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أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات
القرآنية ووسائل النهوض بها
The importance of studying Arabic
language for the students of Quranic studies
and its means of advancement

إعداد:
أ.د .حممد بن عبد العزيز بن حممد العواجي
األستاذ بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكرمي والدراسات
اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية

أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات القرآنية ووسائل النهوض بها ،أ.د .محمد بن عبد العزيز العواجي

املستخلص
العربية من الدين ،وتعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة قربة من
أج ّلِ القربات ،وتغييبها عن ساحة احلياة بُعد عن سبيل اهلل ،وصدع ال
يُرأب ،فإهنا :شعار اإلسالم وهبا يتميزون .وظهرت احلاجة إىل توثيق
الصلة باللغة ،والتفاين يف تعلمها ،قربة هلل ودينا.
فيجب االعتداد بلغة القرآن الكرمي ،واالعتزاز هبا ،وجعلها لغة
بناء شخصية املسلم.
ورسم خطة وسياسة عامة قياما على خدمة تعليم اللغة العربية،
وتيسري تعليمها ،وتقويتهم فيها إثراء وتفاعال ،مع تركيز االتهتمام
بتحقيق ونشر الرتاث ،واستغالل شبكة املعلومات ووسائل التواصل
والتطبيقات احلديثة يف تعليم اللغة العربية.
وإعداد برامج تعليم العربية ومناتهجها مبا يناسب بيئة العصر
احلاضر ،وتطوير املوجود منها .وحث اجملامع لالتهتمام بتدريس اللغة
العربية للناطقني بغريتها ،وتعليم مهارات تعليمها هلم ،وتقويتهم فيها،
وإعداد موسوعة متكاملة هلذا ،وضرورة تعاون املؤسسات يف جمال
تدريس اللغة العربية للناطقني بغريتها ،وتبادل اخلربات والزيارات.
وتعريب العلوم خدمة للغة القرآن وحفاظا عليها ،ومنه تكليف
الباحثني برتمجة املصطلحات إىل اللغة العربية ،وأن تتبىن ذلك اجملامع
املختصة.
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وتعزيز استخدام اللغة العربية يف اهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة
تعامال وختاطبا .وتنظيم احملاضرات والندوات وحلقات البحث للنهوض باللغة
العربية.
والتواصل مع خرجيي التخصصات اإلسالمية الذين تعلموا اللغة
العربية للمحافظة على مستواتهم اللغوي وتنميته مبا يساعدتهم على
التواصل وحتقيق الوعي والتفاتهم ،ويزيدتهم إدراكا يعينهم على االستفادة
من الرتاث ،ونشر اللغة العربية دعما للثقافة اإلسالمية ،وحرصا على
رضا ربه ،وفهما لدينه ،وعمال مبقتضى قرآنه ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [يوسف].
الكلمات المفتاحية:
اللغة العربية ،غري الناطقني بالعربية ،تعلم ،تقوية ،تعزيز،
الدراسات القرآنية واإلسالمية.
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Abstract
The importance of studying Arabic language for the
students of Quranic studies and its means of advancement
Arabic language is part of the religion, and learning it
in order to understanding the purposes of the Quran and
Sunnah is among the highest acts of worships, and its
absence from this life is considered distancing from Allah's
path, as it is the motto of Islam, and they are recognized by
it, the need for a stronger relationship with the language
emerged, and dedication to study it, is a closeness to Allah
and the religion.
It's an obligation to use the language of the Noble
Quran, it should be cherished and made as a language that
builds the Muslim personality.
drawing up a plan and a general policy for the
service of teaching Arabic language, facilitating its
learning strengthen them through enrichment and
interaction, while focusing attention on the investigation
and dissemination of the heritage and the exploitation of
the information network and the means of communication
and modern applications in the teaching of the Arabic
language.
Preparing Arabic education programs and its
curricula to suit the environment of the present era, and
develop the existing ones. urging the academic councils to
pay attention to teaching the Arabic language to nonArabic speakers, to teach them its teaching skills,
strengthen them in it, and the preparation of an integrated
encyclopedia of this, and the need for cooperation
institutions in the field of teaching Arabic to non-speakers,
and the exchange of experiences and visits.
And the Arabization of science to serve the language
of the Quran and to preserve it, and the task of assigning
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researchers to translate the terms into Arabic, and to adopt
that in the competent academic councils.
And to promote the use of Arabic in public and
private bodies and institutions. And organizing lectures,
conferences and seminars to promote the Arabic language.
And to communicate with graduates of Islamic
disciplines who have learned the Arabic language to
maintain and improve their linguistic level, in other to help
them archive awareness and understanding, and also
increase their understanding that will help them to benefit
from the heritage and spreading the Arabic language in
support of Islamic culture, and to be keen on satisfying his
Lord and to understand his religion, and to act upon the
Quran, Allah said in which can be translated as: ( Indeed,
We have sent it (the Quran) down as an Arabic Qur'an that
you might understand) Yusuf verse 2.
Keywords:
The Arabic language, non-Arabic speakers, learning,
strengthen, promoting, the Quranic and Islamic studies.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل
فال تهادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممدا -صلى اهلل عليه وسلم -عبده ورسوله ،بلغ الرسالة وأدى األمانة
ونصح األمة ،وكشف اهلل به الغُمة ،تركنا على بيضاء نقية ليلها
كنهارتها ،ال يزيغ عنها إال تهالك ،فصلوات ريب وسالمه عليه.
أما بعد:
فإن أصدق احلديث كالم اهلل ،وخري اهلدي تهدي حممد -صلى
اهلل عليه وسلم ،-وإن شر األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل
بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار ،وما قل وكفى خري مما كثر وأهلى.
يقول احلق تبارك وتعاىل واصفا القرآن الكرمي :ﭽ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [فصلت] ،ويقول سبحانه :ﭽﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ[يوسف] ،ووصف اللسان الذي

أنزله به بأنه عريب مبني فقال :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

[الشعراء].
فاللغة العربية لغة شرفها اهلل تعاىل؛ فأنزل هبا كتابه الكرمي،
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وتكفل حبفظه؛ فأضفى عليها حفظا إهليا أبديًّا سرمديًّا ،واصطفاتها
لتكون لغة البيان املبني ،والتعبري األمني ،إهنا اللغة العربية لسان
اإلسالم ،ولغة القرآن الكرمي والسنة الشريفة ،ويف رحاهبا تبدو أبعاد
حضارية ،وتظهر ضرورات حاضرة تدعونا لالجتهاد يف تعليمها ودرسها
ومدارستها ،ومن منطق تهذا املفهوم يف إطار الوعي والتطور املتنامي؛
تأيت تهذه الدراسة لتلقي على تلك املسوغات ضوءا كاشفا يبني لنا
كيف نتفاعل ونتعامل مع لغة القرآن الكرمي والسيما عند طالب
الدراسات القرآنية.
فاللغة العربية من الدين ،وتعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة
قُربة من أج ّلِ القربات إىل اهلل تعاىل ،وتغييبها عن ساحة احلياة -حتت
أي مسوغ ٌّ -
صد عن ذلك ،وصدع ال يُرأب ،فإن اللسان العريب :شعار
اإلسالم ،وشعار أتهله ،وبه يتميزون.
وعلينا أن نوثق صلتنا باللغة ،وأن نتفاىن يف تعلمها وتعلم
بالغتها ،قربة هلل ودينا ندين به.
وملا شاع اليوم التخصص العلمي الدقيق -وتهو حسن وواجب-
لكن ذلك ال يكون على حساب مقومات التخصص؛ فالعلوم الشرعية
والعربية بينها من األسس والتداخل ما ال ميكن فصله حبال من األحوال
إال هبدم التخصص املراد.
ومن خالل املمارسة واملالحظة يف التدريس والرسائل العلمية يف
ختصص الدراسات القرآنية :رأيت قصورا يف التكوين اللغوي لدى
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طالب التخصص ،مما جعلين أحاول يف تهذا البحث تلمس املوضوع،
واإلسهام يف معاجلة الضعف؛ بالتنبيه ألصل املوضوع ،وبيان قوة العالقة
بني اللغة والقرآن ،إذ مبىن فهم القرآن وتدبره وتفسريه وسائر علومه

على اللغة العربية ﭽﮣ ﮤ ﮥﭼ ،فمن مل يكن قادرا على القراءة
باللغة العربية ،مث الكتابة هبا ،مث فهم نصوصها ،فالتفريق بني ألفاظها
وأساليبها وسياقاهتا ،وداللة كل لفظ وأسلوب وسياق؛ فلن يفهم
الشريعة وأدلتها.
وإن الصرف واالشتقاق والنحو والبالغة هلي أركا ُن اللغة اليت
كان أسالفنا يبدأون هبا التعليم.
وما أُلفت كتب العربية يف القرون املتقدمة إال دفاعا عن القرآن
من أن يقع اللحن يف لفظه أو معناه.
وحاولت اإلشارة إىل وسائل تعزيز اللغة عند طالب الدراسات
القرآنية ،ومعاجلة الصعوبات من خالل جمموعة من األساليب والربامج
املقرتحة.
ولعل هذا البحث يُ ْس ِهم في :تقوية صلة الطالب -الذي تعلم
يف اجلامعة اإلسالمية ومثيالهتا وخرج إىل جمال احلياة -باللغة العربية،
ليكون مرتبطا هبا ارتباطا دائما؛ من أجل حفظ مستواه اللغوي وتنميته
مبا يساعده على التواصل وحتقيق الوعي والتفاتهم مع جمتمعه ،ويزيده
إدراكا يعينه على االستفادة من الرتاث اإلسالمي اخلالد ،ونشر اللغة
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العربية دعما للثقافة اإلسالمية ،وحرصا على رضا ربه ،وفهما لدينه،
وعمال مبقتضى القرآن والسنة ،قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [يوسف].
أهداف البحث:
 -1ربط طالب الدراسات القرآنية بلغة كتاب اهلل وسنة نبيه -صلى
اهلل عليه وسلم -البليغة.
 -2إبراز املعاين الشرعية وغرسها يف قلوب املسلمني؛ من خالل فهم
لغة اخلطاب.
 -3تنمية الرتكيز على النواحي العملية اليت ترتقي بلغة الطالب وتطبيقاهتا.
 -4حماولة عالج االنفصام الشديد بني ما ميارسونه من لغة وبني لغة
الشرع.
 -5حماولة التغلب على غياب قيمة اللغة العربية عند كثري من الناس.
 -6معاجلة صعوبات تعلم اللغة العربية عند طالب الدراسات القرآنية
من خالل جمموعة من األساليب والربامج املقرتحة.
الدراسات السابقة
مل أقف على دراسة يف تهذا اجملال مماثلة ،بل الدراسات املتوافرة
يف تعزيز اللغة العربية من خالل الدراسات القرآنية ،وتهناك حبوث تعاجل
جوانب يف املوضوع وستكون مراجع هلذا البحث بإذن اهلل تعاىل.
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القرآن.

خطة البحث:
يشتمل البحث على :مقدمة ومتهيد وستة مباحث وخامتة وفهارس.
مقدمة تشمل :أمهية البحث وأتهدافه ،وخطة البحث ومنهجه.
تمهيد يف :بيان أمهية دراسة اللغة العربية ملعرفة القرآن وفهمه.
المبحث األول :القرآن نزل بلسان عريب مبني.
المبحث الثاني :أمهية تعليم اللغة العربية ألبناء املسلمني يف العامل.
المبحث الثالث :اتهتمام علماء املسلمني باللغة العربية لفهم

المبحث الرابع :ذم العلماء للعجمة يف فهم القرآن.
المبحث الخامس :قواعد ومنطلقات لفهم لغة القرآن.
المبحث السادس :وسائل تعزيز اللغة عند طالب الدراسات
القرآنية.
الخاتمة :وأذكر فيها أتهم النتائج والتوصيات.
قائمة المصادر والمراجع.
فهرس الموضوعات.
منهج البحث
املنهج الذي سلكته يف كتابة البحث يتمثل يف النقاط التالية:
 االقتصار على املشكالت واحللول اخلاصة أو العامة ملشكلة
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ضعف تعلم اللغة العربية وتعزيزه .
ضدا هلا بالسنة
 االستناد لدالالت الكتاب الكرمي على ذلك ُمع ِّ
الشريفة ،والسرية النبوية ،وتهدي السلف الصاحل ،مع حماولة
ربطها بالواقع املعاصر .
 عزو اآليات املستشهد هبا للسورة ورقم اآلية عقب كل آية .
ُ
 االعتماد على كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله -صلى اهلل عليه
وسلم -يف استنباط القواعد واألحكام للبحث.
 االعتماد على كتب التفسري باملأثور خاصة للبحث يف معاين
اآليات ،وعلى كتب التفسري عامة يف صياغة البحث ومسائله .
 التزام إيراد األحاديث الصحيحة فقط ،وال أستشهد حبديث اتُِفق
على ضعفه.
 االعتماد يف تصحيح األحاديث على أقوال أتهل الشأن يف تهذا
اجملال .
 االجتهاد -قدر استطاعيت -أال أذكر قاعدة وال حكما إال وأُدلِّل
عليه من القرآن ،وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف .
 التزام عدم ذكر اخلالف يف املسائل الفرعية قدر املستطاع؛
حفاظا على موضوعية البحث .
 الرتكيز على النواحي العملية اليت ترتقي بلغة الطالب وتطبيقاهتا.
 حماولة اجلمع بني الدراسات املتعلقة باللغة العربية عند علماء
الشريعة وخرباء الرتبية.
 معاجلة صعوبات تعلم اللغة العربية عند طالب الدراسات القرآنية
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من خالل جمموعة من الطالب.
 االجتهاد يف االستفادة من الدراسات والكتابات املعاصرة يف
املوضوع.
 مع مراعاة املنهجية العلمية يف كتابة البحوث.
واهلل أعلم ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
أمجعني.
العالقة بني البحث والتخصص
إن ربنا -جل وعال-أنزل كتابه باللسان العريب ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﭼ[الشعراء].
كماا أناه أرساال رساوله عربياا؛ فصااار مان املبااديت الاايت تهاي ُمساالمة
وال ينا ااازع فيها ااا أحا ااد ما اان العلما اااء أن تعلا اام اللغا ااة العربيا ااة أما اار واجا ااب
ض ااروري؛ ألن ال اادين اإلس ااالمي ال يُفه اام إال هب ااا ،ول اايس مع ااىن اللغ ااة
ِ
اب العل اام الن اااس باللغ ااة العربي ااة ،إ ااا املقص ااود:
العربي ااة أن اطا اب طال ا ُ
أن يعاارف لغااة القاارآن ،ويعاارف معاااين القاارآن؛ ألن اللغااة العربيااة تهااي لغاة
القرآن ،فإذا خاطبه اهلل –جل وعال -بشيء ف ِهمه؛ وإذا خاطباه الرساول
ص االى اهلل علي ااه وس االم -بش اايء ف ِهم ااه ،وإذا ن ااع آي ااة م اان كت اااب اهلليفهاام اخلطاااب العااام الااذي يفهمااه العااريب -ولااو مل يفهاام مجيااع مااا أُريااد
هباذه اآليااة-؛ ألن كتااب اهلل اشااتمل علاى علااوم عظيماة وكثاارية ،وال يازال
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طريًّا ،إذ اآلية الواحدة يساتخرج منهاا الادارس أحكاماا كثارية؛ فكاالم اهلل
بتفاوت
ينطوي على أسرار وعلوم وأشياء عظيمة ،وهلذا يتفاوت العلماء ُ
معرفتهم ملعاين كالم اهلل.
وإن اللسان العريب ،ال غىن عنه ملسلم ،أيًّا كان جنسه أو لونه،
وذلك أن اللغة العربية تهي لغة الدِّين؛ فكيف يتلو ويتفهم القرآن الكرمي
بغري معرفة العربية اليت تعين التخصص بالذات.
ويتلخص ذلك بالنقاط التالية:
إن املعرفة العامة للغة العربية ال تؤتى مثارتها يف فهم معاين
القرآن الكرمي -فضال عن تدبره وتفسريه وحتليله واالستنباط منه -إال
بالتعمق فيها من خالل الدراسات القرآنية.
وجوب العناية بتعزيز وتقوية اللغة العربية عند طالب
الدراسات القرآنية من واقع معايشتهم مع القرآن وعلومه ،ومن خالل
ختصصهم ،ليكون ذلك أشد أثرا يف التعليم والتعلم والقدوة والسلوك.
ومن خالل معايشيت لطالب الدراسات القرآنية يف اجلامعة
االسالمية خصوصا وغريتها عموما–مدة تزيد على ربع قرن-؛ رغبت يف
تقدمي شيء من الرؤية والتجربة يف تقوية طالب التخصص يف جانب
اللغة العربية وأثره عليهم.
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توطئة
إن طلب العلم مهمة عظيمة ،ومهمة ذات أبعاد كثرية يف كل
األماكن واألزمان ،بوصفه ركنا أساسيا يف تكوين اجملتمع اإلسالمي،
وتنشئة أجياله ،واحلفاظ على تهويتهم اإلسالمية اليت تنادي بالعلم
والعمل ،وتهي مهمة عظيمة ألهنا خترج الناس من ظلمات اجلهل والغي
إىل نور العلم واهلداية.
ومن مقاصد الشريعة وأتهداف الدين الدعوة إىل تفريغ طائفة من
املسلمني -طلبة علم وعلماء -يدافعون عن اإلسالم وحدوده ،ويدعون
وحييونه من
إليه ويبلغونه وينشرونه ،وحيمون العلم من الذتهابُ ،
االندراس ،ويعلمونه للجاتهل ويوقظون به الغافل والالتهي ،وينذرون به
قومهم لعلهم حيذرون ،قال تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹ

