
 دراسة تاريخية عن أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

 د. أوريل بحر الدين
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنق -العربية قسم تعليم اللغة 

 
 أوال : المقدمة.

أمحد اهلل تعاىل على توفيقه وامتنانه، وأشكره على إعانته وتيسريه، وأصلى وأسلم 
 على قائد دربنا وأسوتنا حممد على آله وأصحابه، وبعد :

صور قدمية منصرفة، فقد إن اهتمام اإلنسان باللغة على وجه العام يرجع إىل ع 
 م. سجل لنا التاريخ اهتمام األمم والشعوب وبلغتهم وعنايتهم بقضاياه

ويف الغرب مثال ظهرت مدرستان مشهورتان أساسيتان، مها : املدرسة اليونانية  
، وكان عملهم اللغوي مرتبط بالفلسفة. وأما يف الشرق، فقد متثلت الدراسة والالتينية

ني أيضا ومها : مدرسة اهلنود ومدرسة العرب، وكانت الدراسة اللغوية اللغوية يف املدرست
عندم منطلقة عن الدافع الديين واهتمامهم بلغة كتاهبم املقدس. فاهلنود قد تفوقوا يف 
الدراسات اللغوية بفضل الدراسة الوصفية للغة السنسكرتية. واعترب كتاب بانيين )القرن 

  1لغوية وبداية جادة لدراسة اللغة عندهم.الرابع ق م( طفرة يف الدراسات ال
وأما جهود العرب يف الدراسات اللغوية، ففي الفرتة من القرن السابع حىت القرن  

العاشر امليالدي متثل فرتة سخية يف نشأة علوم اللغة عند العرب واليت نشأت حتت تأثري 
( خدمة اإلسالم واحملافظة على القرآن الكرمي من اللحن وتيسري 1دافعني واضحني : )

( خدمة اللغة 2 العرب نمن دخلوا يف اإلسالم من األعاجم، )سبل فهمه وقراءته على غري
العربية ؛ للتغلب على الثنائية املوجودة يف الواقع اللغوي احلي على ألسنة العرب املتمثل 

  2يف تيار الفصحى واللهجات املختلفة.
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إن االهتمام بتعليم اللغة العربية يف البالد اإلسالمية أمر ضروري، ألن اللغة مث 
ونما يدل على هذا االهتمام أن فكر  عربية هي املنبع األصيل لفهم العلوم اإلسالمية.ال

املؤمتر  يف عقديوكياكرتا  -كلية الدراسات اإلسالمية جبامعة أمحد دحالن القائمون على  
، بغية الوقوف على واقعها يف اجلامعات واملؤسسات املعنية من ناحية، اللغة العربيةعن 

 ينبغي أن تكون عليه يف املستقبل من ناحية أخرى.وتوضيح ما 
تقدم أمامكم وأشارك يف هذا املؤمتر املبارك بورقة ويف هذه العجالة يطيب يل أن أ

عمل حول اللغة العربية والقرآن الكرمي وهو حتت العنوان : دراسة تارخيية عن أثر القرآن 
 الكرمي يف اللغة العربية.

( 2، )( املقدمة1)وقد ركزت على احملاور اآلتية يف تناويل للموضوع، وهي : 
بعض أثر القرآن الكرمي يف اللغة ( و 4، )اللغة العربية نميزات( و 2، )ووظائفها حقيقة اللغةو 

. ، وفيها خالصة ما توصل إليه الباحث وبعض التوصيات للندوة( اخلامتة5، )العربية
 وفيق إنه ويل ذلك والقادر عليه.وأطلب من اهلل العون والت

 -وإليكم تفصيل ذلك : 
 
 ووظائفها. حقيقة اللغةثانيا : 
قيل يف مجعها ة. و ل  ع  ة على وزن ف   و  غ  أصلها ل  ة و ع  فهي لفظة على وزن ف    ة، ر  اللغة كك   

ا و  ر  ا م  ذ  إ  . وكذلك اللغو، فقد قال تعاىل : "و  1إذا هذى ،. ومنها لغي يلغى: لغات، لغون
ة : ع  م   اجل  يف ال  ق   ن  أي مروا بالباطل، وجاء يف احلديث الشريف : "م   2ا"ام  ر  ا ك  و  ر  م   و  غ  الل  ب  

م  ل  ك  ا، أي ت  غ  ل   د  ق  ، ف   ه  ص  
. لقد اختلف العلماء يف تعريف اللغة ومفهومها، ومن أهم 3

ه( بقوله : "حد اللغة أصوات يعرب 391التعريفات عند القدماء تعريف ابن جين )املتوىف 
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للغة حقائق ال بد منها وهي . فمن تعريف ابن جين فهمنا أن 1هبا كل قوم عن أغراضهم"
 تها األساسية التعبري عن األغراض.ووظيف : احلقيقة الصوتية، واحلقيقة االجتماعية،

ومن بني التعريفات احلديثة للغة تعريف اللغوي السويسري فرديناند دي سوسري، 
حيث عرف اللغة بأهنا : "نظام من الرموز الصوتية االصطالحية يف أذهان اجلماعة 

دي يعترب تعريف ف .2اللغوية، حيقق التواصل بينهم، ويكتسبها الفرد مساعا من مجاعته"
، وقد التقى هذا التعريف مع تعريف سوسري هذا من تعاريف اللغة يف علم اللغة احلديث

ابن جين السابق يف احلقائق الثالثة املذكورة مع إضافة احلقيقة األخرى وهي أن اللغة 
 مكتسبة من البيئة أو اجلماعة اللغوية اليت توجد فيها اللغة.

لإلنسان الذي أكرمه اهلل هبا، حيث قال  واللغة نعمة من نعم اهلل سبحانه وتعاىل
، كما علم اهلل سبحانه وتعاىل سائر املخلوقات من 3ا"ه  ل  ك    اء  األمس    م  آد   م  ل  ع  تعاىل : "و  

احليوانات والنباتات حيث متتلك نظاما من الرموز واإلشارات للتفاهم فيما بينها، ويف لغة 
، ولكن لغة اإلنسان تتميز بأهنا ذات نظام 4"ري   الط   ق  ط  ن  ا م  ن  م  ل  الطري قال اهلل تعاىل : "وع  

 بينما احليوانات األخرى نظامها التعاريف نظام مغلق. مفتوح
وإذا نظرنا إىل حقيقة لغة اإلنسان، وجدنا أهنا رموز صوتية، معىن ذلك أن أصل 

أن ينطق  اللغة هو الكالم، وأما الكتابة فهي بديلة عن الكالم عندما مل يتمكن اإلنسان
بلسانه لبعد املسافة بينه وبني املخاطب وعدم إتاحة الوسائلة لتحقيق التواصل بالكالم، 
فعندئذ يلجأ اإلنسان إىل الكتابة، فهي حماولة لنقل الظاهرة الصوتية السمعية إىل الظاهرة 

