،وقراءة مؤلَّفات رجاهلا ،حىت َّ
يعجب
إن "روجري بيكون" كان
ُ
اعرتف َّ
أبن
يبحث يف العلم والفلسفة وهو ال يعرف اللغة العربيَّة ،كما أنه
يد أن
َ
ممن ير ُ
َ
مصدر العلوم يف عصره ،وأن كتاابت "أرسطو" مل تُ ْف َه ْم ومل تَ ْل َق
كانت
املؤلَّفات العربيَّة ْ
َ
اجا يف الغرب إىل أن أوضحْتها كتاابت "الكندي ،وابن سينا ،وابن ُر ْشد" ،وغريهم،
رو ا
معهد "ولكوم" لتاريخ ِ
وسجل األستاذ "رسل"
الطب بلندن يف َّ GA Russell
 من ْ 21اتج العروس ()99 /1
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معجم حديث لتاريخ العلوم (ِ - )1981
املعاملَ األساسية للعلم العريب ،مث قال" :كانت
فلما كانت اللغة العربية هي لغة
اللغة العربية هي أداة هذا النشاط العلمي كلِهَّ ،

بيد َّ
أن طبيعة اللغة العربية نفسها هي اليت
أصبح هلا أمهيَّة َّ
خاصة يف اإلسالمَ ،
القرآنَ ،
قامت ابلدور احلاسم ،فمرونتها الرائعة قد َّ
مكنت املرتمجني من دفْع مفردات ُحمَدَّدة
ْ
ِ
ذت لغةا للشعر اللغة العامليَّة
دقيقة للمصطلحات العلميَّة والتقنية أو ابتكارها ،وهلذا ُّاخت ْ

للعلم واحلضارة".

فضل اللغة العربيَّة يؤكِده
وهذه اإلشارة إىل عامليَّة لغة العلم لفتة ابرعة إىل ْ
احملققون من ِ
ويغيب عن ابل الكثريين.
مؤرخي العلم،
ُ
ولقد َّ
امتد أتثري اللغة العربية يف اللغات احليَّة األخرى؛ حيث ُُيصي معجم
 على سبيل املثال "webster's third New International Dictionary -وبسرت"أكثر من ستمائة ألف كلمة مأخوذة من اللغة العربية ،منها مخسمائة كلمة فقط من
املستعملة يف الكتابة واألحاديث العادية ،والباقي يف الشؤون العلميَّة الفنيَّة،
األلفاظ
َ
آاثرا واضحة يف اإلسبانية،
َ
أتثري اللغة العربية يف اللغات األخرى ،جي ْد هلا ا
ومن يتتبَّع َ
ِ
والربتغالية ،والفرنسية ،واألملانية ،ويف اللغات اجل ْرمانيَّة األصل ،كاهلولنديَّة

واإلسكندًنفيَّة يف مشال أورواب ،ويف الروسيَّة والبولنديَّة ،واللغات الصقليَّة واإليطالية،
بعض علماء الغرب على تعلُّم اللغة
ص ُ
حىت بعد ترمجة العلوم العربيَّة إىل الالتينيَّةَ ،حَر َ
العربية؛ لدراسة ال ُكتُب يف أصوهلا العربية ،ومل يكتفوا ابالطالع عليها يف ترمجتها
الالتينيَّة".22

وعند هذا القدر نكفيت ولعل فيما سبق داللة واضحة على أمهية اللغة العربية
قدميا ،وفيه احلل لعودة الرَيدة والسبق للغة العربية وذلك ابالهتمام برتمجة العلوم
 22موقع األلوكة،

أمحد فؤاد ،مقال بعنوان :ترمجة العلوم العربية إىل الالتينية 2010/11/21 :،م 1431/12/16 -

ه /https://www.alukah.net/literature_language/0/27566
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املعاصرة ،وأن يكون عرب اجلامعات واملراكز البحثية ،وذلك أبن يدرس هذا املوضوع
دراسة مستفيضة وتعقد له الندوات واملؤمترات وورش العمل ،وُيشد له الدعم املناسب
لنعيد للغة القرآن بريقها وقوهتا ،فاللغة اليت وسعت كالم هللا عز وجل هل تعجز عن
كالم البشر وعلومهم!! فعندما نعلم أن لغتنا كانت لغة العلوم وكان غري العرب
يتعلموهنا بغية حتصيل العلوم بشىت جماالهتا نعلم مدى تقصريًن يف حقها عندما نرى
غري اللغة العربية أصبحت لغات رمسية يف اجلامعات العربية بل ونفتخر أبن القسم
الفالين والكلية الفالنية تعتمد اللغة اإلجنليزية يف دراستها ،فينبغي علينا أن نعد العدة
لتعريب جامعاتنا ونشر لغتنا للعامل أمجع ،وهذا العمل ُيتاج إىل خطوات وإعداد
يسبقه.
اخلامتة
يف هناية هذا البحث نذكر أهم النتائج:
 -1للغة العربية أمهية كبرية يف الشريعة اإلسالمية.
 -2كانت اللغة العربية من أهم اللغات للناس يف زمن هنضة األمة
اإلسالمية.
 -3اللغة العربية أحد ركائز اهلوية اإلسالمية.
-4
-5