ﯺﯻ ﯼﯽﯾﭼ [التوبة].

وإن ربنا -جل وعال -أنزل كتابه باللسان العريب ﭽ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ[الشعراء] ،كما أنه أرسل رسوله عربيا؛ فصار
من املباديت اليت تهي ُمسلمة وال ينازع فيها أحد من العلماء أن تعلم
اللغة العربية أمر واجب ضروري؛ ألن الدين اإلسالمي ال يُفهم إال هبا،
- 472 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

وليس معىن اللغة العربية أن اطب الناس اليوم باللغة العربية ،إ ا
املقصود باللغة العربية :أن يعرف لغة القرآن ،ويعرف معاين القرآن؛ ألن
اللغة العربية تهي لغة القرآن ،فإذا خاطبه اهلل -جل وعال -بشيء
ف ِهمه؛ وإذا خاطبه الرسول -ﷺ -بشيء ف ِهمه ،وإذا نع آية من
كتاب اهلل يفهم اخلطاب العام الذي يفهمه العريب -ولو مل يفهم مجيع
ما أُريد هبذه اآلية-؛ ألن كتاب اهلل اشتمل على علوم عظيمة وكثرية،
وال يزال طريًّا ،إذ اآلية الواحدة يستخرج منها الدارس أحكاما كثرية؛
يتفاوت
ألن كالم اهلل ينطوي على أسرار وعلوم وأشياء عظيمة ،وهلذا ُ
بتفاوت معرفتهم ملعاين كالم اهلل.
العلماء ُ
وإن إضعاف اللغة العربية سبيل جناح خمطط األعداء يف النيل
من الدين اإلسالمي.
وال متثل اهلوية العربية واإلسالمية فحسب ،بل تهي شعرية من
شعائر اإلسالم؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل « :فإن اللسان
العريب شعار اإلسالم وأتهله » . 1
وإن اعتزاز اإلنسان بقيمه ومبادئه تهو أول الطريق إىل انتصاره
ولو طال األمد ،فال ميكن لنا مقاومة تهذا الزحف اللغوي العوملي
جبيوشه اجلرارة جبنود مأل نفوسها اخلور ،وتهد قواتها نظرية «إعجاب
املغلوب بالغالب».
 1ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط املستقيم" .ص.203:
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وإن اللسان العريب ،ال غىن عنه ملسلم ،أيًّا كان جنسه أو لونه،
طاملا أن اللغة العربية تهي لغة العبادة وممارسة الشعائر الدينية ،وال
يُكتفى تهنا يف تهذا اجملال مبجرد معرفة قراءة سورة الفاحتة ،وقصار
السور ،أو بعض األدعية بالعربية ،إذ يثور اآلن تساؤل :كيف يُعبد اهللُ
حق عبادة؟ وكيف يُتلى ويُفهم القرآن الكرمي ،بغري معرفة العربية معرفة
تامة؟ أما عن املعرفة السطحية للغة العربية؛ فال تغين شيئا ،وال تؤتى
مثارتها يف ربط أبناء الدين الواحد برباط اإلميان القليب الذي يظهر يف
السلوك ،ويؤدي إىل حتقق األخوة الكاملة واإلعاشة السوية بني أبناء
أمة التوحيد واإلميان ،وفهما ملعطيات القرآن الكرمي؛ جيب علينا أن
نعتين باللغة العربية أشد عناية -تعليما وتعلما ،قدوة وسلوكا.-
ويؤكد تهذا الدكتور حممد عبد الرؤوف بقوله" :إن إجادة الداعية
املسلم للغة العربية أمر أساسي إلدراك املفاتهيم اإلسالمية ،ووعيها وعيا
صحيحا سليما وواضحا؛ لنقل الرسالة اإلسالمية ،وإبالغها كاملة من
غري حتريف أو تشويه" . 1
وهبذا ندرك السر يف هني الشريعة اإلسالمية عن استعمال لغة
الغري -الرطانة -دو ا حاجة  ، 2يف الوقت نفسه الذي جند فيه بعض
 1أضواء على الندوة اإلسالمية العاملية يف املالديف .ص.13-12 :
 2ينظر" :اقتضاء الصراط املستقيم"208-203:1 .
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الفقهاء أوجب تعلم اللغة العربية . 1
وعليه فال بد من محلة جادة حيملها العلماء وقادة الفكر -
أوال -إلعادة ثقة تهذه األمة بلغتها ،واستنهاض مهمهم للذود عنها.
وح ِري بنا اليوم أن نتأسى بالسلف الصاحل يف اتهتمامهم باللغة
َ
العربية ،وأن نقتدي هبم يف سلوكهم جتاه اللغة العربية املتمثل يف:
 العناية بتعليمها وتدريسها وفهم جوانب اإلبداع فيها.
 حفظ األشعار العربية واالستشهاد جبيد الشعر يف املناسبات
املختلفة ،واإلثابة واملكافأة على قول وإنشاد الشعر العريب املبدع
والطرب له.
 البحث واحلوار يف اللغة العربيّة ،ودراسة فروعها دراسة واعية
رامية إىل إبراز مواطن اجلمال ونواحي التميز يف تهذه العلوم
وتهي :البالغة ،البيان ،املعاين ،النحو ،الداللة اللغوية ،وفقه اللغة
وأصوهلا …إخل .وذلك يف مراحل دراسيّة متقدمة بعد إعطاء
الطالب اجلرعة الكافية من التأسيس اللغوي لديهم.
ِ
ومما يدمي القلوب أن جند الغرب يهتم بالدراسات العربية
واإلسالمية يف جامعاته ومراكز البحوث االستشراقية ماديا ومعنويا،
على حني تبدو مثيالهتا شاحبة يف عاملنا العريب واإلسالمي؛ ال جتد
الدعم املادي وال املعنوي الالزمني هلا ،حىت صارت عبئا على جمتمعاتنا
العربية ،ودأبت وسائل اإلعالم على تشويه الفصحى ،والربط بينها وبني
 1الشافعي" ،الرسالة" .ص.49 :
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1

ختلف األمة حضاريا اليوم .

 1ينظر :د حممد سيد حممد" ،الغزو الثقايف واجملتمع العريب املعاصر" .ص:
.234-233
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متهيد
1

أ مفهوم العناية باللغة العربية
إن دراسة أمهيّة اللغة العربية ،وبيان مكانتها ،يرمي إىل حتديد دورتها
املثمر يف مؤسسات التعليم العايل ،وخباصة يف الدراسات العليا ،والبحث
العلمي.
ولعل من املفيد ،أن نستعيد بإمجال أربع ُمسلمات توصل إليها
علماء الرتبية ،وعلم النفس ،والدين ،واالجتماع ،والتاريخ واحلضارة ،واليت
يلزم دوما تذكرتها واالسرتشاد هبا عند معاجلة موضوع اللغة -أي لغة -يف
جمتمعها ،ويف مؤسسات التعليم اليت ينشئها اجملتمع ،ويعهد إليها برعاية
اللغة:
أ -وأول تهذه املسلمات تهي أن اللغة وعاء الفكر ،وأداة التفكير.
ُ
ومع أن الفكر ينطلق فطريا من العقل -كما يقول ْبركلي ،-فإن
تسلسله وحتليالته ومقرراته تتم باستعمال اللغة وألفاظها وتراكيبها
ومنطقها ،وكأ ا حيادث اإلنسان نفسه وتهو يف حال التفكري ،كما
نبه كولردج وبياجيه ومجهور علماء النفس .وقد يلجأ اإلنسان إىل
أسلوب الرسم ،أو استخدام األرقام ،أو تكوين الصور الذتهنية ،أو
 1تهذا العنوان وما حتته خمتصر من حبث بعنوان :اللغة العربية يف مؤسسات
التعليم العام والعايل واألعلى  -أ.د .عز الدين إبراتهيم -املستشار الثقايف
بوزارة شؤون الرئاسة أبو ظيب.
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استحضار األصوات ،أو غري ذلك .ولكن ذلك كله من الوسائط
اللغوية ،اليت ترتابط وتتواىل باأللفاظ والتعبريات اللغوية الصرحية.
وعليه فإن التفكري واللغة مرتابطان ،وارتفاع الذكاء يؤدي إىل الرقي
اللغوي ،كما أن إتقان التعبري اللغوي يؤكد منطقية التفكري ويؤدي
إىل متيزه.
وينبين على إقرار تهذه املسلمة ،أن حيرص املربون على االرتفاع
ُ
مبستوى اللغة لدى الناشئني ،وإغناء ثروهتم من األلفاظ والرتاكيب
واملصطلحات األدبية والعلمية ،والعلو باللغة عن املستوى العامي
والدارج .وتهذا أمر ملحوظ عندما ياُوازن بني تفكري املثقفني وتعبرياهتم،
وبني تفكري احملرومني من الثقافة والصقل اللغوي ،ومقدرة كل من
الفريقني على التوسع الفكري والعلمي واإلبداعي . 1
ب -وثانيهما أن اللغة تهي وسيلة التفاهم والتواصل االجتماعي.
 1حممد عثمان وحممد خريي حريب" ،آراء ومقرتحات بشأن تدريس اللغة
القومية" .القاتهرة 1956 :؛ عبد العزيز القوصي وآخرون" ،اللغة والفكر".
القاتهرة 1946 :؛ مرزوق بن صنيان بن تنباك" ،الفصحى ونظرية الفكر
العامي" .الرياض 1986 :؛ جان بياجيه" ،اللغة والفكر عند الطفل".
ترمجة أمحد عزت راجح  ،القاتهرة ، 1954:ينظر الفصلني الثالث والرابع
والنتائج؛ حممد عبد احلميد أبو العزم" ،املسلك اللغوي ومهاراته".
القاتهرة ، 1953 :ص.168-127 :
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وتهي ُمسلمة ال حتتاج إىل استدالل ،ولكن التواصل االجتماعي
يتقارب أو يتباعد من جهة؛ وينجم عنه توحد اجملتمع أو متيزه
إىل طبقات من جهة أخرى ،وفقا ملستوى اللغة املستعملة،
وكوهنا فصيحة أو عامية ،ومرتفعة أو تهابطة .فالعناية بإشاعة
اللغة اليت يفهمها كل الناس ،واالجتهاد يف االرتفاع مبستواتها،
وتقليل الفارق بني فصاحتها وعاميتها؛ يؤدي إىل إحكام
التواصل االجتماعي والرتقي به . 1
ج -وثالثهما أن اللغة تهي عنوان الهوية للمجتمع .فإذا بدأنا
مبجتمعنا احملدود فالعربية تهي عنوان اهلوية الوطنية ،وإذا نظرنا
إىل العامل العريب املتسع الذي يتكلم اللغة العربية ،فهي إذن
عنوان اهلوية القومية .وقد جيد العريب املسافر من شرق البالد
العربية إىل مغرهبا بعض الصعوبة يف التعامل مع اللهجات
الدارجة احمللية ،ولكنه إذا تصفح اجلريدة يف أي من البالد
العربية ،وإذا استمع إىل خطبة اجلمعة يف أي من مساجدتها،
فإنه جيد نفسه ،وجيد قومه ُممثلني يف تهذا اللسان الواحد الذي
جيمع بينهم.
ومسلمة رابعة ختص موقع اللغة العربية من دراسة ديننا
د ُ -
اإلسالمي احلنيف ،والتعامل مع تراثه وحضارته والعامل
1

John B. Caroll, Language and Thought, New Jersey, 1964, pp. 1-8.
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اإلسالمي ،وتهي أن اللغة العربية لسان الدين اإلسالمي ،فهي
اليت وسعت كتاب اهلل تعاىل ،وسنة نبيه الكرمي  ،--والرتاث
الفقهي واحلضاري للمسلمني .وباللغة العربية نتعبد؛ فال صالة
إال بأم الكتاب وتهي عرفية األلفاظ .وما من مسلم إال ويعرف
التكبري ،واحلمد ،والتسبيح ،والتسليم واالستغفار ،وقدرا من
القرآن الكرمي واألدعية ،وما إىل ذلك باللغة العربية .وطالب
العلوم الشرعية يدرسون ويبحثون باللغة العربية .وعلماء
املسلمني يف كل مكان يتعاملون مع اللغة العربية ومراجعها ،ومع
أن الرتمجات إىل اللغات األخرى مطلوبة ومفيدة ،فإن معرفة
العربية تهي من مقتضيات التخصص يف الدراسات
اإلسالمية . 1
وليس تهذا املوقف من ربط الدين باللغة مقصورا على املسلمني،
بل تهو املعمول به لدى غري املسلمني أيضا .ومن ذلك :أنه ملا
انفصلت إجنلرتا عن كنيسة روما وتبنت املذتهب الربوتستانيت؛ تقرر أن
يكون الوعظ والعبادة يف الكنائس باللغة اإلجنليزية بدال من الالتينية.
ه -ومن جمموع املسلمات األربع السابقة؛ تظهر نتيجة ال ُمشاحة
يف صحتها ،وُتهي أن العناية باللغة العربية يف مؤسسات التعليم
 1عز الدين إبراتهيم وعبد الودود ديفز" ،خمتصر الكلم الطيب البن
تيمية وترمجته إىل اإلجنليزية" .املقدمة .بريوت :دار القرآن الكرمي. 1999 ،
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ضرورة حتمية .وما من أمة يف العامل هلا تاريخ حضاري تعتد به،
وتهوية قومية تتمسك هبا ويتواصل أبناؤتها هبا؛ إال ومتسكت
بلغتها اخلاصة هبا .حىت إسرائيل ،وتهي جمتمع متعدد األعراق
واألصول واأللسنة ،فإهنا تفرض اللغة العربية؛ باعتبارتها لغة اهلوية
والتعليم يف مجيع مؤسسات التعليم هبا .وإذا كانت اإلجنليزية
والفرنسية قد ُزينتا لبعض الدول يف إفريقيا وآسيا؛ بسبب
االستعمار اإلجنليزي والفرنسي ،فإن عددا من تهذه الدول قد
بدأ مؤخرا يتحسس االستعمار ذاته وأصوله ،ويعود إىل لغته
األصلية ويعطيها مكانتها ،مثل كينيا اليت تعترب اللغة السواحلية
لغتها الرنية مع اإلجنليزية ،وكذا احلال يف الدول ذات الظروف
املتشاهبة.
فهي لغة القرآن الكرمي -كالم اهلل تعاىل -والسنة املطهرة.
لغة التخاطب املشرتكة بني ماليني املسلمني.
لغة العبادات واملشاعر املقدسة.
لغة مل ي ِ
صبها التحريف والتبديل .حمفوظة باحلفظ اإلهلي ،لغة
ُ
احلرف الشريف.
لغة متواصلة عرب األجيال مفهومة يف كل جمال.
كاملة متماسكة ال يعيبها نقصان.
لغة حضارية تستوعب التجديد.
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1

 دقائق اإلعراب ،والرتادف ،واالشتقاق ،والتعريب…إخل .