اين، الكتابية املرئية، كما أهنا أيضا حماولة لنقل اللغة من بعدها الزمين إىل البعد املك
 فالظاهرة الصوتية )الكالم( تتتابع يف الزمن واحلروف املكتوبة )الكتابة( تتتابع يف املكان.
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والرموز الصوتية اليت يستخدمها اإلنسان للتوصل مع اآلخرين يف مجاعتهم اللغوية 
حبوايل ثالثني رمزا صوتيا، وتتعامل كل اللغات  حمدودة، فأكثر اللغات تتعامل كل منها

جمتمعة مبا ال يزيد عن مخسني رمزا صوتيا لكل لغة منها نصيل، ولكن هذه  اإلنسانية
الرموز احملدودة تعرب يف كل لغة من هذه اللغات الكثرية عن أكثر ما يريد اإلنسان التعبري 

وتعترب اللغة وسيلة التفاهم والتخاطب والتعبري عن ما  عنه يف كل جماالت احلياة والفكر.
ان من عواطف ومشاعر جتاه األشياء، كما أن اللغو وما حيمله اإلنستكنه النفس البشرية، 

وسيلة تبادل األفكار واآلراء واملشاعر، بل هي الركن األول يف تقدم الفكر وارتقاء 
 ، واتساع التأليف يف ميادين العلم واملعرفة.احلضارة

ووجدانات عند فاللغة ال تستعمل للتعبري فقط، ولكنها تستعمل أيضا إلثارة أفكار 
السامع، أي إحداث استجابات عند من توجه إليه، فإذا مل حتدث اللغة استجابة عند 

تفق أغلبية علماء اللغة احملدثني على أن وظيفة ي يكاد أنو  السامع فقد فقدت وظيفتها.
  أو التواصل أو التفاهم. اللغة هي التعبري

رأي ، وأبدأ بذكر ومن هنا سوف أذكر آراء بعض العلما حول وظائف اهلل
 : 1هاليداي، حيث قد م أهم وظائف اللغة التالية

الوظيفة النفعية )الوسيلية( : وهي اليت يطلق عليهام باسم وظيفة "أنا أريد"، ( 1)
 أي باستخدام اللغة يستطيع اإلنسان أن  يشبع حاجاته ويعرب عن رغباته.

وظيفة "افعل كذا، وال تفعل  الوظيفة التنظيمية : وهي اليت يطلق عليها باسم ( 2)
كذا"، أي باستخدام اللغة يستطيع اإلنسان أن يتحكم يف سلوك اآلخرين لتوجيه 

 املطالب أو النهي، وذلك واضح يف الالفتات وما حتمل من توجيه وإرشاد.
الوظيفة التفاعلية : وهي اليت يطلق عليها باسم وظيفة "أنا وأنت"، أي ( 3)

إلنسان أن يتفاعل مع األخرين يف جمتمعه باعتبار أن اإلنسان باستخدام اللغة يستطيع ا
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، ال يستطيع أن يفرق جمتمعه، فاللغة يف هذه احلالة تستخدم لتقدمي التهاين خلق اجتماعي
 يف املناسبات كما تستخدم يف االحرتام والتأدب مع اآلخرين.

رب عن رؤأه الوظيفة الشخصية : وهي باستخدام اللغة يستطيع اإلنسان أن يع( 4)
الفردية الشخصية، كما يعرب مشاعره واجتاهاته حنو مواقف معينة، وكذلك يقدم أفكاره 

 لآلخرين.
الوظيفة االستكشافية : وتسمى أيضا بالوظيفة االستكشافية، وهي استخدام ( 5)

اللغة يستطيع اإلنسان أن يستكشف ويستفهم ويسأل عن جوانب وأشياء ال يعرفها يف 
 ة به.البيئة احمليط

الوظيفة التخيلية : وهي باستخدام اللغة يستطيع اإلنسان أن ينسج األشعارا ( 6)
وح اإلنسان نفسه من تعب العمل ويشحذ مهته ويدفعه إىل التقدم واألغاين اليت هبا ير 

 واإلبداع.
( الوظيفة اإلخبارية )اإلعالمية( : وهي باستخدام اللغة يستطيع اإلنسان أن 7)

يدة ومتنوعة إىل أقرانه، بل ينقل املعلومات واخلربات إىل األجيال ينقل معلومات جد
 املتعاقبة وإىل العامل كله.

" طرائق تعليم اللغة العربية" فقد ذكر يف كتابه حممد بن إبراهيم اخلطيبأما و 
 :1ايلتالوظائف األساسية للغة كال

وتعىن أن اللغة أداة التعبري عن األفكار والعواطف  الوظائف االجتماعية :( 1)
واالنفعاالت، وعن طريقها يقوم العقل جبميع وظائفه، فالتفكري ال يتم بدون ألفاظ وال 

أن اللغة داللة على مدى حتضر ورقي األمة ورباط قومي  فظ بدون فكر. وتعىن أيضال
عادات وتقاليد، فهي سجل قوي لشعوهبا وفيها يظهر حضارة أية أمة من ثقافة ونظم و 

لتشريعها وأخالقها ووسائل رقيها وفنوهنا املختلفة ومقياس دقيق ملا توصلت إليه األمة من 
تطور وارتقاء، ووحدة اللغة من العوامل اليت تؤدي إىل توثيق عرى االرتباط واالتصال، 
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تحقق بذلك ومن أقوى احلوافز إىل التقريب بني األفكار وامليول والغايات واألهداف في
كما تعىن أن اللغة وسيلة إعالم ودعاية وارتباط روحي وهتذيب   روابط اجتماعية وقومية.

ديين، حيث وسيلة األفراد يف الدعاية عن طريق اخلطابة واملقاالت واإلذاعة والتلفاز، 
 واإلرشاد والتهذيب الروحي، وتوجيه اجملتمعات إىل خريهم يف الدنيا واآلخرة.

ثقافية : وتعىن أن اللغة وسيلة لتسجيل الرتاث العقلي من فنون ( الوظائف ال2)
وآداب وعلوم وخمرتعات فتتوارثه األجيال جيال بعد جيل، واللغة مرآة تعكس القدرات 
العقلية والفكرية ملا توصلت إليه أمة من األمم، فهي عنوان احلضارة يف أي عصر من 

ساس الذي يقوم عليه كسب املعارف العصور، ووسيلة التعليم وحتصيل الثقافات واأل
 واملهارات، ووسيلة تكيف الفرد مبا يتناسب مع قيمة وقيم وعادات جمتمعه.