من أسباب هنضة الغرب ترمجة العلوم والفلسفة من اللغة العربية للغة
الالتينية.
أهم داعم للغة العربية يف العصر احلديث الرتمجة للعلوم من اللغات
األخرى إىل اللغة العربية.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي
اتريخ الفكر األندلسيِْ ،
آْنل جنثالث ابلثنيا ،ترمجت حسني مؤنس ،مكتبة الثقافة
الدينية
اتج العروس من جواهر القاموس ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق ،امللقب مبرتضى،
الزبيدي ،جملموعة من احملققني ،دار اهلداية.
َّ
بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس ،أبو جعفر الضيب أمحد بن ُيىي بن أمحد
بن عمرية ،دار الكاتب العريب  -القاهرة  1967م
األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي ،دار العلم للماليني ،ط

2002 ،15

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،تقي الدين أبوالعباس أمحد بن عبد
احلليم ابن تيمية ،احملققً :نصر عبد الكرمي العقل ،دار عامل الكتب ،بريوت،
لبنان ،الطبعة :السابعة1419 ،ه 1999 -م.
رسائل املقريزي ،أمحد بن علي بن عبد القادر ،تقي الدين املقريزي ،دار احلديث،
القاهرة 1419 ،ه .
األحكام السلطانية ،أبو احلسن علي بن حممد البصري البغدادي ،املاوردي ،دار
احلديث – القاهرة.
اهلوية اإلسالمية والتحدَيت اليت تواجهها ،األلوكة ،رابط:
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40298/#_ftnref20

فقه اللغة وسر العربية ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعاليب ،حتقيق:
عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب1422 ،ه 2002 -م.
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EXTENDED SUMMARY
ARABIC LANGUAGE AND ISLAMIC IDENTITY
Research problem: The problem of this research is how many
people of this age feel about the reluctance of the Arabic language and the
exaggeration of interest in other languages at the expense of the Koran
language. Therefore, many people have directed their children to learn
English. The other, at the expense of the Arabic language and talking to
some scholars about the Arabic language and the relationship between
Islamic identity, some say that Arabic is only a language of
communication, that it lags behind other languages and that it is OK to
change it to another. Here's a question: If Arabic is just an ordinary
language for communication, how do we explain its great place in Islamic
law?
Which led the researcher to write this research is the reluctance of
the Arabic language of many people in this era, and exaggerated attention
to other languages at the expense of the language of the Koran ,we find
that some colleges have adopted English as the language of study, and
most people now direct their children to study other languages at the
expense of Arabic. The research confirmed the status of the Arabic
language in Islamic law, and the evidence of the greatness of this status in
these words of Almighty:"A Book whose verses have been detailed, an
Arabic Qur'an for a people who know" (Fussilat 3)
Research methodology: The researcher used a descriptive
analytical approach, the appropriate method for this research. Because the
phenomenon and the scientific problem, made the definition in a scientific
way. Subsequently, the researcher finally reached logical interpretations
and evidence that gave him the ability to develop appropriate solutions to
the problem.
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Research Structure: The researcher divided this article in two: an
introduction and three titles. The first is to talk about the Arabic language
and its status in Islamic law. The second is about the Arabic language and
the identity of the Islamic nation. The third is the most important solution
for the advancement of the Arabic language.
This research is of great importance, because it concerns an
important thing that touches the Muslim in his Islamic identity, which is
the Arabic language, through which he understands the Koran and
worships Allah, it is the language of religion, civilization, science and
culture.
The link between Arabic and the source of Islam, the first book of
Allah, made it closely related to the Islamic identity, it is the language of
thought and doctrine, we can understand religion, and realize its purposes
only through it. The research suggested some solutions to restore the
leadership of this language, including: Supporting the Arabic language, to
be the language of some modern sciences of medicine, engineering and
others, by translating such sciences in Arabic. The Arab and Islamic
nation should spread the Arabic language throughout the world by all
available means.
Top search results:
1. Arabic is of great importance in Islamic law.
2 - Arabic was one of the most important languages for people in
the time of the renaissance of the Islamic nation.
3. Arabic is one of the pillars of Islamic identity.
4. One of the reasons for the rise of the West was the translation of
science and philosophy from Arabic into Latin.
5. The most important supporter of the Arabic language in the
modern era is the translation of sciences from other languages into Arabic.
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