بس ـ ـ ـم الل ـ ـ ـه الرحمـ ـن الرحيـ ـ ـ ـم
لغـتنا والق ـ ـ ـرآن
عالء لم تحض به أية ٍ
يف وا ٍ
حضيت اللغة العربية بتشر ٍ
لغة في العالم بسبب ارتباطها
َ

بيانهُ هنا منشأُ هذا االرتباط واألسس التي قام عليها.
بالقرآن الكريم  ،ومما ُير ُ
اد ُ

إذ اللغة كما قال ابن جني":أصوات يعب ُر بها كل ٍ
قوم عن أغراضهم"( الخصائص
 )34 /1:فهي وعـاء الفكر والعواطف مغاريفها األصوات واأللفاظ ،ولغتنا العربية لغـة
واعية مستوعبة لشتى أنواع الفكر معبرة بأحسن األلفاظ عن دقيق األغراض وأرق
العواطف ،غير أنها لم تكن في عهدها األول قبل مجيء اإلسالم قد توسعت الى المدى
الذي وفره لها ارتباطها بالقرآن الكريم؛ كون العرب في شبه الجزيرة العربية آنذاك لم
يكونوا قد خرجوا عن حدود موطنهم في حروبهم ولم يكونوا اهل علم تقصده األمم
األخرى لتتعلمه بلغتهم العربية  ،فكانت هذه الفاتنة البليغة جوهرتهم النفيسة المخبأة في
حنايا صدورهم الحبيسة الستعماالتهم وان كانت مدعاة فخرهم وسبب عزهم المتالكهم
سنام البالغة والفصاحة فيها.ولما خص اهلل تعالى هذه األمة بنعمة اإلسالم اصطفى
َنزلْنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيًّا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َنﱠ
لغتها لتكون لغة رسالته السمحاء ،قال تعالى  :ﱡﭐ إِنَّا أ َ
( يوسف.)2:
وقــد حمــل –ســبحانه وتعــالى-هــذه الرســالة رج ـالل مــن الع ـرب ؛ليكــون رســوله إليهم(صــلى اهلل
عليه وعلى آله وصحبه وسلم)  ،فقال جل ثناؤه:

ﭐﱡ

ِ
الروح األ َِمين َعلَى قَ ْلبِ َ ِ
ِ
ِِ
نذ ِرين بِلِس ٍ
ِ
ِ
ان َع َربِ ٍّي ُّمبِي ٍن ﱠ
يل َر ِّ
ين نَ َز َل به ُّ ُ
ُ
ب ال َْعالَم َ
ك لتَ ُكو َن م َن ال ُْم َ َ
َوإنَّهُ لَتَن ِز ُ

(الشعراء. ) 1٩5-1٩2 :وبذلك كان االرتباط الدائم بين اللغة العربية والقرآن الكريم فهذا
الكتاب المعجز جاء بلغة العرب اصواتال وألفاظال ومعاني ،فأعجب أهل هذه اللغة وأعجزهم

،قال السكاكي " :ولله در التنزيل ،اليتأمل العالم آية من آياته إال أدرك لطائف التسع

الحصر "(مفتاح العلوم، )527:فانطلقت لغتنا الى العالمية والخلود بحكم ارتباطها التالزمي
به ،لقوله عز من ٍ
قائل:

َّاس بَ ِش ًيرا َونَ ِذ ًيرا َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
اك إِالَّ َكافَّةً لِّلن ِ
اس ال يَ ْعلَ ُم و َ ﱠن (سـبأ ، )28 :وفـي هـذا
َﱡﭐوَما أ َْر َسلْنَ َ

يقول الثعالبي":من أحب اهلل حب رسوله المصطفى صـلى اهلل عليـه وسـلم ،ومـن أحـب
النبي العربي َّ
العرب  ،ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أفضـل
أحب
َ
الكتب على افضل العجم والعرب" (فقه اللغة وأسرار العربية،) 2٩:فكانـت ميـزة جديـدة
للغة العربية مضافة الى ما تتمتع به مـن سـمات خاصـة فاقـت بهـا سـائر اللغـات ،قـال
ابــن خلــدون ":وكانــت الملكــة الحاصــلة للعــرب مــن ذلــك أحــق الملكــات وأوضــحها بيانـال