( الوظائف النفسية : ومنها استخدامها للتأثري واإلقناع وذلك بإثارة الوجدان 3)
واألحاسيس يف نفس السامع، وهذا يعود إىل أسلوب املتكلم الذي يستعمل بأسلوبه 

يجعله يسلك السلوك الذي يريد ويستجيب إىل رأيه، وكذلك الفرد ميكن أن املستمع ف
يتأثر مبا يقرأ كما يتأثر مبا يستمع يف احملاورات واملناقشات، واللغة اليت تتسم جبمال التعبري 

 قد حتدث يف نفس اإلنسان من اإلحساس باجلمال ماال حيس به املرء يف الطبيعة نفسها.
فاللغة تزود الفرد بأدوات التفكري، وهناك عالقة وطيدة بني  ( الوظائف العقلية :4)

الفكر واللغة ألن اللغة أداة الفكر يف الوصول إىل املدركات، ومن العقبات يف سبيل 
التفكري الفقر يف األلفاظ، فاإلنسان ال يستطيع أن يفكر تفكريا كامال إذا مل جيد لفظا 

فكري، رد ألفاظ وإمنا اللغة هلا عالقة كبرية بالتلكل مدرك أو فكرة، فاللغة ليست جم مناسبا
ال ميكن أن تتم بدون ألفاظ دالة على املعاين، حيث إن الفكرة ألن التفكري عملية ذهنية و 

 إذا حتددت فالبد هلا من ألفاظ تدل عليها.
ولكل من الرأيني السابقني يف تقدمي وظائف اللغة نميزاته، إال أين أرى أن تقسيم 

لوظائف اللغة أكثر منهجية، حيث تندرح حتت كل وظيفة  راهيم اخلطيبحممد بن إب



وظائف أخرى فرعية. وعلى سبيل املثال تندرج حتت الوظيفة النفسية وظائف أخرى مثل 
 التخيلية والشخصية وما إىل ذلك.

 
 .اللغة العربيةثالثا : مميزات 

 للغة العربيةلكل لغة من اللغات اإلنسانية خصائص متتاز هبا عن غريها، وكذلك ا 
نميزات متيزها عن كل لغات العامل، وجيعلها نعمة حقيقية يتمتع هبا العارفون هبا، هلا 

أن ينزل هبا آخر كتبه اليت سيتعبد  الكرمي اليت اختار اهلل أهنا لغة القرآن  واحملبون هلا، منها
اية تاريخ البشرية حيث أن هذه اللغة تتميز بالسعة والتوسع واالنتشار، وهي به إىل هن

ذات الصفات اليت يتميز هبا دين اهلل "االسالم". فاللغة العربية هلا من املفردات ما يضاهي 
خرى وفيها من املفردات ما يفضي إىل الدقة املتناهية، وبالتايل فهي أفضل وسيلة أأي لغة 

 .ية عن طريق القرآن الكرميلتبليغ رسالة إهل
ويف ذلك يقول ابن خلدون : "وكانت امللكة احلاصلة للعرب من ذلك أحق 

وقد رآها ابن فارس أهنا أفضل اللغات وأوسعها، ، 1لكات وأوضحها بيانا عن املقاصد"امل
إذ يكفي ذلك دليال أن رب العاملني اختارها ألشرف رسله وخامت رسالته، فأنزل هبا كتابه 

األخرى، كما  لذلك ال يقدر أحد من الرتاجم أن ينقل القرآن الكرمي إىل اللغاتو  املبني.
نقل اإلجنيل عن السريانية إىل احلبشية والرومية، وترمجت التوراة والزبور وسائر كتب اهلل عز 

 .2وجل بالعربية. والسبب يف ذلك يعود إىل أن العجم مل تتسع يف اجملاز اتساع العرب
أقل لغات العامل تطورا  منذ نزول القرآن الكرمي، فال توجد لغة العربية تعترب  إن اللغة

. وسوف مر عليها أكثر من ألف عام وما زال أهلها ميكنهم قراءة وفهم نصوصها بسهولة
 أذكر فيما يلي بعض اخلصائص اليت متيز اللغة العربية عن غريها من اللغات، وهي :

 : اخلصائص الصوتية( 1)
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متلك أوسع جهاز النطق وجدنا أن اللغة العربية  نظرنا من وجهة نظر أو مقياسإذا 
مدرج صويت عرفته اللغات، حيث تتوزع خمارج احلروف بني الشفتني إىل أقصى احللق. وقد 
جتد يف لغات أخرى غري العربية حروفا  أكثر عددا  ولكن خمارجها حمصورة يف نطاق أضيق 

ة متكاثرة يف الشفتني وما واالمها من الفم أو اخليشوم يف ومدرج أقصر، كأن تكون جمتمع
 .اللغات الكثرية الغنة )الفرنسية مثال (، أو جتدها متزامحة من جهة احللق

وإن اللغة العربية تستخدم هذا اجلهاز استخداما تاما وال هتمل وظيفة واحدة من 
واالنسجام بني األصوات.  توزعا  عادال  يؤدي إىل التوازن وتتوزع هذه املخارجوظائفه، 

ويراعي العرب يف اجتماع احلروف يف الكلمة الواحدة وتوزعها وترتيبها فيها حدوث 
االنسجام الصويت والتآلف املوسيقي. فمثال : ال جتتمع الزاي مع الظاء والسني والضاد 

اء، وال والذال. وال جتتمع اجليم مع القاف والظاء والطاء والغني والصاد، وال احلاء مع اهل
 .اهلاء قبل العني، وال اخلاء قبل اهلاء، وال النون قبل الراء، وال الالم قبل الشني

وأصوات العربية ثابتة على مدى العصور واألجيال منذ أربعة عشر قرنا . ومل ي عرف 
مثل هذا الثبات يف لغة من لغات العامل يف مثل هذا اليقني واجلزم. إن التشويه الذي طرأ 

احلروف العربية يف اللهجات العامية قليل حمدود، وهذه التغريات مفرقة يف البالد على لفظ 
العربية ال جتتمع كلها يف بلد واحد. وهذا الثبات، على عكس اللغات األجنبية، يعود إىل 

 . أمرين : القرآن، ونزعة احملافظة عند العرب
الغني تفيد معىن االستتار ولألصوات يف اللغة العربية وظيفة بيانية وقيمة تعبريية، ف

والغ ي بة واخلفاء كما نالحظ يف : غاب ، غار ، غاص ، غال ، غام. واجليم تفيد معىن 
 1.اجلمع : مجع ، مجل، مجد ، مجر. وهكذا

ون أن للحروف يف ومن منطلق هذا الثراء الصويت للغة العربية أدرك اخلرباء واملعلم
ريا ما يقع اخللط واخلطأ يف نطقها ويشيع ذلك يف ارجها الدقيقة، وأن كثاللغة العربية خم

احلروف املتقاربة املخرج، وال بد على معلمي اللغة العربية أن يعاجلوا ذلك من خالل 
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أداءهم للكلمات واحلروف حىت يقلدهم التالميذ تقليدا صحيحا، واستخدام التدريبات 
 1للتالميذ. الصوتية الالزمة

هلا قيمتها اللغة العربية  ولكنها يففاخلصائص الصوتية يشرتك فيها مجيع اللغات، 
اخلاصة، حيث االهتمام األكثر هبا من قبل العلماء العرب، وكان للعرب واملسلمني السبق 

 2والريادة يف الرعاية للجانب الصويت.
 