ب) قصور ترجمات القرآن الكريم عن الوفاء بحاجة المسلمين
من غير العرب إلى فهم القرآن فهما صحيحا وفقا لمراد اهلل
تعالى:
2
لقد تعددت حماوالت ترمجة القرآن الكرمي إىل غري العربية من
لغات؛ باُ ْغية التسهيل والتيسري .ولكن منذ القدمي يثور اجلدل حول
ذلك ما بني مؤيد ومعارض على املستوى الفقهي ،وتهذا ليس من
سبيلنا اآلن التعرض له يف تهذه الدراسة ،وما نود أن نقوله :إنه كانت
تهناك عدة حماوالت فرديّة ومؤسسيّة سعت كل السعي من أجل ذلك،
وكان ذلك جهدا مشكورا لنشر ترمجات القرآن الكرمي بلغات العامل بني
تؤد أغراضها املنشودة بنجاح تام ،وذلك
األمم اإلسالمية ،ولكنها مل ِّ
ألن الرتمجة عاجزة عجزا بيّانا عن نقل املعاين القرآنية السامية ،واملعربة
عن حقيقة مراد اهلل تعاىل منها .واحلقيقة أن الرتمجة عن نقل املعاين
 1يراجع يف ذلك أمهات كتب علم اللغة ،وفقه اللغة ،والنحو ،والتصريف؛
للوقوف على أبعاد تلك املفاتهيم .وتهذه النقاط خاصة ملخصة من حبث
أبعاد حضارية .
 2من املعلوم أن تهناك مئات الرتاجم ملعاين القرآن ختتلف مجيعها فيما بينها
اختالفا واضحا؛ وذلك نظرا لتأثر املرتمجني بآرائهم الشخصية ومعتقداهتم؛
مما أدى إىل االختالف الواضح يف كل لغة ،وفيما بني اللغات.
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املرادة من حقيقة الكالم على املستوى البشري لعاجزة عن ذلك متاما،
ومن مثّ يكون العجز أكرب وأثقل حينما حياول بشر أن ينقل القرآن
الكرمي من لغته األصل -اللغة العربية -إىل لغة أخرى ،وتهو الكالم
نصا ولفظا ومعىن إىل لغة أخرى
الرباين اإلهلي الفائق املتفوق وامل ْع ِجز ًّ
ُ
عرب
من لغته األصل العربية؛ فلن يفهم ،وسيكون التعبري سطحيا غري ُم ِّ
عن املعاين القرآنية السامية ،واليت يتذوقها كل إنسان مبا حباه اهلل تعاىل
من عطاء يف الفهم ،واتساع يف الفكر العقلي؛ لالستيعاب والتدبر
والتأمل والتفكر واحلضور.
ومن تهنا يأيت وينبع اتهتمام أبناء الشعوب اإلسالمية يف البلدان
غري العربية باللغة العربية لغة القرآن الكرمي  1؛ وذلك رغبة منهم يف فهم
املراد احلقيقي من كالم اهلل تعاىل مباشرة ،وسعيا لتذوق حالوته ومجاله،
واإلحساس بعطاء اهلل دون واسطة الرتمجة ،فهم يرغبون يف مباشرة فهم
القرآن الكرمي عن طريقته احلقيقية أال وتهي اللغة العربية اخلالدة ،وإن
تشوه املعىن ،وتضيع املطلوب،
حماوالت فهم القرآن عن طريق الرتمجات ّ
ُ 1ع ِقد مؤمتر حتت عنوان "اللغة العربية يف تشاد" :الواقع واملستقبل" ،نظمته
جامعة امللك فيصل اإلسالمية بدولة تشاد حتت إشراف الدولة ومبشاركة
اجلامعات اإلسالمية والعربية ،وذلك متهيدا لتعريب اللغة الرنية يف البالد،
وذلك ألن اللغة العربية تهي اليت متكنت من فرض نفسها على الشارع
التشادي ،على الرغم من سيطرة اللغة الفرنسية ،وتهذا املؤمتر على مدى ثالثة
أيام يف العاصمة التشادية اجنامينا بداية من  21يناير 2001م.
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وتُ ِ
فقد األسلوب مجاله وبالغته وشفافيته ونفاذه إيل القلوب واألفئدة،
وحنن ال ننفي فائدة الرتمجة على إطالقها فهي -أيضا -تكون مهمة؛
وذلك يف املراحل األوىل للمساعدة يف فهم املعاين ملن ال حيسن اللغة
العربية ابتداء حىت يتعلمها ويتقنها ،فحينئذ ال حيتاج إىل الرتمجة.
ويقول الدكتور حممد أكرم سعد الدين" :وال مندوحة من القول:
جمرد مرددين لرسالة القرآن الصوتية؛ فال
إنه إذا أراد املسلمون أالّ يكونوا ّ
حميد هلم عن تعلم لغة القرآن .فالقرآن الكرمي تهو كالم اهلل -سبحانه
وتعاىل -الذي أنزله على رسوله خامت األنبياء واملرسلني عليه أفضل
الصالة والتسليم ،وكذلك فإن القرآن الكرمي والسنة مها ميثاق اإلميان
وعهد املسلمني على طاعة الرمحن -عز وجل ،-ومها ميثاق اإلميان بني
أبناء األمة اإلسالمية ،ولعله من نافلة القول أن نشري إىل أن القرآن
الكرمي يستعصي على الرتمجة؛ مما يعين أن استخدام ترمجة املعاين يف
العبادات واالستشهاد أمران مرفوضان مجلة وتفصيال؛ ألن الرتمجة حتمل
يف طياهتا معىن التكافؤ ،وألن ترمجة املعاين حتمل يف طياهتا مفهوم قيام
املفسر واملرتجم بغرض رؤيتهما اخلاصة على معاين القرآن الكرمي؛ مما ال
يعىن بالضرورة حفظ الرتمجة على مشولية املعىن القرآين ،وليس بنا حاجة
أن نضيف أيضا أن فهم تعاليم القرآن إ ا تكون يف أضمن حاالته
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حني يستقي من مصدره املباشر ،ال من مصادر ثانوية أو ثالثة" . 1
ومن املعلوم عند علماء األصول أن "ترمجة القرآن بلغة أخرى
غري العربية ال تُسمى قرآنا ،وال يكون هلا حكم من أحكامه ،فال يصح
االعتماد عليها يف استنباط األحكام ،يستوي يف ذلك الرتمجة احلرفية
والرتمجة غري احلرفية ،وذلك ألن الرتمجة تعتمد على التفسري وفهم املراد
من اآليات ،والتعبري عنه بلغة أخرى وكالمها حيتمل اخلطأ ،ومع قيام
تهذا االحتمال ال يصح االعتماد على الرتمجة يف أخذ األحكام منها" . 2
وبناء على تهذه النظرة الدقيقة ،والفهم املتكامل لضرورة تعليم
اللغة العربية وتعلمها لدى أبناء العامل اإلسالمي؛ حىت يتمكنوا التمكن
التام من فهم الشريعة وأحكامها الربانية ومراداهتا؛ من خالل فهم
القرآن الكرمي بلغته املباشرة املعربة –العربية ،-وحىت تُستقى معاين القرآن
الكرمي الصحيحة مباشرة دون اختالف فا ْهم املرتجم وفا ْهم قاريت
الرتمجة ،تهذا االختالف الذي ميثِّل عامل إعاقة تعوق متام عملية الفهم
املطلوب ،فرتمجات القرآن الكرمي املعروفة اآلن يف األوساط اإلسالمية ما
تهي إالّ تفسريات ملعاين القرآن الكرمي ،وكل ترمجة منها حتمل آثار ميول
املرتجم نفسه ،أي تتأثر بتحيز املرتجم مليول فكريّة عقديّة ،كالنازعة
العقالنيّة االعتزالية عند بعضهم ،وتهذا مما قد يؤثر يف قاريت ومستخدم
 1حممد أكرم علي مصطفى سعد الدين" ،التخطيط اللغوي ولغة القرآن" .ص:
.19
 2د .زكي الدين شعبان" ،أصول الفقه اإلسالمي" .ص.30-29:
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الرتمجة؛ فيتبين فكر املرتجم ويفهم أنه تهو املراد من القرآن الكرمي،
والصحيح إن الرتمجات ما تهي إالّ حماوالت اجتهادية تفسرييّة ملعاين
القرآن الكرمي.
فإن للقرآن أسلوبه اخلاص يف التعبري واإلعجاز البالغي مما مييزه
عن غريه من األساليب ،ويف احلقيقة أن غاية كل مسلم عربيًّا –كان-
أو متحدثا بلغة أخرى أن يقرأ القرآن ويستوعب معانيه ،وتهناك أيضا –
كثريون -من أتهل الكتاب والديانات وامللل األخرى لديهم رغبة يف
التعريف على اإلسالم وكتابه املقدس ،ولكن اللغة تقف حائال أمام
حتقيق تهدفهم تهذا .واملطلوب -إذا -تهو إجياد ترمجة تنقل إىل تهؤالء
الراغبني من املسلمني ومن غريتهم معاين القرآن الكرمي ،تهذا مع التسليم
بأن القرآن الكرمي قد ترتجم كلماته حرفيًّا ،أما ما حتمله بباطنها من
مدلوالت ومعاين وأسرار فكيف ننقلها لآلخرين؟
ومن الواضح جدا أن الرتمجة أصبحت جتتهد يف الوصول
بالقاريت إىل اإلحساس باملعىن املقصود ،وبالكلمة كما أراد كاتبها،
وكما أحسها القاريت بلغتها ،وتهي كذلك تتأثر إجيابا بتشابه اللغات
كاإلجنليزية والفرنسية ،وتتأثر سلبا باختالف اللغات كالعربية
واإلجنليزية ،وقله املرتادفات بني اللغتني ،وعدم التشابه يؤدى إىل أخطاء
قد يقع فيها أفضل املرتمجني دون ما قصد منه ،وهلذا تكمن صعوبة
ترمجة القرآن مبعانيه من تهذا اجلانب ،وذلك صعب جدا نظرا ألن
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القرآن كالم اهلل تعاىل وتهو م ِ
عجز؛ حتدى اهلل تعاىل به مجيع العاملني
ُ
حيث قال تعاىل :ﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

[اإلسراء .]88 :وواجب على املرتمجني املسلمني أن حياولوا ترمجة
القرآن الكرمي لغري املتحدثني بالعربية نُصحا وبالغا لكتاب اهلل تعاىل،
عرب عن املعاين
مع مراعاة استخدام املفردات اإلسالمية يف الرتمجة لتُ ِّ
واإلسالمية دون حتريف يف املعىن . 1
ولذا نرى األخذ باجلدية الصارمة والصادقة يف عملية تعليم اللغة
العربية ألبناء العامل اإلسالمي مستغلني تهذه الرغبة لديهم وذلك الدافع
القوي النابع منهم ،والعمل على بذل اجلهود تلو اجلهود لالستفادة
القصوى من إمكانات ورغبات تهؤالء ،اليت تساعدنا يف دفع عملية
تعليمهم اللغة العربية إىل األمام خطوات أكثر فعالية وتأثريية ،وجعلها
قضية يؤمن هبا كل مسلم عربيا كان أم أعجميا  -ال فرق بينهما
صادق اإلميان ،وأن ُجينِّد نفسه وطاقاته وكل إمكاناته من أجلها ،ألهنا
لغة إبالغ الدعوة وإيصاهلا إىل الناس كافة بدون حاجة من ترمجة.
ومن تهنا فواجب على املسلم -أيًّا كان جنسه ولغته -تعلم لغة
القرآن وإتقاهنا وفهمها فهما يتمكن به من فهم معاين القرآن الكرمي
مباشرة ،دون اللجوء إىل الرتمجات التفسريية اليت قد تاُغيِّب املراد
 1حممود عشب" ،ترمجة معاين القرآن لغري الناطقني واجب على املسلمني".
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احلقيقي عن القاريت .ومبا أن املستقبل لإلسالم عامليا -بإذن اهلل تعاىل-
؛ فستكون العربية لغة املستقبل املؤتهلة للصدارة والقيادة فهي -إذا-
ستكون لغة إصالح املناتهج اإلسالمية القادرة على حتقيق وصنع
حضارة مستقبلية يفعلها إنسان احلضارة ،املسلم ديانة ،املؤتهل خلالفة
اهلل وفقا لسنن العمارة الكونية اإلهلية ،وحتقيقا ملباديت االستخالف
العمراين يف األرض .واملكلف هبا اإلنسان املسلم ،وتهو الناجح القادر
على التفاعل معها ،والقيام هبا خري قيام ،فاألمانة حباجة إىل تهذا
اإلنسان اخلريي الفاعل لكل قيم اخلري املنوطة به يف املستقبل العظيم؛
إخراجا لألمة من أزمتها املعاصرة ،املكبِّلة جلهودتها ،واملعرقلة لنموتها،
ُ
وتهذا اإلنسان تهو الذي سوف يقدم البديل احلضاري -للحضارة
املادية -مستعينا بالفهم القرآين الذي لن يفهمه بدون فهم اللغة
العربية ،والوعي مبضامينها وقوانينها وأساليبها وتعابريتها ،فالعربية يف
املستقبل –وال شك يف ذلك– سوف تنمو وتزدتهر وتنتشر بني شعوب
العامل اإلسالمي؛ بوصفها لغة احلضارة املؤمنة اإلنسانية القائمة على
احملكمة املنهج ألهنا ربانية يف عطائها،
أسس ومباديت خالفة اإلنسانْ ،
إنسانية يف تذوقها ،متكاملة يف جوانبها ،منقذة اإلنسانية مجعاء من
براثن الضياع.
ويذكر د .عبد الرؤوف" :أنه كان للقرآن الكرمي عظيم األثر يف
نشر اللغة العربية .فقد حرص م ْن أسلم من األعاجم على تالوة القرآن
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وجتويده .ومل يفكر املسلمون األوائل يف ترمجة القرآن؛ فكان أن انتشرت
لغته على مدى انتشار الدين نفسه ،وأصبحت على كل لسان" . 1
وإن تهذا يشري بوضوح إىل أن اإلنسان املسلم امللتزم ،بل مجيع
مسلمي العصر من أوىل واجباهتم احملافظة على القرآن الكرمي ،وعدم
الرتاخي عن حفظه والتخاذل أمام عدوان املعتدين على لغته العربية
السمحة ،ومن مثّ فإنه ليس تهناك خيار حيول بني ذلك.
ويف تهذا يذكر حممد الغزايل" :أن اإلنسان املوصول بالقرآن،
دقيق النظر إىل الكون ،خبري بازدتهار احلضارات واهنيارتها؛ نا ِّري الذتهن
احلس مبشاتهدة القيامة وما
باألناء احلسىن والصفات العلى ،حاضر ِّ
وراءتها ،مشدود إىل أركان األخالق والسلوك ومعاقد اإلميان ،وذلك
كله وفق نِسب ال يطغى بعضها على بعض ،وعندما يضم إىل ذلك
ومت ِّممة هلداياته؛ فقد أويت رشده" . 2
السنن الصحاح مفسرة للقرآن ُ