عــن المقاصــد" (مقدمــة ابــن خلــدون،)543/1:وهــي "أفضــل اللغــات و أوســعها  ...فلمــا
خ ــص ج ــل ثن ــاؤه اللس ــان العرب ــي بالبي ــان ُعل ــم أن س ــائر اللغ ــات قاصـ ـرة عن ــه وواقع ــة
دونه"(الصاحبي  .)12:والقـرآن الكـريم "جـاء بهـا فـي مـاء الجمـال أمـح مـن السـحاب ،
وفي طراءة الخلق أجمل من الشباب  ،ثم هو بمـا تنـاول بهـا مـن المعـاني الدقيقـة التـي
ابرزهــا فــي جــالل اإلعجــاز  ،وصــورها بالحقيقــة وأنطقهــا بالمجــاز  ،ومــا ركبهــا بــه مــن
المطاوعـة فـي تقلـب األسـاليب  ،وتحويـل التركيـب الـى التراكيـب فقـد أظهرهـا مظهـ الر ال

يقضــى العجــب منــه؛ ألنــه جالهــا علــى التــاري كلــه ال علــى جيــل العــرب بخاصــته"
(ت ــاري آداب الع ــرب ،)74/2:وه ــاهي تفتخ ــر به ــذا الع ــز الخال ــد عل ــى لس ــان الش ــاعر
حافظ إبراهيم:
عت
كتاب اهلل لفظال وغايةل
وس ُ
َ

قت عـن آي بـه وعظـات
وما ض ُ
(ديوانه)253:

وبهذا فاللغة العربية التموت بل هي لغة المستقبل  ،يذكر محمد الخضر حسين أن (جول
فرن) كتب قصة خيالي لة عن سياح يخترقون الكرة األرضية حتى يصلوا أو يدنوا من وسطها

 ،و بدا لهم أن يتركوا أث الر يدل على مبلغ رحلتهم فنقشوا على الصخر كتابةل باللغة العربية "،

ولما ُسئل جول فرن عن وجه اختياره اللغة العربية ،قال إنها لغة القرآن ،والشك أنه يموت
غيرها ،وتبقى حية حتى يرفع القرآن نفسه" (دراسات في العربية وتاريخها.)14:

و اليوم تغزو االلفاظ األعجميـة ألسـنة أبنـاء هـذه اللغـة ،ومـن شـؤم الحـال أن نجـد مـنهم مـن
يستمرئ ذلك بحكم استعمالهم للتكنلوجيا التي تصور لهم قصور لغتهم عـن مقاصـدها ،والحـق
ما قدمنا من كونها أوسع اللغات وأكثرها تصرفال فـي األصـوات واأللفـاظ والتراكيـب ،ومـن سـوء

ح ـ ــال الم ـ ــرء أن ينك ـ ــر ذل ـ ــك فيحج ـ ــر عل ـ ــى ه ـ ــذه اللغ ـ ــة المتف ـ ــردة ف ـ ــي شخص ـ ــيتها وثرائه ـ ــا .
ولــيس لمــن أراد للغــة الق ـرآن أن تبقــى لســانال ناطق ـال علــى الزمــان إال أن يلتزمهــا لغ ـةل للتواصــل

والس ــيما معلمـ ــو اللغـ ــة العربيـ ــة ومدرسـ ــوها وان يع ــودوا طلبـ ــتهم اسـ ــتعمالها فـ ــال تكـ ــون اللفظـ ــة

الفصيحة بعد ذلك غريبة صعبة تُنطق بلسان التكلـف فتظهـر جافـة بـال حيـاة ،ولتحقيـق األلفـة
بــين اللغــة وأبنائهــا البــد مــن التمســك بمــا يكتنــز بــه تراثنــا اللغــوي ننهــل منــه الفاظ ـال وتراكيــب

ومعــاني وأســاليب لنقــدم مــا مــن شــأنه أن يكــون نافعـال فــي عــالم العلــم والعمــل بلغتنــا الفصــيحة
وفاء لعروبتنا واسالمنا.
ل
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