 : االشتقاقخصائص ( 2)
كما   عزالت بل جمتمعات مشرتكاتالكلمات يف اللغة العربية ال تعيش فرادى من

للكلمة جسم وروح، وهلا نسب تلتقي مع مثيالهتا يف و يعيش العرب يف أسر وقبائل. 
فتشرتك هذه الكلمات يف  ،كتاب  –كتابة   -مكتوب  -كاتب   -مادهتا ومعناها : كتب 

. وهذا النوع من نميزات اللغة العربية يسمى مقدار من حروفها وجزء من أصواهتا
 باالشتقاق.

فاالشتقاق يف اللغة العربية توليد لبعض األلفاظ من بعض والرجوع هبا إىل أصل 
واحد حيدد مادهتا، واالشتقاق ميكن الفرد من التعبري عن اجلديد من األفكار واملستحدث 
من وسائل احلياة، فنستخدم الفعل الثالثي وجنري قواعد الصرف فيها، ويكثر فيها 

 3.أواخر الكلمات اتباعا ملوقعها من اجلملة املفيدةاختالف احلركة يف 
ويعىن االشتقاق أيضا أخذ كلمة من كلمة أخرى، مع احملافظة على قرابة بينهما، 
لفظا ومعىن. فإذا أخذنا كلمة "كتب" واشتققنا منها : كاتب، وكتاب، ومكتبة، 

ت، وأن معىن ومكتوب، وجدنا أن احلروف األصلية موجودة يف كل كلمة من هذه الكلما
مشرتكا جيمع بينها، وهو الكتابة. وعلى عكس اللغة اإلجنليزية، حيث توجد يف كثري من 

 وكتاب، writer كلمات األسرة الواحدة، فكاتب يف اإلجنليزيةاألحيان أية صلة ما بني  
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book ،ومكتبة library ،ومكتوب leter ، ويالحظ أن ال عالقة بني حروف هذه
 الكلمات.

جعل اللغة اإلجنليزية ختتلف من جيل آلخر، وال توجد تلك الصلة اللغوية وهذا ما 
بني ماضيها وحاضرها، كما هو احلال يف اللغة العربية. فلغة شكسبري، وهو من أدباء 
القرن السابع عشر ال تكاد تفهم عند كثريين من املثقفني اليوم إال املتخصصني يف األدب 

 1اإلجنليزي.
 
 : اإلعرابخصائص ( 3)

فاإلعراب من خصائص اللغة العربية، وهو الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ وبه 
يعرف اخلرب الذي هو أصل الكالم، ويعرف الفاعل من املفعول، ولواله ما ميز املضاف 

. فحركات اإلعراب ليست حلية 2من املنعوت وال تعجب من استفهام وال نعت من توكيد
، فنجد أحيانا أن املعىن يتوقف على وثيق بني اإلعراب واملعىنزائفة، إذ هناك ارتباط 

، وقوله : 3اإلعراب، فعلى سبيل املثال يف قوله تعاىل : "إمنا خي ش ى اهلل  م ن  ع باد ه  الع ل م اء "
ي م  ر ب ه " رك ني   4"و إذ  اب  ت  ل ى إ ب  ر اه  ٌء م ن  املش  و ر س و ل ه "، وقوله : "إن  اهلل  ب ر ي 

. فإن إغفال 5
 اإلعراب يف مثل هذه اآليات يوقعنا يف حتريف ملعانيها.

وال تقتصر وظيفة اإلعراب على أواخر الكلمة فحسب، بل تشمل أوالئلها 
فالعرب يفرقون بني  6.ن  ع م   - م  ع  ، ن  س ر ق   -ق  ر  ، س  ل  ك  أ   -ل  ك  وأواسطها أيضا، مثل : أ  
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: "م فتح )بكسر امليم( لآللة اليت يفتح هبا، وم فتح )بفتح امليم( املعاين باحلركات، يقولون 
 1ملوضع الفتح.

 
 الرتادف :خصائص ( 4)

الرتادف يعين تعدد األلفاظ ملعىن واحد أو تعدد املعاين لفظ واحد، واألسباب 
 احلقيقية لكثرة املفردات واملرتادفات يف اللغة العربية هي :

العربية قد نقل إليها طائفة كبرية من مفردات هذه إن احتكاك لغة قريش بلجات  -
 اللهجات وانتقل كذلك كثريا من املفردات اليت مل تكن يف حاجة إليها.

إن جامعي املعجمات مل يأخذوا عن قريش وحدها بل أخذوا عن قبائل أخرى،  -
مستخدمة يف لغات قريش ويوجد ملعظمها  فاشتملت املعجمات على مفردات مل تكن

ات يف منت هذه اللغة األصلي وقد دونوا كلمات كثرية كانت مهجورة يف مرتادف
 االستعمال.

إن األمساء الكثرية اليت يذكروهنا للشيء الواحد ليست مجيعها يف الواقع أمساء، بل  -
معظمها صفات مستخدمة استخدام األمساء، فاهلندي واحلسام والقاطع من أمساء السيف 

 وصف خاص مغاير ملا يدل عليه اآلخر.يدل كل منها يف األصل على 
إن األلفاظ اليت تبدو مرتادفة هي يف الواقع غري مرتادفة، بل يدل كل منها على  -

حالة خاصة ختتلف على األخرى، فمثال : رفق و حلظ و رنا، كل واحدة منها تدل على 
ظر من ما ال تدل عليه غريها. فرفق تدل على النظر مبجامع العني، وحلظ تدل على الن

جانب األذن ورنا تفيد إدامة النظر يف سكون. وميكن أن تعرف هذه االختالفات يف 
بعض العلماء من ينكر إثبات هناك ولذلك  البحث يف املعاجم، املعىن من خالل

 2الرتادف.
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 السهولة :خصائص ( 5)
إن من خصائص اللغة العربية السهولة، فهي هجائية يف كتابتها، فيسهل إمالؤها، 
وغري اهلجائي فيها خيضع لقواعد قياسية ثابتة. أما اإلجنليزية فال تكتب كما تنطق، فهناك 
احلروف الزائدة يف كثري من الكلمات، حىت أن متعلم هذه اللغة يضطر إىل حفظ 
الكلمات وحفظ صورهتا يف الرسم. وهذا األمر ال يقتصر على اللغة اإلجنليزية فحسب، 