" 1أضواء على الندوة اإلسالمية العاملية يف مالديف" ص.13:
 2بدران بن احلسن" ،نظرات يف تراث الشيخ الغزايل" .ص.21:
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املبحث األول :القرآن نزل بلسان عربي مبني.
قال تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ
[يوسف ،]2 :قال تعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﭼ
[الرعد ،]37 :قال تعاىل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ [طه ،] 113 :قال تعاىل:
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ [الزمر ،]28 :قال
تعاىل :ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭼ [فصلت:
 ،] 3قال تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
[الشورى ،] 7 :قال تعاىل :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﭼ [الزخرف ،] 3 :قال تعاىل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﭼ [األحقاف ،] 12 :قال تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﭼ [الشعراء.]195 – 192 :
قال اإلمام ابن كثري -رمحه اهلل ":-ألن لغة العرب أفصح
اللغات وأبينها وأوسعها ،وأكثرتها تأدية للمعاين اليت تقوم بالنفوس؛
فلهذا أُنْ ِزل أشرف الكتب بأشرف اللغات ،على أشرف الرسل ،بسفارة
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أشرف املالئكة ،وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض ،وابتُ ِديت إنزاله يف
أشرف شهور السنة وتهو رمضان ،فك ُمل من كل الوجوه" . 1
قال ابن عاشور -رمحه اهلل" :-أوىل الناس حبسن تالق ِ
ِّيه؛ إذ نزل
ُ
ِ
بلساهنم ،مشتمال على ما فيه صالحهم وتنوير عقوهلم .وقد ُجعل أتهم
بعلو شأن القرآن لفظا ومعىن" . 2
تهذا الغرض التنويهُ ِّ
قال تعاىل :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ[احلج.]52 :
قال القرطيب -رمحه اهلل" :-وإ ا وصفه بذلك ألنه أنزله على
اب هبذا احلكم أيضا .وقيل نظْ ُم
حممد  ،وتهو عريب ،فكذب األحز ُ
اآلية :وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاهتم كذلك أنزلنا إليك القرآن
حكما عربيًّا ،أي بلسان العرب ،ويريد باحلكم ما فيه من األحكام.
وأراد باحلكم العريب القرآن كله ،ألنه يفصل بني احلق والباطل
وحيكم" . 3
قال أبو حيان -رمحه اهلل" :-وأراد باحلكم أنه يفصل بني احلق

" 1تفسري القرآن العظيم". 365:4 .
" 2التحرير والتنوير". 159:13) .
" 3اجلامع ألحكام القرآن". 326:9).
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1

والباطل وحيكم ،واحلكم ما تضمنه القرآن من املعاين" .

قال األلوسي -رمحه اهلل -عند قوله تعاىل ﭽ ﮈ ﮉ

ﮊﭼ ":ﭽ ﮈﭼ حاكما ْحي ُكم يف القضايا والواقعات باحلق،
وحيكم به كذلك ،والتعرض هلذا العنوان مع أن بعضه ليس حبكم؛
ُْ
لرتبيته وجوب مراعاته وحتتم احملافظة عليه ،والتعرض لكونه عربيا؛ أي:
مرتمجا بلسان العرب لإلشارة إىل أن ذلك إحدى مواد املخالفة للكتب
السابقة ،مع أن ذلك مقتضى احلكمة إذ بذلك يسهل فهمه ،وإدراك
إعجازه يعين بالنسبة للعرب ،وأما بالنسبة إىل غريتهم فلعل احلكمة أن
ذلك يكون داعيا لتعلم العلوم اليت يتوقف عليها ما ذُكر.
وقيل :إن اإلشارة إىل إنزال الكتب السالفة على األنبياء عليهم
السالم ،واملعىن كما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا تهذا الكتاب عليك

ألن قوله تعاىل :ﭽﭪ ﭫﭼ يتضمن إنزاله تعاىل ذلك ،وتهذا
الذي أنزلناه بلسان العرب ،كما أن الكتب السابقة بلسان من أنزلت

عليه :ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ

[إبراتهيم. 2 "]4:
" 1البحر احمليط". 396:5) .
" 2روح املعاين" 167:13 .باختصار.
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وقال ابن عطية" :كما يسرنا تهؤالء للفرح ،وتهؤالء إلنكار

البعض ،كذلك :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ" " 1واختار بعضهم

أن معىن ﭽﮉ ﭼ حكمة ،كما يف قوله تعاىل :ﭽﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﭼ [األنعام ،] 89 :ونصبه على احلال
أيضا فال تغفل" . 2
قال الشوكاين -رمحه اهلل" :-أي :مثل ذلك اإلنزال البديع أنزلنا
القرآن مشتمال على أصول الشرائع وفروعها .وقيل املعىن :وكما أنزلنا
الكتب على الرسل بلغاهتم ،كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب،
ونريد باحلكم ما فيه من األحكام ،أو حكمة عربية مرتمجة بلسان
العرب" . 3
قال الرازي -رمحه اهلل " :-فيه وجوه :األول :حكمة عربية
مرتمجة بلسان العرب .الثاين :القرآن مشتمل على مجيع أقسام
التكاليف ،فاحلكم ال ميكن إال بالقرآن ،فلما كان القرآن سببا للحكم
جعل نفس احلكم على سبيل املبالغة .الثالث :أنه تعاىل حكم على
مجيع املكلفني بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على اخللق بوجوب

" 1احملرر الوجيز". 180:8 .
" 2روح املعاين". 167:13 .
" 3فتح القدير". 365:3 .
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1

قبوله جعله حكما" .
قال السمرقندي -رمحه اهلل" :-القرآن حكما على الكتب كلها

وحمكما ،ﭽ ﮊﭼ يعين :القرآن بلغة العرب" . 2
قال ابن عاشور -رمحه اهلل" :-واملقصود أنه بلغة العرب اليت تهي
أفصح اللغات وأمجلها وأسهلها ،ويف ذلك إعجازه ،فحصل هلذا الكتاب
كماالن :كمال من جهة معانيه ومقاصده وتهو كونه حكما ،وكمال
من جهة ألفاظه وتهو املكىن عنه بكونه عربيا ،وذلك ما مل يبلغ إليه
كتاب قبله ألن احلكمة أشرف املعقوالت ،فيناسب شرفها أن يكون
إبالغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبري عن احلكمة ،قال تعاىل :ﭽ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [سورة الشعراء  .]195-192 :مث يف
كونه عربيًّا امتنان على العرب املخاطبني به ابتداء بأنه بلغتهم وبأن يف
ذلك حسن نعتهم ،ففيه تعريض بأفن رأي الكافرين منهم إذ مل يشكروا
تهذه النعمة" . 3
قال السعدي -رمحه اهلل" :-أي :ولقد أنزلنا تهذا القرآن
" 1تفسري الرازي". 365:19 .
" 2تفسري السمرقندي". 365:2 .
" 3التحرير والتنوير". 365:13 .
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والكتاب حكما ،عربيًّا أي :حمكما متقنا ،بأوضح األلسنة وأفصح
اللغات ،لئال يقع فيه شك واشتباه ،وليوجب أن يتبع وحده ،وال يداتهن
فيه ،وال يتبع ما يضاده ويناقضه من أتهواء الذين ال يعلمون" . 1