 ألملانية وغريمها من اللغات األخرى.بل ينطبق على الفرنسية وا
وتتجلى سهولتها أيضا يف تصريف أفعاهلا الثالثة، وهي تقتصر على : املاضي، 
 واملضارع، واألمر، بينما تبلغ الصور التصريفية ألفعال اللغة الفرنسية مخس عشرة صورة،

 1منها مخس للماضي وحده.
تلك الدعوى نتيجة تكوين الرأي  ألنمث إن دعوى صعوبة اللغة العربية غري مقبولة، 

العام من قبل أعداء اللغة العربية، فهم جيتهدون يف تصوير صعوبة اللغة العربية باألشكال 
والوسائل املتنوعة، حيت تتصور تلك الصعوبة  لدى اجملتمع، وحىت يبتعد الناس عنها وعن 

 تعلمها، ومن هنا يبتعدون عن تعلم لغة القرآن وفهمه.
 
 ن الكريم في اللغة العربية.ض أثر القرآعرابعا : ب

يبعث االعتزاز يف  قحديث شي وأثره يف اللغة العربية عن القرآن الكرمي ديثاحلإن 
، وقد اختار اهلل تعاىل لكتابه أفصح اللغات النفس بأفضل القرآن الكرمي واللغة العربية

الروح األمني على قلبك  نزل به"وقال تعاىل:  ،2"إنا جعلناه قرآنا  عربيا  "فقال تعاىل: 
قرآنا  عربيا  غري ذي عوج لعلهم "، وقال تعاىل: 3"لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني

إنا : "ه تعاىل األدلة اليت تؤكد وجود أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية قول ومن  .4"يتقون
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للغة العربية، فهي باقية فبحفظ اهلل تعاىل كتابه حيفظ ا 1"حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
ببقائه إىل يوم الدين، وميكننا ذكر أهم ما أحدثه القرآن الكرمي يف اللغة العربية من آثار 

  فيما يلي:
 
  : اللغة العربيةبقاء المحافظة على ( 1)
ن السر الكامن وراء خلود اللغة واحلفاظ عليها من االندثار هو القرآن الكرمي مبا  إ

بالغ يف حياة األمة العربية، وحتويلها من أمة تائهة إىل أمة عزيزة قوية كان له من أثر 
بتمسكها هبذا الكتاب الذي صقل نفوسهم، وهذب طباعهم، وطهر عقوهلم من رجس 
الوثنية وعطن اجلاهلية، وألف بني قلوهبم ومجعهم على كلمة واحدة توحدت فيها غاياهتم، 

من بينهم الظلم واالستعباد، فقد كان القرآن وبذلوا من أجلها مهجهم وأرواحهم، ورفع 
حتاك ضد الكرمي وال يزال كالطود الشامخ يتحدى كل املؤثرات واملؤامرات اليت حيكت و 

 .لغة القرآن، يدافع عنها
فلما كان القرآن الكرمي هبذه املنزلة ال جرم أن املسلمني أقبلوا عليه ودافعوا عنه، 

هو عدوان على اللغة العربية، وأن النيل من اللغة واعتربوا أن كل عدوان على القرآن 
العربية هو نيل من القرآن، ولذلك فإن بقاء اللغة العربية إىل اليوم وإىل ما شاء اهلل راجع 
إىل الدفاع عن القرآن، ألن الدفاع عنه يستتبع الدفاع عنها ألهنا السبيل إىل فهمه، بل 

النيب القرآن من عند اهلل ال من وضع اهلل، وأن  ألهنا السبيل إىل اإلميان بأن اإلسالم دين
فالقرآن الكرمي حبكم إنه لسان اإلسالم الناطق ومعجزاته الباقية، هو الذي  .وأصحابه

  2حفظها من الضياع.
وإذا قرأنا التاريخ، وجدنا أن هناك أمم كثرية مضت، ولتلك األمم لغات سايرت 
حياهتا االجتماعية والسياسية جنبا إىل جنب. وكان تلك اللغات مرآن تنعكس عليها 
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صور وجودها وألوان حياهتا، فرقيت برقيها، وضعفت بضعفها، مث أصبحت يعرفها التاريخ 
يدركه الناس عن طريق وجود قائم، وإمنا يدركونه من  أن عفت آثاره ودرست معامله، فمال

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

  ا  بعد عني.عنا ببعيدة فقد كانت لغة وحضارة وسطوة وقوة فبقيت أثر 
وعلى العكس من ذلك فإن اللغة العربية مل تكن هلا هذه القوة وهذه املنعة، وليست 
لغة حضارة وصناعة، إمنا كانت لغة صحراء وأمية، بكل ما تفرضه بيئة الصحراء من 
بساطة وضيق عيش، وبعد عن العلوم واملعارف، مث إن العرب قد تعرضوا للحروب والدمار  

زالت لغتهم قوية ساطعة تنبض باحليوية والنشاط، وما ذلك إال بفضل  كغريهم، ولكن ما
القرآن الكرمي، الذي تكفل اهلل حبفظه، فحفظ به اللغة اليت نزلت به، ومل يتكفل حبفظ 

  غريه من الكتب املقدسة فبادت اللغة اليت نزلت فيها واندثرت.
 
  : العربية واستقرارهاتقوية اللغة ( 2) 

منح القرآن الكرمي اللغة العربية قوة ورقيا  ما كانت لتصل إليه لوال القرآن الكرمي، مبا 
وهبها اهلل من املعاين الفياضة، واأللفاظ املتطورة والرتاكيب اجلديدة، واألساليب العالية 
الرفيعة، فأصبحت بذلك حمط مجيع األنظار، واالقتباس منها مناط العز والفخار، وغدت 

لعربية تتألق وتتباهى على غريها من اللغات مبا حازت عليه من حماسن اجلمال اللغة ا
وأنواع الكمال، ويف هذا يقول العالّمة الرافعي رمحه اهلل: "نزل القرآن الكرمي هبذه اللغة 
على منط يعجز قليله وكثريه معا ، فكان أشبه شيء بالنور يف مجلة نسقه إذ النور مجلة 

باعتبار ال خيرجه من طبيعته، وهو يف كل جزء من أجزائه مجلة ال واحدة، وإمنا يتجزأ 
يعارض بشيء إال إذا خلقت مساء غري السماء، وبدلت األرض غري األرض، وإمنا كان 
ذلك، ألنه صفى اللغة من أكدارها، وأجراها يف ظاهره على بواطن أسرارها، فجاء هبا يف 