" 1تيسري الكرمي الرمحن" .ص.419 :
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املبحث الثاني :أهمية تعليم اللغة العربية ألبناء العامل اإلسالمي
إن تعليم اللغة العربية لغة القرآن الكرمي لشعوب العامل اإلسالمي
يُعد ثغرا من ثغور اإلسالم مثل الثغور احلربية -متاما -اليت تذود عن
حياض الدين والعقيدة ،فهو ثغر تظهر أمهيته من كونه يقف صامدا يف
وجه دعاة التغريب والعلمنة ،وبرت الدين وفصله عن احلياة املعاصرة،
الثقايف ،اليت هتدف إىل تدمري
الفكري
ثابتا أمام تهجمات جيوش الغزو
ّ
ّ
أجيال ومستقبل العامل اإلسالمي ،بعد أن فشلت عسكريًّا يف السيطرة
بقوة السالح والعتاد ،فهذا الثغر مهم جدا ،بل يف غاية األمهية يف
عصرنا احلاضر ،ومن املفرتض علينا حنن املسلمني أال نؤتى من قبله،
مهما كلفنا ذلك من جهد ومال ،فنكون محاة مدافعني عن العقيدة
اإلسالمية ،وذلك يكون باجلهاد واالجتهاد يف عملية تعليم اللغة العربية
ألبناء العامل اإلسالمي وغريتهم املقبلني عليها قلبا وقالبا ،ألهنا لغة
احلرف الشريف ،وتهي لغة ناطقة باإلميان ،جامعة وموحدة لشعوب
العامل اإلسالمي –من خمتلف األجناس واأللوان -برباط الدين
اإلسالمي خامت األديان.
املسوغات اليت جتعل من مسألة تعليم اللغة
تلك تهي بعض ِّ
العربية ألبناء العامل اإلسالمي قضية كربى من قضايا الساعة ،حيملها
كل مؤمن خالص اإلميان ،يذود عنها مبا حباه اهلل تعاىل من قدرات
وإمكانات.
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ولذا حنن نرى أن من أعظم واجبات املسلمني اليوم أن يتخذوا
اللغة العربية األوىل بينهم رابطة مقدسة ،جبانب لغاهتم احمللية يف
بالدتهم ،فمن الوفاء لإلسالم أن تكون تهي اللغة األم اجلامعة الرابطة
بني شعوب العامل اإلسالمي .فهي بذلك تاُعد نعمة إهلية عظمى أنعم
اهلل تعاىل هبا على عباده ،وشكرتها يتطلب منا املزيد من اجلهد املبذول
خلدمتها تعليما وتعلما ،وتهي رابطة إميانية ليس هلا مثيل ،حيث أرادتها
اهلل لنا بسبب إنزال القرآن الكرمي هبا وحسب ،فليست تهي لغة عنصر
معني أو جنس متميز ،بل تهي لغة العقيدة ،ولغة اإلسالم ،والتشريع
الرباينّ ،واملعربة عن جوانب احلضارة اإلنسانية احملققة عمارة األرض
والكون كله ،انطالقا من مهمة استخالف اإلنسان حمققا بذاته مقاصد
الغريب من
الشريعة السامية .وأيضا حىت ال يتم ّكن دعاة الغزو
ّ
الفكري ّ
السيطرة على عقول أبناء األمة؛ بفصلها عن تراث اآلباء اخلالد ،الرتاث
الروحي والعطاء الفكري لألمة ،حماولني فرض لغتهم وفكرتهم وثقافتهم
ّ
املخربة ،اليت تنطلق من حتقيق اللذة اآلنية واملنفعة احلسية ،ملغية كل
القيم واملباديت اخللقية الدينية .وذلك له انعكاس سيئ على أمة ذات
منظور حضاري كاألمة اإلسالمية ،وبناء على ذلك فإنه تربز إشكالية
تتمثل يف الغزو الثقايف الذي يستهدف ضرب األمة اإلسالمية يف العمق
ضربات خمططة.
ومن تهنا تربز أمهية اللغة العربية وأمهية تعليمها ألبناء العامل
اإلسالمي لتقوم بدورتها الرائد يف إعادة ترابط األمة ووحدة كياهنا ،حتت
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لواء دستورتها القرآن الكرمي وتعاليم الشريعة السمحة ،وحىت ال يكون
لآلخر على األمة اإلسالمية من سبيل للسيطرة واإلذعان ،وحىت ال يقع
وبتوحد
بني املسلمني –أنفسهم -التصارع ِّ
املؤدى إىل االنفصام واخلصامّ ،
لسان األمة -ذلكم األمر الذي نرجوه -سيحقق ربط األمة اإلسالمية
ماضيا وحاضرا؛ اسرتشادا بالقيم املوروثة من تعاليم السماء ،مما سيعيد
لألمة تهويتها الفكريّة ومكانتها الرياديّة القياديّة ،يف ظل وحدة لساهنا
العريب "املبني".
إن اللغة العربية تهي أداة تثقيف اإلنسان املسلم ،وجعله ملما
إملاما كافيا بقواعد الدين الشرعيّة ،والسلوكيّة واالجتماعيّة ،ومتده
برصيد ضخم من اإلمكانات اللسانية ،وملكات القول البليغ واخلطاب
اإلنساين اللساين القادر املؤثر يف نفوس السامعني املوجهة إليهم الدعوة
اإلسالمية ،حمققةّ طريق التواصل بني املرتبطني بدين اإلسالم.
ولذا فواجب علينا اليوم ،ويف مطلع القرن احلادي والعشرين،
الذي أطل علينا مبا فيه من حتديات عصريّة ،وما فيه من تقدم علمي
متسارع اخلطى حنو منطلقات الصناعة واالكتشافات ،ففي ظل تهذه
احلياة جيدر بنا أن نكون يف الركاب ،وأن تدخل اللغة العربية عصر
التحديات واملنطلقات املستقبلية ،وذلك يف أسلوب تعليمها وتعلمها
ألبناء العامل اإلسالمي اليوم ،وخباصة أن يف دول املسلمني دوال ترتقي
يف التنمية مع تطورتها يف تقنيات احلضارة احلديثة مثل :ماليزيا
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وإندونيسيا ،ومها من دول النمور كما يطلق عليها.
وإن عملية تقدمي اللغة العربية تعليما وتعلما يف ظل تلك
الظروف السابقة ،تنطلق من أبعاد حاضرة وضرورات حضارية ،غايتها
إعالء كلمة احلق ،ونشر الشريعة اإلسالمية ذات احلضارة الفاعلة
واملكونات اإلميانية ،اليت تعلى من قدر وقيمة اإلنسان املستخلف
لعمارة الكون؛ وفقا للتصور اإلسالمي ،بغض النظر عن لونه وجنسه.
أ.تها . 1
الرقي بتعريب التعليم اجلامعي والدراسات العليا بات أمرا
إن ُ
ضروريًّا ،نادت به املنظمات العربية وقادة التعليم والفكر ،ألن تكوين
القيادات يف جماالت احلياة املختلفة ال تتم إال بتأصيل اللغة العربية يف
جمال التعليم والبحث واإلنتاج العلمي؛ وذلك بتنمية اللغة العربية
باعتبارتها لغة عاملية معاصرة ،وتنميتها تكون بتطوير أساليب تعليمها،
وحتسني قدراهتا ،وجتديد طاقاهتا ،وإبراز عبقريتها اإلبداعية.
إن أبرز مقومات الشخصية اإلسالمية جبانب قيمها اإلنسانية
نظامها اللغوي ،فحول اللغة تقوم احلضارة ،وباللغة تبلغ األمة
والروحية ُ
رسالتها اخلامتة ،وتنشر ثقافتها وتراثها الذي مل تبلغه أمة يف التاريخ
كما وكيفا وانفعاال وتفاعال وتأثرا وتأثريا يف املعرفة
اإلنساين ،نوعا وحجما و ًّ
اارسي -احملاضر بقسم لغة القرآن مبركز اللغات باجلامعة
 1إباراتهيم أمحاد الف ّ
اإلسالمية العاملية مباليزيا ،-ملخصا من حبث "أبعاد حضارية وضرورات
حاضرة يف تعليم اللغة العربية ألبناء العامل اإلسالمي".
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اإلنسانية.
اللغة إبداع إنساين يليب احلاجات الطبيعية والروحية واالجتماعية،
تصور،
وتهي قابلة دائما الستيعاب اجلديد ،وتهي منهج فكر وأسلوب ّ
ألننا نفكر بلغتنا اليت تعرب عن تهويتنا ِ
وحكْمتنا ،وجتارب حياتنا،
وفلسفتنا وتراثنا وبصريتنا ،مما يؤكد قدرهتا على مواصلة دورتها احلضاري،
واستيعاهبا للمعرفة البشرية يف كل زمان.
والذي جعل العربية لغة العلم يف املاضي قابليتها لذلك ،وما
قل أن تتوافر يف لغة أخرى منها:
تنفرد به من إمكانات ونات ّ
 -1مرونة اللغة العربية وقدرهتا على التفاعل مع غريتها؛ حيث استوعبت
العلوم اإلنسانية كلها ،ترمجة مث حفظا وإضافة وابتكارا ،وعندما
نزل القرآن الكرمي كان سببا يف توسيع دائرة األلفاظ ومدلوالهتا،
واكتسبت األلفاظ مرونة كبرية ،وصالحيات واسعة؛ لتعرب عن
املعاين اجلديدة ،واحلياة اجلديدة ،مث تستوعب بعد ذلك كل
مستحدث يف العلم ،أو جديد يف الفكر ،وأصبحت اللغة العربية
حتمل املعاين اللغوية اليت كانت عليها ،واملعاين االصطالحية اليت
طرأت عليها وثبتت فيها ،فكان القرآن بذلك إضافة ضخمة،
وثروة تهائلة أثرت العربية ،كما أن اللغة النبوية والبالغة احملمدية يف
أحاديث رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -عززت املصطلحات
اجلديدة واملعاين املستحدثة لأللفاظ والرتاكيب العربية .
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وتتمثل تهذه املرونة يف بروز ظاتهريت اللغة األدبية واللغة العلمية،
فالعربية عاشت لغة أدبية برز فيها اخلطباء والشعراء ،حيث كان الشعر
ُسست على مستوى اللغة األدبية،
ديوان العرب ،وإن قواعدتها أ ِّ
واستمرت طرائق التعبري معتمدة على املقاييس األدبية املتعارفة بني
الشعراء والكتّاب ،واليت ظلت عن طريق الرواية حىت هناية القرن الثالث
خاصا يف
اهلجري ،حيث بدأت اللغة العلمية تربز باعتبارتها مستوى ًّ
التعبري عن وصف األشياء لتعيني ماتهيتها؛ على اعتبار أن يراد
با"األشياء كل ما يدخل يف نطاق احلواس اإلنسانية من خملوقات ،ويراد
بالوصف كل جهد يأخذ شكل التقرير أو التحليل أو الرتكيب
العلمي" . 1
وإذا كان األسلوب األديب يتميز بالذوق واجلمال ،فإن األسلوب
العلمي ال لو من جانب مجايل ال يطغى على متيزه بالدقة يف استعمال
الكلمات واجلمل والرحابة واملرونة ،وجتنب الصور البالغية واحملسنات
البديعية.
 -2التعليم اجلامعي باللغة العربية يتناسب مع القدرات املعرفية وطاقات
اإلدراك لدى الطالب اجلامعي ،ألهنا اللغة اليت يتعامل هبا يف حياته
اليومية ،ويعرب هبا عن حاجاته ومشاعره ،وتهي قبل ذلك مرتبطة
بدينه وعقيدته ،والقناعة العقلية والنفسية بأمهية التعليم باللغة
العربية حيقق عملية التفاعل بني الطالب واألستاذ ،ويسهل عملية
 1د .عبدالصبور شاتهني" ،العربية لغة العلوم والتقنية" .دار االعتصام  .ص.78 :
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الفهم واإلفهام "ألن من أتهم مقومات النجاح وأعمقها قبول
التعريب نفسيًّا من اجملتمع والطالب واألستاذ ،وخلق االستعداد
النفسي واالجتماعي يف تقبل الدراسة باللغة العربية ضرورة من
ضرورات اإلبداع ،وخلق الثقة بقابلية العرب يف استيعاب العلوم
احلديثة ،وتهضم احلضارة اجلديدة ،لتكون وحدة روحية تزرع الثقة
العميقة بأصالة العربية ،واالعتداد بالرتاث اإلسالمي ،وبالتايل إعادة
الثقة بقابلية الطالب العريب ،واالعتداد باملستوى العلمي
لألستاذ" . 1
ومبا أن اللغة -كما ذكرنا -تهي أداة التواصل اإلنساين؛ فإن
البعد النفسي للتدريس بالعربية يساعد على اإلبداع واألصالة العلمية،
والقضاء على احلواجز النفسية اليت تنشأ عن التعلم بلغة أجنبية ،ألن
التعليم هبا يفقد الطالب البعد النفسي املطلوب يف العملية التعليمية،
ويضيع اإلحساس هبوية الطالب وذاتيته املعززين بلغة دينه وأمته.
 -3تعمل الرتبية اإلسالمية إلجياد اإلنسان الصاحل املتعلم ،احلاصل
على معرفة منظمة ،والقادر على تطوير مهاراته الفكرية وبصريته
وذوقه احلسي واجلمايل ،ووسيلة الرتبية يف حتقيق تلك األتهداف
تهي اللغة السهلة اليت يفهمها الطالب العريب املسلم ،وتهذه ال
كرمها اهلل -سبحانه وتعاىل -بالقران
تتوافر إال يف اللغة العربية اليت ّ
 1د .يوسف عز الدين" ،األثر النفسي واالجتماعي من تعريب التعليم" .جملة
جممع اللغة العربية ،ج ،51ص.147-146 :
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الكرمي ،الذي جعل عالقة املسلم هبا عالقة تعبدية إميانية ،جتعل
العامل املسلم يتعامل مع العلوم الطبيعية واإلنسانية باعتبارتها من
علوم الدين االستداللية ،وأن تعليم العلوم باللغة العربية من فروض
الكفاية اليت قد ترقى لفروض العني أحيانا ،ألن الطالب عندما
يتعلم بلغته واملعلم عندما يعلّم بلغته يتحقق هلما معا التواؤم
النفسي والديين؛ ألهنما يتعامالن بلغة القرآن الكرمي الذي حقق هبا
املسلمون مشروعهم احلضاري اإلسالمي يف املاضي ،وهبا
يستطيعون تقدمي مشروعهم للعامل املعاصر ،والرتباط العربية
بالدين؛ قال ابن سريين" :إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون
دينكم" . 1
 -4حال اللغة العربية في الدول اإلسالمية الناطقة بغيرها:
إن احلرب اليت وجهت للغة العربية وعدم صالحيتها الستيعاب
علوم العصر ،كانت معركة موجهة لإلسالم ولألمم األفريقية واآلسيوية
اليت تتطلع للكتابة باحلروف العربية؛ حىت تبتعد تهذه األمم عن عقيدهتا
واللغة اليت متثلها وتهي لغة القرآن الكرمي ،وإيهامهم بأن العربية عاجزة
عن أن تكون لغة علم وثقافة تستوعب معطيات العصر ومستجدات
" 1مقدمة
ص411؛
والتعديل"
"التمهيد"

مسلم" 84:1 .واللفظ له؛ الرامهرمزي" ،احملدث الفاصل".
ابن عدي" ،الكامل" 157-156:1 .؛ ابن أيب حامت" ،اجلرح
 15:1؛ ابن حبان" ،اجملروحني"  21:1؛ ابن عبد الرب،
 46:1؛ اخلطيب" ،اجلامع"  ، 29:1و"الكفاية" ص.150:
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العلوم .ومحل لواء تهذه الدعوات كتاب عرب -نصارى ومسلمني -رأوا
أن البديل تهو التوجه حنو الغرب بلغته وثقافته ،وجعل العربية لغة شعائر
دينية ،وليست لغة فكر وعلوم ،ألن كثريا من األمم هلا لغتها اليت تفكر
هبا ،ولغتها الدينية اليت تتعبد هبا وتقرأ هبا كتاهبا املق ّدس؛ كالالتينية
واليونانية والقبطية والسريانية .وتذكر الدراسات أن ستني لغة آسيوية
وأفريقية ألمم إسالمية كانت تكتب باحلرف العريب حىت جاء االحتالل
وأهناتها! "إن احلرف العريب الذي نكتب به لغة إسالمية من شانه أن
يكون حلقة الوصل بينهم وبني القرآن الكرمي املكتوب باحلرف نفسه،
وتهو مدخل سهل لتعلم القرآن ولغته ،فالذي يتعلم كيف يكتب لغته
باحلرف العريب يستطيع قراءة القرآن بأقل جهد ،أما إذا كتبت اللغة
باحلرف غري العريب انقطعت الصلة بني متكلميها ،وبني قراءة
القرآن" . 1
وقد حارب احملتل اللغة السواحيلية اليت يتكلم هبا شعوب شرقي
إفريقيا ،ولغة اهلوسا اليت يتكلم هبا شعوب غرب إفريقيا ،ومع ذلك
انتشرت العربية يف تهذه البالد ،ويتقنها معظم املتعلمني الذين درسوا يف
اجلامعات العربية ،يف األزتهر والسودان والسعودية وغريتها ،وتهم الذين
يدعون للعودة بالكتابة باحلرف العريب ،واهلدف من الكتابة به تربز يف
النقاط اآلتية:
 1د .يوسف اخلليفة أبوبكر" ،احلرف العريب واللغات اإلفريقية".
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 -1احملافظة على الرتاث احلضاري يف إفريقيا واستمراره.
 -2التعبري عن أغراض احلياة املعاصرة التعليمية والدينية والثقافية،
وأغراض احلياة اليومية.
 -3االتصال مبصادر احلضارة العربية اإلسالمية.
 -4حمو األمية احلضارية واملساعدة على التنمية احمللية.
ومع احلرب اليت ُو ِّجهت للحرف العريب إال أن اللغة العربية متثل
اللغة الثانية يف البالد اإلسالمية ،وإذا كان العامل كله يتعلم اإلجنليزية
والفرنسية وغريمها ،وجيعالهنما لغة تعلم وثقافة ،فيمكن للبالد اإلسالمية
أن جتعل العربية لغة دينها وثقافتها وتعليمها يف ظل اجلهود املبذولة
لتسهيل تعلم العربية ،وحتديث األساليب والطرق لتعليمها ،واالستفادة
من معطيات التقنية املعاصرة.
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املبحث الثالث :اهتمام املسلمني باللغة العربية لفهم القرآن.
"من اإلنصاف أن نقول :إن اللغة العربية قد ختلت عن ارتباطها
اإلقليمي يوم أن أنزل اهلل القرآن الكرمي هبا ،وال حاجة بنا إىل مناقشة
تهذا األمر مطوال ،فيكفي القاريت أن يرجع إىل القرآن الكرمي وخباصة
سورة يوسف"

1

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ

[يوسف] ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [الرعد ]37 :ﭽ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [النحل] ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

[الشعراء] ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ

[فصلت] ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

[الشورى] ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂﰃﭼ [األحقاف].
ومن العلماء من أوجب تعلم العربية وإتقاهنا ،قال عمر بن اخلطاب
" :تعلموا العربية فإهنا من دينكم ،وتعلموا الفرائض فإهنا من دينكم" ، 2
 1حممد أكرم علي مصطفى سعد الدين" ،التخطيط اللغوي ولغة القرآن".
مذكرات غري منشورات ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا1992 ،م  ،ص
.19
 2ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط املستقيم"  207:1؛ ابن أيب شيبة،
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وقال" :تعلموا العربية فإهنا تثبت العقل ،وتز ُيد املروءة"  ، 1وكره الشافعي -
رمحه اهلل -ملن يعرف العربية أن يتكلم بغريتها  ، 2وقال ابن تيمية -رمحه اهلل-
" :إن اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض واجب ،ألن فهم الكتاب
والسنة فرض ،وال يفهم إال بالعربية ،وما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب"  ، 3وقال ابن فارس -رمحه اهلل" :-لذلك قلنا :إن علم اللغة
كالواجب على أتهل العلم لئال حييدوا يف تأليفهم أو فُتياتهم عن سنن
"املصنف" 29926 .بلفظ :تعلموا اللحن والفرائض فإهنا من دينكم ؛
الدارمي" ،السنن"]2850[ 441:2 .؛ البيهقي" ،السنن الكربى".
]11956[ 209:6؛ البيهقي" ،شعب اإلميان" ]2678[ .عن عمر بن
اخلطاب -رضي اهلل عنه -قال :تعلموا العربية وتفقهوا يف الدين ،وأحسنوا
عبارة الرؤيا .
 1البيهقي" ،شعب اإلميان" 187:4 .برقم . 1625
 2رواه السلفي بإسناد معروف إىل حممد بن عبد اهلل بن احلكم قال :نعت حممد
بن إدريس الشافعي يقول" :ال حنب أال ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية،
وذلك أن اللسان الذي اختاره اهلل -عز وجل -لسان العرب ،فأنزل به كتابه
العزيز ،وجعله لسان خامت أنبيائه حممد -صلى اهلل عليه وسلم ،-وهلذا نقول:
ينبغي لكل أحد ي ِ
قدُر على تعلم العربية أن يتعلمها؛ ألهنا اللسان األ ْوىل بأن
يكون مرغوبا فيه ،من غري أن حيرم على أحد أن ينطق بالعجمية" ،وينظر:
الرسالة . 34
 3ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط املستقيم". 207:1 .
- 507 -

أهمية دراسة اللغة العربية لطالب الدراسات القرآنية ووسائل النهوض بها ،أ.د .محمد بن عبد العزيز العواجي
1

االستواء"  .وقال أبو تهالل العسكري -رمحه اهلل" :-فعلم العربية على ما
تسمع من خاص ما حيتاج إليه اإلنسان جلماله يف دنياه ،وكمال آلته يف
علوم دينه"  . 2ويف ما خلفه لنا علماء العربية دليل على فضلها ،فما خلفه
ابن جين -رمحه اهلل -الذي كان متمكنا من اليونانية ألنه رومي ،وما خلفه
أبو علي الفارسي -رمحه اهلل -الذي كان متمكنا من الفارسية ،مع أن
الرومية والفارسية كانتا أزتهى لغتني يف زماهنما بعد العربية ،وكذلك كان شأن
الكثري من سلف األمة ،حىت أُثِر عن أيب الرحيان البريوين قوله" :ألن أ ْشتم
بالعربية خري من أن أُمدح بالفارسية"  ، 3وقد قال الشعراء يف مدح اللسان
واللسن أبياتا ال حتصى منثورة يف كتب األدب . 4
تهكذا فعل سلفنا الصاحل يف خدمتهم للغة القرآن؛ أحبوتها حبا
عظيما ،ووتهبوا هلا نفوسهم ،فنقحوتها ووضعوا قواعدتها وأصلوا حنوتها
1
2
3
4

أمحد بن فارس" ،الصاحيب يف فقه اللغة" .حتقيق :السيد أمحد صقر،
ص.55:
ينظر :حبث اللغة العربية التحديات واملواجهة األستاذ /سامل مبارك الفلق،
اليمن -حضرموت.
ينظر :حبث اللغة العربية التحديات واملواجهة األستاذ /سامل مبارك الفلق،
اليمن -حضرموت.
ممن مجع دررتها :اللغة العربية والشرق-كمثال من ديوان مصطفى صادق
الرافعي .درر هبية يف مدح اللغة العربية -الكاتبة شروق حممد سلمان،
اهلواس.
حماضرات يف النقد األديب احلديث -د .عبد احلق محّادي ّ
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وصرفها؛ حىت بلغت درجة الكمال والصفاء ،أما حنن عرب عصر
التكنولوجيا واالخرتاقات الفضائية والثورة املعلوماتية فقد فشا فينا
التخاذل والتكاسل والتقاعس ،فخلف من بعد السلف بعض من تنكروا
للغتهم واحتقروتها ،ونظروا إليها نظرة ازدراء ،واهتموتها بالعجز والقصور وعدم
صالحيتها للعصر.
ويقول د .عبدالرؤوف :كما أن اللغة العربية لغة كتاب اهلل وتراث
نبيه كانت وما زالت عامل وحدة فاعلة بني املسلمني؛ تؤلّف بينهم وتزيل
بشكل طبيعي العوائق اليت تقف يف طريق حتقيق الوحدة اإلسالمية
املنشودة  . 1فاللغة العربية لغة التمايز والخصوصية الحضارية
للمسلمين.
"إن قراء العربية اليوم الذين يستلهمون تراثها احلضاري والتار ي
السابق ال يُع ِوزتهم الدليل على أن يف اللغة العربية من التمايز
واخلصوصيات ألوانا وأنواعا ،ال توجد يف غريتها من اللغات يف العامل
قدميه وحديثه على وجه األرض ،ذلك أن تهذه اخلصوصيات واملميزات
اليت تنفرد هبا العربية ،تهي اليت أتهلتها ألن تكون لغة احلضارة اإلميانية،
واليت تنطلق من مرتكزات عقدية مؤصلة يف نفوس املسلمني ،ومن خالل
تلك املرتكزات والثوابت صارت -بال منازع -لغة احلضارة ،حيث
أنتجت الشعوب الناطقة هبا حضارة إنسانية استيعابية شاملة مازال
 1جملة رسالة اجلهاد ،العدد  ،63السنة السادسة ،مجادى اآلخرة 1397تها/
فرباير 1988م ،ص.13 :
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فضلها ال ينكر!
ويذكر الدكتور أمحد طاتهر حسني أنه " مل تعد العربية اآلن
حمصورة يف حدود جغرافية ضيقة فلقد جتاوزت كل احلدود
التقليدية وصادفت إقباال منقطع النظري من األمم اإلفريقية
واآلسيوية ،ويف أوروبا وأمريكا على السواء "  ، 1ونتفق معه يف
ذلك ،مضيفني أن تهذا اإلقبال املنقطع النظري ما كان له أن
يكون إالّ ألسباب أمهها جمموعة السمات واخلصائص واملميزات
اليت انفردت هبا العربية دون سواتها ومتيزت هبا ،ومتيز –أيض ا  -من
نطق هبا بوصفها لغة الضاد .
تهذا ،وتهناك من العلماء من ينازل اللغة العربية منازلة فوق لغته
األم ،وذلك شأن كثري من علماء املسلمني من غري العرب أمثال:
سيبويه ،والفارايب وابن سينا ،والرازي وغريتهم ،ولقد كان أبو حامت
الرازي واحدا من علماء العربية املربزين يرى أن اللغة العربية تسمو على
كل لغات البشر ،فهي يف القمة العلياء ،بينما حتتل العربية والسريانية
والفارسية مراتب أدىن ،وكان يرى -أيضا -أن اهلندية واليونانية ليس
هلما أي فضل ،ويتضح ذلك من قوله يف كتابه "الزينة" فيقول" :إن
أفضل اللغات األربع لغة العرب ،وتهي أفصح اللغات ،وأكملها ،وأمتها،
 1د .أمحد طاتهر حسنني" ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا :بانوراما
تار ية" .ص.57
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وأعذهبا وأبينها ]أكثرتها بيانا[ ،ومل حيرص الناس على تعلم شيء من
اللغات يف دتهر من الدتهور ،وال يف وقت من األوقات ،كحرصهم على
تعلم لغة العرب ،وال رغبوا يف شيء من القرون واألزمنة رغبة تهذه األمة
يف لسان العرب من بني األلسنة ،حىت إن مجيع األمم فيها راغبون،
وعليها مقبلون ،وهلا بالفضل مقرون ،وبفصاحتها معرتفون" . 1
وقال أيضا" :إن أفضل ألسنة األمم كلها أربعة :العربية ،العربانية،
السريانية ،الفارسية"  2إىل أن يقول" :وقال قوم بفضل اللغة اليونانية
واهلندية ،ألن كتب الفالسفة واألطباء وأصحاب النجوم واهلندسة
واحلساب هبا ،وتهذا قول منبوذ عند أتهل امللل"  . 3أي أنه يرفض تفضيل
أي لغة عليها مهما كانت األسباب والدوافع .مث يبني أبو حامت الرازي
فضل اللغة العربية مؤكدا أهنا قد استكملت احلروف واألصوات؛ فصارت
هبذا متمايزة متفوقة على سائر اللغات مبا خصها اهلل تعاىل من مميزات
فقال" :ونقول :إن لغة العرب تهي اللغة التامة احلروف الكاملة األلفاظ مل
ينقص منها شيء من احلروف فيشينها النقصان ،ومل يزد فيها شيء فتعيبها
الزيادة" . 4
ومن نات ومالمح تهذا التمايز الذي انفردت به اللغة العربية:
1
2
3
4

أبو حامت الرازي" ،الزينة يف املصطلحات اإلسالمية والعربية".
املرجع السابق.
املرجع السابق.
أبو حامت الرازي" ،الزينة يف املصطلحات اإلسالمية والعربية".
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كوهنا وعاء الرسالة احملمدية اخلامتة ،فهي الوسيلة اليت محلت تعاليم
اإلسالم إىل ماليني البشر ،وهبا نزل القرآن الكرمي ولقد صمدت
صمودا ال يتزعزع أبدا ،وبقيت حية منطوقة ملء األذتهان واألعيان عرب
األزمان ،بينما اندثرت لغات كثرية وبادت ألسن أخرى وصارت طي
النسيان على مدى األيام ،ولو أن لغة ما قُدِّر هلا أن تستمر إىل اليوم
فلن تكون كما كانت حمافظة على أصالتها األوىل ،فالبد أن تصاب
بالتحريف والتبديل وال يكون هلا ثبات على أصل واحد ،ذلك مثلما ما
حدث مع اللغة العربية ،فعربية اليوم ليست تهي عربية املاضي وشتان ما
بينهما .فلقد متيزت اللغة العربية بسمة تهي اتصال ماضيها حباضرتها
دون فصام.
ومن متايزتها أيضا ،أهنا صارت لغة البالد اإلسالمية اليت فتحت
على أيدي املسلمني األوائل ،والبالد اليت وصلها أبناء املسلمني األوائل
كالتجار والرحالة وغريتهم ممن كانوا قدوة ألتهل تلك البالد ،فأقبل أتهل
تهذه البلدان على اللغة العربية ،وصاروا يستخدموهنا :حتدثا وكتابة
وتعليما وتعلما ،ال فرق يف ذلك بني عريب أو عجمي ،بل شواتهد
تفوق أبناء العجم املسلمني على غريتهم يف اللغة
التاريخ لتؤكد لنا ّ
العربية ،ويؤكد ذلك إنتاجهم الفكري والفلسفي الذي يشمل جوانب
الرتاث املختلفة ،كان ذلك اإلنتاج باللغة العربية الفصحى حيث
كانت العربية تهي اللغة السائدة يف املشرق ،يتحدث هبا العرب
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الصرحاء والعرب بالوالء .كما كانت لغة التدريس والوعظ والتذكري
واإلمالء ،وكانت بالطبع لغة األدب والشعر والتأليف والتصنيف ،حيث
دونت هبا مجيع العلوم الدينية واللسانية ،والعلوم الدنيوية البحتة كلها،
وكانت تهذه العلوم تدرس يف مدارس الشرق باللغة العربية ألهنا لغة
القرآن ،أما اللغات احمللية فكانت يف العصور اإلسالمية األوىل يعدتها
أتهلها لغة الوثنية ،ولذلك عملوا على تعلّم وتعليم العربية وآداهبا؛ فنبغ
فيها منهم علماء أعالم.
تهذا إضافة إىل أن اللغات القومية للبالد املفتوحة قد حتلت وتزينت
بالعديد من األلفاظ والرتاكيب املستمدة من اللغة العربية مقرتضة إيّاتها من
لغة القرآن الكرمي الستخدامها يف احلياة اليومية وليس فقط يف الشعائر
والعبادات ،فإنك جتد اللغات مثل :الفارسية ،والرتكية ،والسواحيلية،
واملاليوية ،واألوردية ،واهلندية ،بل واللغات األوربية؛ حافلة باأللفاظ العربية
ومستخدمة باملعىن نفسه الذي وضعت له يف اللغة العربية ،حيث دخلت
تلك األلفاظ مع الدين اإلسالمي إىل تهذه األمم والشعوب وخاصة
األلفاظ والكلمات املتعلقة بالعبادات والشعائر اإلسالمية ،وليس ذلك
فقط ،بل جند تهذه اللغات نقلت الكثري من الكلمات العربية غري املرتبطة
بالعبادات؛ فاللغة املاليوية -مثال -جتدتها باإلضافة إىل األلفاظ الدينية
املتصلة بالعبادات والشعائر واألحكام الدينية قد اقرتضت ألفاظا غري ذات
ارتباطات دينية ،حيث استولت لغة القرآن على جوانب حياتية شىت،
وغزت كل جماالت حياة اجملتمع املاليوي ،فالكلمات العربية تستخدم
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حىت اآلن يف احلديث اليومي مع اختالف يسري يف نطقها ،واملعىن نفسه
تهو كما يف اللغة العربية.
وهلذا جتد كثريا من الناس يتساءلون :ما الذي جعل العربية تنفرد
هبذا الدور اخلطري ،وتأسر القلوب وتتفوق على غريتها من اللغات من
الساحة أمامها؟
حناول اإلجابة فنقول :إن الذي ميزتها وأعطاتها تهذه
اخلصوصيات املميزة هلا عن غريتها؛ تهي أهنا تتميز بعدة نات
وخصائص تكمن فيها قد أتهلتها للقيام هبذا الدور الريادي الذكي فها
تهي تلكم اخلصائص ونسردتها تهنا باختصار:
أ  -خصائص عامة:
 فهي لغة القرآن الكرمي -كالم اهلل تعاىل -والسنة املطهرة. لغة التخاطب املشرتكة بني ماليني املسلمني. لغة العبادات واملشاعر املقدسة. لغة مل يصبها التحريف والتبديل .حمفوظة باحلفظ اإلهلي ،لغة احلرفالشريف.
 لغة متواصلة عرب األجيال مفهومة يف كل جمال. كاملة متماسكة ال يعيبها نقصان. لغة حضارية تستوعب التجديد.- 514 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

 -دقائق اإلعراب ،والرتادف ،واالشتقاق ،والتعريب…إخل . 1

ب) خصائص أخرى :نوردتها على سبيل املثال ال احلصر:
 -1صدق وداللة التعبري.
 -2اللفظ بقدر املعىن زيادة يف املبين تؤدي إىل زيادة املعىن .
 -3اإلطالق والتقييد ،اللفظ مطلق ،مقيد .
 -4التخفيف والتشديد ،اإلفادة التوكيد وتقوية املعىن.
 -5اللفظ الواحد يؤدي عدة معان ،ويف كل سياق له مضمون ومفهوم
متجدد.
 -6السهولة التعبريية ودرجة مفهومية اخلطاب.
 -7الشاعرية املعربة املمزوجة بالساحرية والبيانية ،واآلسرة واملؤثرة مع
التلقائية النابعة من السجية.
 -8االستعارات العجيبة ،والكنايات املفيدة ،واجملاز واحلقيقة.
 -9الذوق واجلمال ،ومدى اإلحساس هبما لدى املرسل واملستقبل.
 -10القدرة املنطقية على االحتجاج واالستدالل وإقامة الربتهان.
 -11لغة التعبري عن الواحد املفرد واملشارك املثىن أو اجلمع .
 -12لغة املواقف :االستفهام وأنواعه ،التقريرية ،االستدراك واالحرتام،
االستنكار ،اإلخبار االستخبار ،التعجب ،املدح ،الذم …إخل.
 1يراجع يف ذلك أمهات كتب علم اللغة ،وفقه اللغة ،والنحو ،والتصريف
للوقوف على أبعاد تلك املفاتهيم.
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 -13لغة الصوت اخلفيف على األذن ،واحلرف الذي يتكامل مع
الصوت ،فالصوت يعرب عن احلرف ومعناه من مهس وجهر ونرب
وقطع وتفخيم وترقيق .ونذكر تهنا ما قاله األستاذ الدكتور الطويل:
"صوتيات اللسان العريب سهلة نحة ميسورة ال حتس عند النطق
باللفظ بإرتهاق يلم بعضالت اللسان والفم وسائر خمارج احلروف،
بل تناسب الكلمات انسياب املاء يف سالسة وسخاء .ولكل
حرف صفات متنوعة جتعل للكلمة العربية قيمة تعبريية وداللية
واسعة ،وثروهتا يف املفردات شاملة ،واعية غزيرة فياضية"  . 1إىل أن
يقول" :وال تعجب -إذا -بعدما عرفنا من تهذه املزايا أن تأتهل
اللسان العريب لنازول أحسن احلديث وأصدق القول وأعذب
الكالم".
 -14لغة املشاعر الوجدانية ،واألحاسيس العاطفية املتنوعة .لغة
غنائية شعرية .
 -15ومن الثبات أن تهذه اخلصائص ال تشاركها فيها أية لغة هبذا
القدر.
مهم -تهي
وإن أتهم خاصية من تلك اخلصائص -وكلها ّ
خاصية اإلعراب .حيث متيزت هبا اللغة العربيّة دون سواتها ،وجعلت
 1الدكتور السيد رزق الطويل" ،اللسان العريب واإلسالم معا يف معركة
املواجهة" .ص.22 :
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تهويتها خاصة هبا؛ مما ساعدتها على احلفاظ على ذاتية وتواصل اللغة
ودعمت مركزتها ودورتها ،كما ساعدت تهذه اخلاصية على
العربيّةّ ،
القيام بوظيفة اللغة العربيّة خري قيام يف التواصل بني شعوب العامل
املسلمة.
ولتلك اخلصائص السابقة الذكر -جمتمعة ومنفردة يف آن واحد،
دور يف غاية األمهية من أجل تطور اللغة العربية واتساعها ومشوهلا
ووفائها مبطالب العصر ،واستيعاب للعلوم العصرية والفنون املتنوعة؛ مما
أكسبها تهذا التمايز ،وتهذه املقدرة الفائقة على تشكيل وجدان وعقل
إنسان احلضارة املسلم العريب والعجمي على السواء ".أ.تها . 1