أمجل من الشباب، مث هو مبا تناول هبا  ماء اجلمال أمأل من السحاب، ويف طراءة اخللق
من املعاين الدقيقة اليت أبرزها يف جالل اإلعجاز، وصورها باحلقيقة وأنطقها باجملاز، وما 



ركبها به من املطاوعة يف تقلب األساليب، وحتويل الرتكيب إىل الرتاكيب، قد أظهرها 
 صتهلى جيل العرب خبامظهرا  ال يقضى العجب منه ألنه جالها على التاريخ كله ال ع

..."1.  
هذا ما عرب به إمام العربية الرافعي رمحه اهلل، وليس هو فحسب، بل اعرتف أعداء 
العربية من املستشرقني وغريهم بقوة اللغة العربية وحيويتها وسرعة انتشارها، فيقول 
"أرنست رينان": "من أغرب ما وقع يف تاريخ البشر، وصعب حل سره، انتشار اللغة 

لعربية، فقد كانت هذه اللغة غري معروفة بادئ بدء، فبدأت فجأة يف غاية الكمال، ا
سلسة أي سالسة، غنية أي غىن، كاملة حبيث مل يدخل عليها إىل يومنا هذا أي تعديل 
مهم، فليس هلا طفولة وال شيخوخة، ظهرت ألول أمرها تامة مستحكمة، من أغرب 

وتصل إىل درجة الكمال وسط الصحارى عند أّمة املدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية 
من الرحل، تلك اللغة اليت فاقت أخواهتا بكثرة مفرداهتا ودقة معانيها، وحسن نظام 
مبانيها، وكانت هذه اللغة جمهولة عند األمم، ومن يوم علمت ظهرت لنا يف حلل الكمال 

يف كل أطوار حياهتا ال طفولة إىل درجة أهنا مل تتغري أي تغيري يذكر، حىت إنه مل يعرف هلا 
  .2وال شيخوخة، وال نكاد نعلم من شأهنا إال فتوحاهتا وانتصاراهتا اليت ال تبارى..."

ويقول بروكلمان: "بفضل القرآن بلغت العربية من االتساع مدى ال تكاد تعرفه أي 
وحدها اللسان لغة أخرى من لغات الدنيا، واملسلمون مجيعا  مؤمنون بأن اللغة العربية هي 

الذي أحل هلم أن يستعملوه يف صلواهتم، وهبذا اكتسبت اللغة العربية منذ زمان طويل 
  .3رفيعة فاقت مجيع لغات الدنيا األخرى اليت تنطلق هبا شعوب إسالمية"

ونما ال شك فيه أن اعرتاف أمثال هؤالء، ال يقوي من وضع اللغة العربية أو يأخذ 
  ذكرنا أقواهلم لنبني أن الفضل ما شهدت به األعداء. بيدها إىل الرفعة، وإمنا
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وكما منح القرآن الكرمي اللغة العربية قوة ورقيا، فإنه قد جعلها مستقرة أيضا رغم أن 
التطور سنة جارية يف كل اللغات. فاللغة العربية ظلت حمتفظة لكل مستوياهتا اللغوية 

أما ما تطور منها كان يف إطار املعاين األصلية )الصوتية، والصرفية، والرتكيبية، والداللية(، و 
 1وعلى صلة هبا.

ونما يدل على استقرار اللغة العربية، أهنا رغم مرور أربعة عشر قرنا، ال يكان 
اإلنسان جيد صعوبة يف فهم نصوص القرآن والسنة النبوية، وتصادفه غرابة يف األلفاظ. مث 

هبا عن سائر اللغات اليت تغريت وتبدلت تغريا  إن مزية استقرار اللغة العربية اليت تفردت
وتبدال يؤدي بنا إىل التساؤل عن سبب هذه املزية، ولن جند سببا مقنعا هلذه املزية إال أهنا 

 2أثر من آثار القرآن الكرمي.
 
  : توحيد لهجات اللغة العربية( 3)

واألفصح، والرديء خمتلفة، حتتوي على الفصيح هلا هلجات اللغة العربية كانت  إن
واملستكره، وكانت القبائل العربية معتدة بلهجتها حىت إن القرآن الكرمي نزل على سبعة 
أحرف من أجل التخفيف على العرب يف قراءته وتالوته، وال شّك أن لغات العرب 
متفاوتة يف الفصاحة والبالغة، ولذلك جند عثمان رضي اهلل عنه قد راعى هذا اجلانب يف 

: "إذا اختلفتم أنتم فاكتبوه بلسان قريش فإنه إمنا نزل  قرآن، وقال للجنة الرباعيةمجعه لل
بلغتهم" وما ذلك إال ألن لغة قريش أسهل اللغات وأعذهبا وأوضحها وأبينها، وكانت 
حتتوي على أكثر لغات العرب، ونظرا  لكوهنم مركز البالد وإليهم يأوي العباد من أجل 

انوا على علم مبعظم لغات العرب بسبب االحتكاك والتعامل مع احلج أو التجارة، فقد ك
  .اآلخرين، ولكن لغتهم أسهل اللغات

وكان من أسباب ظهور هذه اللهجات انعزال القبائل عن بعضها، وضعف وسائل 
االتصال بينها، باإلضافة إىل العلل اخل لقية املتصلة بالعملية اللغوية من سوء السمع وسوء 
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مثال فيما يتعلق بوجود اللهجات العربية هو ظاهرة اإلمالة، وأشهر أمثلتها  وأوضحاألداء. 
بإمالة الفتحة األخرية إىل كسرة، واأللف اليت بعدها إىل  : "الضحى"، "سجى"، "قلى"،

 ياء يف األمثلة السابقة.
ومن البقايا اللهجية ما يسمى بطمطمانية وهي هلجة أهل محري، حيث كانت تنطق 

ن "ال" للتعريف يف صدر الكلمة. ومن ذلك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه "ام" بدال م
. ولكن هذا احلديث يروى قاله الرسول صلى 1وسلم : "ليس من الرب الصيام يف السفر"

 اهلل عليه وسلم باللهجة الطمطمانية وهي :"ليس من امرب امصيام يف امسفر".
بة الفهم بني القبائل، ويشهد ولقد أدى اختالف هذه اللهجات وتباعدها إىل صعو 

لذلك قول علي رضي اهلل عنه لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقد مسعه خياطب بين هند 
فيمن وفد عليه من قبائل العرب عام الوفود : يا رسول اهلل، حنن بنو أب واحد، ونراك 

"أدبين ريب  تكلم وفود العرب مبا مل نفهم أكثر. فقال له الرسول صلى اهلل عليه وسلم :
 2.3فأحسن تأدييب"

وواضح من احلديث أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان خياطب كل قوم بلساهنم، 
 حىت يفهموا.