 1أبعاد حضارية  ، 14-10باختصار يسري.
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املبحث الرابع :ذم العلماء للعجمة يف فهم القرآن.
 -1عدم فهم النصوص الشرعية سبب من أسباب الضالل:
تعرض الشاطيب -رمحه اهلل -يف كتابه القيم االعتصام إىل تعريف
البدعة ،وأنواعها ،وأحكامها ،ومناتهج أتهل البدع يف االستدالل،
وأسباب ضالل أتهل البدع ،وله كالم يف غاية اجلودة ومنه قوله" :الباب
العاشر :يف بيان معىن الصراط املستقيم الذي احنرفت عنه سبل أتهل
االبتداع ،فضلت عن اهلدى بعد البيان. 1 ".
قال" :إن اهلل -عز وجل -أنزل القرآن عربيًّا ال ُعجمة فيه ،مبعىن
أنه جار يف ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب؛ قال اهلل تعاىل:
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ [الزخرف ،]3:وقال تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﭼ [الزمر ،]28:وقال تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [الشعراء] وكان املنازل
ُ
عليه القرآن عربيًّا أفصح من نطق بالضاد ،وتهو حممد بن عبد اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،وكان الذين بعث فيهم عربا أيضا ،فجرى اخلطاب به
على معتادتهم يف لساهنم.
فليس فيه شيء من األلفاظ واملعاين إال وتهو جار على ما
اعتادوه ،ومل يداخله شيء ،بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي،
 1الشاطيب" ،االعتصام". 801:2 .
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فقال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [النحل]،
وقال تعاىل يف موضع آخر :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟ ﯠ ﭼ [فصلت "...]44:إىل آخر كالمه . 1
ومسألة وجود ألفاظ يف القرآن أصلها أعجمي ليس من مقصودنا؛
مع أنه لو وجدت فيه كلمات أصوهلا أعجمية ،فإن الكلمة إذا عربت
واستخدمها العرب صارت عربية ،كما أنه اآلن يف كثري من لغات العامل
كلمات عربية قد صارت من ضمن كالمهم؛ ألهنم عجموتها؛ وتهي كلمات
كثرية؛ والسيما يف اللغات القريبة؛ مثل احلبشية ،والرتكية ،واهلندية،
واإليطالية ،والفارسية ،وتهي يف الفارسية أكثر ،وتهذه قاعدة وأصل من أصول
الفهم.
 -2من أسباب ضالل الفرق :العجمة وعدم فهم القرآن:
واألمثلة على ذلك كثرية ،فهم إما أهنم ال يفهمون القرآن ،وإما
أهنم يستخدمون الكلمة يف غري موضعها ،فمثال يقول اهلل تعاىل :ﭽﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [املؤمنون ،]88 :وكلمة امللكوت وردت
يف القرآن يف أكثر من موضع ،فيقول أبو حامد الغزايل :العامل عاملان:
عامل الدنيا ،وعامل امللكوت ،وأحيانا يقول :عامل امللكوت ،وعامل
اجلربوت ،والعامل املشهود ،وعامل املالئكة ،وعامل العقول العشرة،
فامللكوت عندتهم عامل آخر ،وليس تهذا تهو معىن امللكوت الوارد يف
 1الشاطيب" ،االعتصام". 801:2 .
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القرآن.

"اجته الغزو الثقايف إىل لغة القرآن فأصاهبا إصابات قاتلة ،إذ عزل
تهذه اللغة عزال تاما عن تدريس العلوم ،فال وجود للغة العربية يف كليات
الطب أو الصيدلة أو اهلندسة أو العلوم ،أو غريتها من الكليات اليت تدرس
الكون واحلياة .وكما أميتت اللغة العربية يف تهذا امليدان أميتت يف ميدان
التقدم احلضاري على اختالف أبعاده املدنية والعسكرية واملنزلية
واالجتماعية ،فإن األلفاظ األجنبية وحدتها اليت تستخدم أللوف األجهزة
والسلع واملصطلحات احلديثة .وزاد الطني بلة أن لغة التخاطب واحلوار
أخذت تتجه بقوة إىل اللهجات العامية ،واستطاع الغزو الثقايف يف كثري من
اإلذاعات والصحف أن يبعد العربية عن تهذا اجملال كذلك! بل إن بعض
الزعماء أخذ طب بالعامية احمللية لقطره ،ويدع احلديث بالعربية وإذا حتدث
هبا فبعد إعالن حرب شعواء على قواعد اللغة وضوابطها ،إنه يستحيي من
أي خطأ يقع فيه لو تكلم باإلنكليزية أو الفرنسية ويرى ذلك نقصا شائنا.
أما اللغة العربية فإن اخلطأ فيها ال حرج فيه ألنه ال مكانة هلا ..واملقصود بعد
موت اللغة العربية ا ال قدر اهلل ا أن يوضع القرآن يف املتاحف ،ألنه ال يوجد
بعد ذلك من يفهمه!
إن احلفاظ على لغة العرب من شعائر اإلسالم ،وإن دحرجة تهذه
اللغة إىل منزلة ثانوية خيانة هلل ورسوله ،وإن تعلم النحو والصرف كتعلم
التفسري واحلديث ،وإن إقرار األخطاء اللغوية كإقرار املعاصي الدينية سواء
بسواء. 1 ".
 1حممد الغزايل" ،ظالم من الغرب" .ص ،120-119 :بتصرف يسري.
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املبحث اخلامس :قواعد ومنطلقات لفهم لغة القرآن.
"لكي تكون اخلربة اللغوية فعالة وجمدية وحمققة ألتهداف تعلم
اللغة العربية ،وقادرة على مساعدة الطالب على التعلم؛ ينبغي أن تتوافر
فيها جمموعة من املقومات والشروط ،منها:
 -1االستمرار:
ونعين به أن تصاغ املواقف اللغوية وتقدم بشكل متدرج ومستمر،
حبيث نبدأ بتقدمي خربة لغوية سهلة وضيقة ،مث مع تقدم الطالب يف
مستويات تعلم اللغة تزداد اخلربة اتساعا وعمقا .مثال ذلك يف القواعد :لو
فرض وأردنا أن نقدم الفاعل ،فال ينبغي أن نقدمه دفعة واحدة ،وإ ا قد
نقدم الفاعل املفرد املرفوع بالضمة ،مث بعد ذلك الفاعل املثىن مث الفاعل
اجلمع مث الفاعل الضمري ،وتهكذا يف مراحل متتالية ،أي أن دراسة تهذا
املبحث ال تتم مرة واحدة ،وإ ا تستمر دراسته مع الطالب يف مستويات
خمتلفة.
 -2التكامل:
ونعين به أن تتكامل جوانب اخلربة اللغوية وترتابط ،حبيث
يتكامل ويرتبط تدريس االستماع بتدريس الكالم بتدريس القراءة
بتدريس الكتابة ،ويرتبط احملتوى اللغوي باحملتوى الثقايف ،ويتكامل كل
ذلك ويرتبط مع أنشطة استعمال اللغة االستعمال الوظيفي؛ حبيث يؤثر
تعلم كل جانب من تهذه اجلوانب على تعلم اجلوانب األخرى ،وحبيث
تتكامل مهارات اللغة يف املوقف الواحد من استماع وحديث وقراءة
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وكتابة ،ومن خالل كل ذلك يتكامل تعليم قواعد اللغة وأدهبا.

 -3التتابع:
ويقصد به البدء بتعلم اجلوانب السهلة والبسيطة واالنتقال منها
إىل الصعب واملعقد؛ حبيث يبىن الالحق على السابق ،ومتهد اخلربات
اللغوية السابقة للخربات الالحقة ،وقد نأخذ مبداخل التتابع كأن نبدأ
باجلزء وننتهي بالكل ،أو نبدأ بالكل ونتجه إىل اجلزء  ...وتهكذا ،طبقا
لطبيعة املادة املقدمة واألتهداف التعليمية اليت نسعى إىل حتقيقها ،وتهذا
التتابع تهو ما يسمى التنظيم املنطقي خلربات التعلم الذي جيعلنا ال
ننتقل بالطالب من خربة لغوية إىل أخرى انتقالة فجائية.
 -4االتزان:
ويعين أال يطغى جانب يف املوقف اللغوي التعليمي على جانب
آخر ،حيث ال ينبغي أن هنتم مبهارة لغوية على حساب مهارة أخرى ،أو
هنتم مبعارف اللغة ومعلوماهتا على حساب تعلم مهاراهتا ومواقف
استخدامها وتوظيفها ،أو هنتم بأغراضنا حنن من تعليم لغتنا على حساب
أغراض املتعلم وأتهدافه ودوافعه .وباستقراء تهذه املقومات للخربة اللغوية
جند أن اخلربة اللغوية أو املوقف التعليمي لتعلم اللغة ينبغي أن تضمن
معلومات ومعارف لغوية وثقافية ،ومهارات لغوية واتصالية وثقافية ،وأنشطة
لغوية متعددة تتيح الفرصة لتنمية كفايات الطالب ومهاراهتم يف استعمال
اللغة؛ حبيث يكون تعلم اللغة تعلما وظيفيا استعماليا وليس تعلما
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نظريا" . 1

ومما يعين على ذلك:
ّ
 -1نشر اللغة العربية في أكبر رقعة جغرافية ممكنة ،وتهذا األمر
تؤيده وتسهل القيام به مسوغات شرعية ،ومسوغات واقعية ،وال
شك أن نتائجه ملموسة وسريعة.
وللقيام هبذه املهمة ال بد من سلوك قنوات عدة أذكر منها على
سبيل املثال ما يلي:
أ -نشر اللغة بني األقليات غري العربية اليت تعيش يف بالد عربية ،ولو
يدرك املسؤولون يف تلك البالد فوائد تهذا األمر -حىت من ناحية
سياسية الستقرار البالد -لسارعوا إليه.
ب -نشر اللغة العربية يف البالد اإلسالمية الناطقة بغري العربية وتهي
كثرية ،ومتثل ثقال سكانيا مثل :إندونيسيا ،والباكستان،
وبنغالديش ،وتركيا ،وبالد أفريقيا الواسعة ،ومسلمي تلك البالد هلم
عاطفة جياشة جتاه اإلسالم ،وجتاه تعلم اللغة العربية ،وال هتمل تهذه
اخلطوة أيضا مع البالد اليت تبدي تعاطفا أقل ،بل جتب املبادرة إليها
أيضا.
ج -ويتلو تهذه البالد يف األولوية البالد الغربية ،والسيما نشر اللغة
العربية بني اجلاليات املسلمة اليت تعيش فيها.
 1رشدي أمحد طعيمة؛ حممود كامل الناقة" ،مفهوم املنهج وأمهية دراسته" .ص.9-8 :
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 -2نشر اللغة العربية الفصيحة بين المتحدثين يف مجيع األقطار
العربية .ومما جاء يف كلمة رئيس جممع اللغة العربية الدكتور شوقي
ضيف يف افتتاح مؤمتر دورة اجملمع السابعة والستني بالقاتهرة :لو
متادت اإلذاعات العربية يف البث بالعاميات النفكت الصالت اليت
تربط بني شعوب األمة ،وانعزل كل شعب عريب وعاش وحده ،بينما
شعوب الغرب يف أوروبا املتعددة اللغات جتمع مشلها يف تكتالت
اقتصادية وسياسية واحدة كاالحتاد األورويب . 1
ومن يستعمل العامية يكون أبعد عن فهم القرآن الكرمي والسنة
النبوية ،وشيئا فشيئا تبىن احلواجز بني كتاب اهلل وسنة نبيه --
اللذين مها مصدر تهذا الدين -وبني أتهل اإلسالم.
 -3على أهل التعليم إتقان اللغة العربية -ال سيما مدرسي معاتهد
اللغة العربية وأساتذهتا ،ومديري اجلامعات وأساتذهتا ،واملشايخ يف
ِحلق املساجد ،واملوجهني يف القنوات اإلعالمية ،-وجعل تهذا
اإلتقان عدوى تنتقل لألجيال اليت تقع بني أيديهم ،فيسامهون يف
إحداث ثورة لغوية تصحيحية.
 -4تكثيف األنشطة والمسابقات اللغوية؛ فقد كانت مدارسنا تقيم
 1املقال منشور يف موقع إسالم ويب -مقاالت ،بتاريخ 2001- 3- 20م