 
  : لغة عالمية اللغة العربية ( جعل4)

اللغة هي صورة صادقة حلياة الناطقني هبا، والعرب قبل نزول القرآن الكرمي، مل يكن 
األمم آنذاك حىت تقبل األمم على تعلم لغتهم، والتعاون هلم شأن ويذكر أو موقع بني 

معهم فليست لغتهم لغة علم ومعرفة، وكذلك ليس لديهم حضارة أو صناعة، كل ذلك 
واألمة العربية يف ذاك الوقت مل تكن   جعل اللغة تقبع يف جزيرهتا فال تربح إال لتعود إليها.
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االجتماعي بالتحبب إليها واالتصال هبا. األمة اليت يغري مركزها السياسي أو الديين أو 
 واللغة العربية نفسها مل تكن لغة علوم ومعارف.

وقد ظلوا كذلك، حىت جاء القرآن الكرمي، حيمل أمسى ما تعرف البشرية من مبادئ 
وتعاليم، فدعا العرب إىل دعوة اآلخرين إىل دينهم، ونما ال شك فيه أن أول ما جيب على 

هو تعلم اللغة العربية إلقامة دينه، وصحة عبادته، فأقبل الناس من يدخل يف اإلسالم 
أفواجا  على تعلم اللغة العربية لغة القرآن الكرمي، ولوال القرآن الكرمي مل يكن للغة العربية 

 1 هذا االنتشار وهذه الشهرة.
نور الدين عرت: "وقد اتسع انتشار اللغة العربية جدا  حىت تغلغلت يف اهلند يقول 

لصني وأفغانستان، وحسبنا شاهدا  على ذلك ما نعلمه من مشاهري العلماء من تلك وا
  .2البالد مثل البخاري ومسلم، والنسائي، وابن ماجه القزويين، وغريهم وغريهم"

وخالصة القول كما يقول الباقوري: "أن اللغة العربية ما كانت تطمع يف أن يتعدى 
غات منت يف أحضان احلضارة وترعرعت بني مسع سلطاهنا جزيرهتا، فتضرب الذلة على ل

املدينة وبصرها، وتستأثر دوهنا باملكان األمسى يف نمالك ما كان العريب حيلم هبا، فضال  عن 
أن يكون السيد املتصرف فيها، ولكن القرآن الكرمي انتزعها من أحضان الصحراء، وأتاح 

ا، وأغراضها وأسلوهبا، ما مل متكنها هلا ملكا  فسيح األرجاء، تأخذ منه أللفاظها ومعانيه
منه حياته البدوية، فبعد أن كانت ثروهتا يف حدود بيئتها، أصبحت غنية يف كل فنون 

  .3احلياة فأقبل الناس عليها مدفوعني إىل معرفة أحكام الدين، وأداء واجبات اإلسالم"
 
  اللغة العربية لغة تعليمية: ( جعل5)

من الثابت املعروف أن العرب قبل نزول القرآن كانوا جيرون يف كالمهم وأشعارهم 
وخطبهم على السليقة، فليس للغتهم تلك القواعد املعروفة اآلن، وذلك لعدم احلاجة 
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إليها، وال أدل على ذلك من أن التاريخ حيدثنا عن كثري من العلماء الذين صرحوا أن 
إىل الصحراء لتعلم اللغة العربية النقية اليت مل تشبها شائبة، لغتهم استقامت ملّا ذ هب هبم 

ومن هؤالء اإلمام الشافعي، وأن الوليد بن عبد امللك كان كثري اللحن، ألنه مل يغرتف 
  لغته من الينبوع العريب الصحراوي الصايف.

وملا اتسعت الفتوح، وانتشر اإلسالم، ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا ، احتك 
جم بالعرب فأفسدوا عليهم لغتهم، نما اضطر حذيفة بن اليمان الذي كان يغازي أهل الع

الشام يف فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، أن يرجع إىل املدينة املنورة ويقول لعثمان 
تاهبا اختالف اليهود رضي اهلل عنه: "يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن ختتلف يف ك

، وهذا ما حصل، فقد ضعفت اللغة مع مرور جيمع القرآن " فأمر عثمان.والنصارى..
  األيام وفشا اللحن يف قراءة القرآن، األمر الذي أفزع أبا األسود الدؤيل وجعله يستجيب

لوضع قواعد النحو، اليت هي أساس ضبط حركات احلروف والكلمات، ومن مث العمل 
 1 القرآن من اللحن واخلطأ. على ضبط املصاحف بالشكل حفاظا  على قراءة

وليس هذا فحسب، بل يرجع الفضل للقرآن الكرمي يف أنه حفظ للعرب رسم  
كلماهتم، وكيفية إمالئهم، على حني أن اللغات األخرى قد اختلف إمالء كالمها، وعدد 

   حروفها.
: "والسر يف ذلك أن رسم القرآن جعل أصال  للكتابة العربية،  عرت نور الدينيقول و 

مث تطورت قواعد إمالء العربية مبا يتناسب مع مزيد الضبط وتقريب رسم الكلمة من 
نطقها، فكان للقرآن الكرمي الفضل يف حفظ رسم الكلمة عن االنفصام عن رسم 

  .2القدماء" 
 لتعليم.وهكذا أصبحت اللغة العربية تكتسب بالتعلم وا

 

                                                           
 184 -183/ 6البخاري صحيح    1
  .361نور الدين عرت ، املرجع السابق، ص   2



  : اللغة العربية تهذيب( 6)
هي صورة صادقة لذوقها العام وطبيعتها، وإذا كان للبقاع تأثري يف  إن اللغة ألية أمة

الطباع، فمما ال ريب فيه أن اللغة تتأثر كذلك حسب الناطقني هبا، والعرب أّمة أكثرها 
ضارب يف الصحراء، مل يتحضر منها إال القليل، فال جرم كان يف لغتهم اخلشن اجلاف، 

طي أن لغة قريش كانت سهلة ملكان حياة واحلوشي الغريب، وقد أسلفنا عن الواس
  التحضر اليت كانت حتياها يف ذلك.

ولقد حنى القرآن الكرمي عن اللغة التقعر يف الكالم، والغريب، واأللفاظ احلوشية  -أ
األدب اجلاهلي ويتدبره، يزداد إميانا  مبا للحضارة من  . وإن من يتأملالثقيلة على السمع

ى يف أدب أهل الوبر كثريا  من مثل "جحيش" و"مستشزرات" أثر ألفاظ اللغة، فإنه سري 
"وجحلنجع"، وما إىل ذلك نما ينفر منه الطبع، وينبو عنه السمع، على حني أنه يكاد ال 

  يصادفه من ذلك شيء يف أدب القرشيني.
ولقد حنى القرآن الكرمي أيضا كثريا من األلفاظ اليت تعرب عن معان ال يقرها  -ب

 ذلك : اإلسالم، ومن
 املرباع : وهو ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس يف اجلاهلية. -1
النشيطة : وهي ما أصاب الرئيس قبل أن يصري إىل القوم، أو ما يغنمه الغزاة  -2

 يف الطريق قبل بلوغ املوضع املقصود.
املكس : دراهيم كانت تؤخذ من بائعي السلع يف أسواق اجلاهلية. ومثل ذلك   -3

 1كثري.
 
  : اللغة العربية إثراء وتنمية( 7)

لقد أضاف القرآن الكرمي منوذجا للتعبري بالعربية مل تعرفه العربية من قبل، منوذجا له 
اخللود والبقاء ال متسه يد التغيري والتحريف. وقد كانت العربية فبل نزول القرآن الكرمي 
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لغوي يف العربية ثالثة : ت صن ف إىل شعر ونثر، فلما نزل القرآن صارت  مناذج التعبري ال
قرآنا وشعرا ونثرا. وال ينبغي أن يصن ف القرآن حتت عنوان النثر، ألن القرآن ليس بنثر، وال 

 بشعر، إنه كالم رب العاملني.
كما استحدث القرآن الكرمي أمساء جديدة، من ذلك ما يعرف باأللفاظ اإلسالمية 

 ة، اليت مل يكن للعرب معرفة هبا، ومن ذلك :اليت جاءت تعبريا عن املعاين اإلميانية اجلديد
اإلميان : كان مبعىن التصديق مطلقا، مث صار له املعىن الشرعي "أن تؤمن باهلل  -1

 ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره".
الكفر : كان مبعىن السرت مطلقا، مث صار له املعىن الشرعي "تكذيب الرسول  -2

 عليه وسلم يف شيء نما جاء به".صلى اهلل 
 املعىن الشرعي املعروف. االصالة : كانت مبعىن الدعاء مطلقا، مث صار هل -3
القدر الواجب املعىن الشرعي " االزكاة : كانت مبعىن النماء مطلقا، مث صار هل -4

 إخراجه ملستحقيه يف املال الذي بلغ نصابا معينا بشروط خمصوصة".
طلقا، مث صار له املعىن الشرعي "القصد إىل بيت احلج : كان مبعىن القصد م -5

 اهلل احلرام ألداء أفعال خمصوصة".
 املغفرة :كانت مبعىن السرت مطلقا، مث صار هلا املعىن الشرعي "الصفح والعفو". -6

وكذلك األلفاظ االصطالحية اليت نشأت يف رحاب العلوم الشرعية املرتبطة بالقرآن 
وأصول الفقة، والتفسري، والنحو، والصرف ... ولقد كان  الكرمي مثل : التوحيد، والفقه،

السبب املباشر والرئيس وراء نشأة علوم العربية وكان لكل علم من هذه  -حبق-القرآن 
 1العلوم مصطلحاته اخلاصة.
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  : العربيةعلوم  القرآن مفجر( 8)
األعاجم، من أجل خدمة القرآن الكرمي، وحماولة تيسري فهمه ونطقه على املسلمني 

ولصيانته من اللحن والتحريف،  قامت جهود فريدة خلدمة هذا الكتاب، فنشأت علوم 
خلدمة القرآن الكرمي بصورة مباشرة، هي : علوم القرآن، لدراسة كل ما يتصل بالقرآن نت 

 مكي ومدين، وأسباب النزول، وأول ما نزل وآخر ما نزل والقراءات القرآنية وحنو ذلك.
للمفسرين دور بارز يف تفسري آيات القرآن الكرمي، فقد شارك معهم وكما كان 

اللغويون بدور نميز، حيث تناولوا لغات القرآن الكرمي، من ذلك : "لغات القرآن" 
لألصمعي، و"لغات القرآن" للفراء. كما تناولوا غريب القرآن الكرمي، من ذلك : "غريب 

 القرآن الكرمي" البن قتيبة.
أيضا مشاركة فعالة على حنو ما جنده عن األخفش والكسائي وكان للنحويني 

 1والفراء يف مؤلفاهتم حتت عنوان : "معاين القرآن".
 

 خامسا : الخاتمة.
من خالل هذه الدراسة التارخيية املتعلقة بأثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية، فقد 

 توصل الباحث إىل أهم النتائج والتوصيات التالية :
 

 النتائجأوال : 

هي الكالم، وأن الصورة الصوتية املنطوقة هي املقام األول حقيقة اللغة إن  -1
 لطبيعة اللغة. فمن الطبيعي أن تكون العناية باللغة هي العناية بالكالم.

أن وظيفة اللغة األساسية هي التعبري أو التواصل أو التفاهم، وميكن تفصيلها  -2
 والنفسية، والعقلية.إىل الوظيفة االجتماعية، والثقافية، 
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خبصائص انفردت هبا عن غريها من لغات الدنيا، ومن  اللغة العربية ميزتت -3
تتمثل يف اخلصائص الصوتية ولغة االشتقاق ولغة اإلعراب ولغة الرتادف  نميزاته

 وأهنا اللغة السهلة.
 لقد تكفل اهلل سبحانه وتعاىل حبفظ اللغة العربة حبفظه للقرآن الكرمي. -4
اللغة بقاء احملافظة على  ومنها : أثر القرآن الكرمي يف اللغة العربية، هناك بعض -5

 ، وجعلتوحيد هلجات اللغة العربيةو  العربية واستقرارها،تقوية اللغة و  ،العربية
، هتذيب اللغة العربيةو  ،اللغة العربية لغة تعليمية ، وجعلاللغة العربية لغة عاملية

 .العربيةعلوم  القرآن مفجرو  ،اللغة العربية وإثراء وتنمية

 
 ثانيا : التوصيات

 ومن خالل نتائج هذه الدراسة توصل الباحث إىل التوصيات التالية :
اللغة العربية بتعليم مهارة الكالم ألهنا حقيقة اللغة، فال يقال  معلمي اهتمام -1

 أن املرء عامل باللغة العربية إال إذا كان يستطيع أن يتكلم باللغة العربية.

ادة العناية باللغة العربية، وبطرق تدريسها مبا حيقق األهداف الرتبوية زي -2
 العظيمة.

إثارة الدافعية لتعلم اللغة العربية ونشر الدعوى بأن اللغة العربية هي اللغة  -3
 .السهلة

اللغة العربية للطالب املتعلمني مبا يغرس فيهم حمبة اللغة  ة إيضاح نميزاتأمهي -4
 العربية والعناية بتطبيقها، وتقدميها على غريها من اللغات.

أمهية إظهار آثار القرآن الكرمي يف اللغة العربية، وأهنا أصبحت لغة عاملية مثل  -5
 ما شهدنا يف يومنا احلاضر كل ذلك بفضل القرآن الكرمي.

 
 ،،واهلل املوفق،
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