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&l

. ang=A&id=576
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مسابقات للخطابة واإللقاء ،وكذا مطارحات شعرية ،ومسابقات
للقصة القصرية ،وغريتها من صنوف األدب واللغة ،ولكنها
اضمحلت يف السنوات األخرية ،وليس تهذا واهلل بفأل حسن.
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املبحث السادس :وسائل تعزيز اللغة عند طالب الدراسات العليا
القرآنية.
بناء على ما سبق ،فيلزم أن يكون التدريس يف اجلامعة ويف
الدراسات العليا باللغة العربية ،سواء يف اجملاالت العامة أو اإلسالمية
خصوصا ،إذ إن يف تهذه اللغة من الثراء واملرونة ما تستطيع أن تليب به
مجيع املتطلبات الدراسية والبحثية .ويف مكتبتها الرتاثية واملعاصرة قدر
كاف من املراجع اليت ال جيوز أن يغفل عنها ،مع احلاجة الدائمة إىل
زيادهتا واإلضافة إليها كما تهي احلال يف كل لغة.
بل ومهما طالت املدة اليت يقضيها الطالب يف تلقيه وتعلمه فالبد أن
يصل ملرحلة الفطام العلمي والفكري ،ويبقى اعتماده على برامج أخرى لتنمية
شخصيته.
ويتعني علينا العمل على ابتكار أساليب تواصلية ،واالنفتاح على
جتارب اآلخرين ،وحماولة اإلفادة منها ،مما يزيل الرتابة عن دروسنا
وحماضراتنا ،ويرفع السآمة عن الطالب ،ويشوقهم إىل املعرفة ،ويرغبهم
يف العلم والتحصيل ،وحيرضهم على البذل والعطاء ،والتضحية من أجل
حتصيل لذة املعرفة ،وخدمة اجملتمع.
ويكون ذلك عبر الطرق التالية:
أ -طريق التلقي ومجاالته:
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 السماع:
من التجربة يتضح أن العلم بالنحو نظريًّا ال جيدي يف السالمة
اللغوية ،بل جتدي فيه املمارسة والتدريب واالستماع ،ولذا ال بد أن
نعرض الطالب يف سين تعلمه للغة العربية وما بعدتها لساعات طويلة
ِّ
ِ
من ممارسة الفصحى ناعا وحتدثا ،وتهو ما يعرف علميا با "التغطيس
اللغوي" .والوضع األمثل يف ذلك أن يلتزم األساتذة احلديث مع
أحد أقاربه أو ُزمالئه ممن جيمعه
الطالب بالفصحى ،وكذا لو فعل ذلك ُ
هبم املسكن لفرتة معقولة أكثر أيام األسبوع ،فإن باستطاعة أي
شخص -حبسب متكنه من قواعد اللغة العربية -أن جيعل الطالب
يتحدث بالعربية السليمة؛ إن تهو التزم معه احلديث هبا ،وال يضر أن
يتحدث بقية أفراد اجملتمع معه بالعامية.
ومما جيدر ذكره أن تأخر البداية بذلك يؤخر النتيجة ،ألن املقدرة
على تعلم اللغات فطريا ختبو وتضمر بعد املضي فيها ،ويصبح تعلم
وفهم القواعد النحوية عن طريق التطبيق والتكرار الوسيلة املمكنة
الوحيدة للتعلم .ولتجنيب تهؤالء الطالب املشقة والعناء هبذه الكيفية يف
تعلم اللغة يتحتم تلقينهم الفصحى.
ويزيد حجم التحدي ومقدار املعاناة اللذين يواجههما الطالب
غري العرب يف تعلم القراءة بلغة ال يتحدثون هبا ،وأن تهذا ميكن أن
يكون سببا يف تكون عادة عدم الرغبة يف القراءة لديهم ،حىت يف
اللغات األخرى ،وإن ناع احملادثة بالفصحى ليم ِّكنهم أن يتقنوا
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التحدث باللغة اليت سيقرؤون ويكتبون هبا ،مما يؤدي إىل تيسري تعلمهم
للقراءة والكتابة والقضاء على الصعوبات اليت يواجهوهنا يف تهذا اجملال
بسبب الثنائية اللغوية ،وأن لذلك أثرا لربنامج التغطيس التواصل
الدائم باللغة العربية الفصحى على عالماهتم يف القراءة والتعبري.
فالقرآن وما يليه من النصوص العربية الصحيحة الفصيحة تهي
أوىل وسائل تكوين امللكة بسماعها وقراءهتا وحفظها ،ألن السمع تهو
أبو امللكات اللسانية.
وإن األشرطة الصوتية املوجهة إىل تعليم اللغة العربية مادة علمية
معدة من وجهة نظر قائلها أو جمموعة خرباء ،وتهي وسيلة تقنية جديدة
ينبغي استغالهلا لكن من دون تغييب املعلم احلي ،ومن دون اختفاء
احلوار التفاعلي ،حىت يكتسب الطالب اخلربة الالزمة.
وال بد من توافر بعض املواصفات للدروس املسجلة اليت يسمعها
املتعلم وأمهها:
 -1وضوح الصوت أو الصورة إن كان مرئيا ،أو تكون مفرغة يف
حال عدم وضوح الصوت.
 -2عدم وجود انقطاع يف املادة املطروحة ،سواء بسبب اخللل الفين
أثناء التسجيل أو بسبب نقص يف احلاضرات أو عدم اكتمال
املادة.
 -3من األفضل أن تكون التسجيالت يف اجملاالت القرآنية ،وذلك
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لتحقيق غاية التعلم.
ومن أولويات املواد السمعية املطلوبة للمتعلم أن تكون يف
اإلطارات التالية:
 -1القرآن الكرمي :قراءاته وجتويده نعيًّا أو مرئيًّا  ،بصوت واضح
مسجل جبودة عالية.
 -2اللغة العربية أي شروح توفرت مرئية أو صوتية مثل ألفية ابن
مالك ،..وشروح البالغة ،وأخص علم الصرف لشدة احلاجة
إليه.
 -3القراءات الصوتية ألمهات كتب احلديث كالبخاري ومسلم
وغريمها ،أو التفسري.
 -4املتون العلمية املقروءة صوتيًّا أو مرئية  ،منظومات أو غريتها مما
يعين طالب العلم.
 -5القراءات الصوتية لكتب السرية والتاريخ ،كسري أعالم النبالء،
وتاريخ اإلسالم ،وتاريخ دمشق ،وتاريخ بغداد ،.... ،واألفضل
قراءة صوتيه جمردة.
 -6شروح متون وكتب يف علم احلديث ،أو مصطلح احلديث.
 -7شروح متون الفقه ،والسيما ما كان منها حبسب مذتهب بلد
املتعلم.
 -8كل ما ميكن توفريه من شروح يف الفقه املقارن ،وأصول الفقه،
وقواعده.
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ومن ذلك االستماع الناقد:
فإن الطالب كما حيتاج إىل القراءة السليمة الناقدة ،فهو كذلك
حيتاج إىل االستماع السليم الناقد ،حبيث يستطيع حني يستمع إىل
متحدث أن يلخص الفكرة األساسية اليت أراد املتحدث إيصاهلا،
ويستطيع أن يصدر أحكاما نقدية على ما نع .ومن الشواتهد اليت متر
بنا كثريا وتعطي داللة على افتقاد تهذه املهارة ،أنك حني تسأل مجهورا
ممن صلى اجلمعة عند خطيب معني عن موضوع خطبته وفكرهتا العامة
فإهنم تلفون يف حتديد ذلك ،و لط كثري منهم بني األفكار الفرعية
واالستطرادات ،وبني املوضوع الرئيس والفكرة العامة.
وحىت تنمو تهذه املهارة حيتاج األمر إىل أن تتاح فرص منظمة
لالستماع من خالل :حضور خطبة ،أو حماضرة عامة ،استضافة أحد
املتحدثني ،استماع إىل شريط.
ويقوم الطالب :بتلخيص الفكرة العامة ،واإلشارة إىل األفكار
اجلزئية والشواتهد ،والتفريق بينها ،وتهذا ينجح أكثر يف االستماع
للحديث املسجل؛ إذ يقوم أستاذه باالستماع له واإلعداد السابق حىت
تكون أحكامه وحتليالته أكثر دقة.
ومن األساليب التي يمكن أن يستخدمها األستاذ في التدريب على
هذه المهارة:
 -1املطالبة باالستماع إىل شريط يف املنزل ،وتلخيص الفكرة العامة
- 530 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

للموضوع واألفكار اجلزئية ،وإبداء الرأي عموما يف طريقة تناول
الفكرة.
 -2مطالبة الطالب بعد حضور اخلطبة أو احملاضرة بذلك.
 -3إجراء مسابقات يف تلخيص الفكرة املسموعة ونقدتها.
 -4االستنباط السليم :القدرة على االستنباط واالستنتاج مهارة مهمة،
ِّ
متكن الشاب من استخدام املعارف واملعلومات يف مواقف جديدة.

وثمة مجاالت يمكن أن تعود على تقوية هذه المهارة ،ومنها:
 -1تعويد الطالب استنباط الفوائد والعرب من آيات القرآن الكرمي
واألحاديث النبوية ،مع مراعاة العمق والبعد عن الفوائد املكررة
اليت اعتاد الشاب عليها.
 -2االعتناء باستنباط الدروس والفوائد العملية عند دراسة السرية
النبوية واألحداث التار ية.
 -3توظيف املقررات الدراسية اليت يتلقاتها الطالب يف املدرسة يف
تنمية قدرة االستنباط ،كما يف الرياضيات ،والتاريخ ،واللغة
العربية.
 -4االستفادة من األلعاب التعليمية؛ فكثري منها تنمي املهارات
العقلية ،ومن بينها مهارة االستنباط ،وميكن للمريب أن ينظم
بعض األلعاب واملسابقات التعليمية ،اليت جتمع بني حتصيل
فوائد علمية ،وحتقيق التسلية ،وتنمية املهارات.
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 القراءة:
ال فى أمهية العناية بتعليم الطالب مهاريت القراءة والكتابة؛
بتعليمهم احلرف مث الكلمة مث اجلملة .ويستحسن تعليم القراءة والكتابة
مضبوطة بالشكل ،واحلرص على قراءة القرآن مضبوطا ،والعناية
بالقراءة ،وتكليفهم القراءة جهرا مع الضبط صيغة وإعرابا ،وتنبيههم إىل
حلنهم .وأن يقرأ املعلم على الطالب بعض القطع بأناة مع اإلعراب
وضبط الصيغ ،وأن يلقنهم بعض القطع مجاعيًّا ،والعناية مبباديت اإلمالء
و ِّ
اخلط ،ودقة اختيار النصوص للقواعد واإلمالء ،وتكليف الطالب
قراءة القطع وكتابتها عدة مرات يف املْنزل .ويتعني مشاركة مجيع
املدرسني يف تصويب األخطاء اإلمالئية.
إن تكوين عادة القراءة وحب االطالع املستمر يعترب نواة للتعلم
الذايت والتعلم املستمر.
يكون لدى الطالب ثروة
إن قراءة النصوص الفصيحة وحفظها ِّ
لغوية ،وذلك بعد أن يغدو قادرا على القراءة ،وعلى أن يباشر ذلك
بنفسه ،وال بد من وضع قائمة من الكتب املشتملة على أفصح
النصوص يقرؤتها الطالب ويتذوق ما فيها ،ويصطفي ما حيسن حفظه
وحيلو ترداده ليكون له زادا يقيم به لسانه ويعلي بيانه ،وال بد له يف
سبيل ذلك من أن يتخذ ُكراسا يكتب فيه اختياراته متهيدا حلفظها ،فإن
حصول ملكة اللسان العريب إ ا تهو بكثرة احلفظ من كالم العرب ،حىت
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يرتسم يف خياله املِنو ُال الذي نسجوا عليه تراكيبهم ،فينسج تهو عليه،
ويتنازل بذلك مْن ِزلة من نشأ معهم.
وال ريب أن أول كتاب يتصدر تهذه القائمة تهو القرآن الكرمي،
وما أفلح من أفلح من أدباء العربية إال حبفظهم إياه ،وتذوقهم لبالغته،
ووقوفهم على روائعه وبدائعه ،ويلي ذلك احلديث الشريف ،وفيه من
عيون البالغة والفصاحة ما ال يوجد يف كتاب سواه ،وال غرو فرسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد ،مث حيفظ من عيون
األشعار للفحول خاصة كأيب متام واملتنيب ...
ومن ذلك القراءة الذكية :فالقراءة مهمة يف بناء الشخصية،
وحىت تكون القراءة أكثر مثرة وأبلغ أثرا يف بناء شخصية الطالب ،البد
من تنمية مهارة القراءة الذكية لديه ،ومما تشمله:
 -1القدرة على االختيار املناسب ملا يقرؤه.
 -2تعلم مهارات القراءة السريعة.
 -3تنمية القدرة على فهم املقروء ،وباألخص استيعاب الفكرة
العامة اليت يريد املؤلف إيصاهلا ،والتفريق بني الفكرة العامة وبني
الشواتهد واألمثلة والتفريعات.
ويقوم ما يقرؤه دون
 -4تنمية القراءة الناقدة اليت جتعل الشاب يفكر ِّ
التلقي اجملرد ،وينبغي أن يلحظ تهنا التدرج ،ومراعاة قدرات
الطالب وثقافته ،وأنه حيتاج إىل مرحلة يعتاد فيها القراءة ،ومرحلة
يفهم فيها وتُبىن ملكاته العلمية ،ومرحلة ينتقل فيها إىل القراءة
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الناقدة.
ومن املناسب أن يوجه يف بداية املرحلة إىل كتابات مناسبة
وُكتاب مناسبني ،مع الربط باملصادر العلمية والفكرية املناسبة .لكن
تهناك قدر طبيعي من النقد والتقومي لألفكار ميكن أن ينمى لدى
الطالب باعتدال وتدرج .وتهذه املهارات ميكن أن تعلم للطالب من
خالل برامج منظمة للقراءة ،أما جمرد إلقاء دروس وتوجيهات حول
القراءة وأساليبها فهذا حمدود اجلدوى والفائدة.
 الحوار:
من خصائص اللغة العربية أن يتعلمها اإلنسان دراسة؛ ألن اللغة
كما تعلمون -لغة تطبيق وممارسة ،وحمادثة ،فهي ليست مما يدرسعن طريق قراءة يف الكتب فقط ،إال إذا مل يكن لإلنسان من يعلمه،
ومن يدرس عليه.
للحوار فوائد عديدة على املستوى التعليمي ،تفوق يف آثارتها
كثريا من األنشطة التعليمية األخرى ،ومن اآلثار اإليجابية للحوار:
 -1تدريب غري تقليدي على التحدث باللغة العربية ،تنمية مهارات
التخاطب اللغوي ،وإجادة احلديث.
 -2تعويد الطالب مواجهة اآلخرين ،وإيصال املعلومات والرسائل
إىل كل من يتعامل معهم.
 -3تفسح اجملال لدخول أنشطة مساعدة إلمتام عملية احلوار مثل:
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القراءة  -التفكري -التخاطب  -القدرة على بناء احلجج  -التقومي
الذايت.
 -4جتعل عملية التعلم أكثر رسوخا وخباصة يف الناحية اللغوية ،فمن
خالل إعداد الطالب للحوار؛ نستطيع أن نتعرف على ما حيتاج
إليه من سند لغوي؛ لكي ينجز املهمة املطلوبة.
 -5تن شيط رغبة الطالب يف التحصيل والتعلم الذايت ،إذ يصدر تهذا
التحصيل عن رغبة جتعل املناظر يؤمن بالتعدد يف اآلراء.
 -6احرتام اختالف الرأي ،وتنظيم عملية االختالف.
ينمي مهارة التدقيق اللغوي ،فيحرص
 -7استخدام األدلة واحلجج مما ِّ
الطالب على جتنب ما يؤدي إىل ضعفه يف األداء ،باإلضافة إىل
امتالكه قدرات التأثري واإلقناع من خالل أساليب حمكمة وأفكار
عميقة.
 -8يوفر احلوار مناخا قادرا على فتح الباب أمام الطالب؛ لكي
جيرب عمليًّا ما تعلمه من لغة تتيح فرصة للعمل اجلماعي
وتبادل اآلراء ،كما أهنا تتيح فرصة التعلم من اآلخرين.
 -9حتقيق الكفاية االتصالية للطالب ليغدو قادرا على التفاعل
اإلنساين ،وليتحقق الطالب مما تعلمه من اللغة.
 -10صقل مهارة التعبري وجتميع األفكار وانتقائها واستدعائها حني
يلزم األمر للتعبري الكتايب أو الشفهي.
 -11تنمية جمموعة من املهارات؛ كاحلديث ،واالستماع ،والكتابة،
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والتفكري النقدي واإلبداعي.
وتهنا من املهم اإلشارة إىل أمهية حتليل احلوار ،ولتحليل الحوار
نقوم بالخطوات التالية:
أ -حتديد قضية احلوار وموضوعها.
ب -حتديد أطراف احلوار.
ج -حتديد املنتصر يف احلوار.
د -حتديد بداية احلوار.
ه -مناسبة مناخ القضية للحوار . 1
ويشري بعض الدارسني ألمهية تفعيل الحوار عبر (المشارك
اللغوي):
واملشارك اللغوي تهو :الشخص الذي يقوم باحلوار مع الطالب؛
حىت تقوى مهارتا التحدث واالستماع عنده ،أو بعبارة أخرى:
الشخص الذي يساعد املتعلم على بلوغ نصف الطريق يف تعلم اللغة؛
إذ إن مهارات اللغة أربعة :التحدث ،واالستماع ،والكتابة ،والقراءة.
واملشارك اللغوي فكرة ضرورية ًّ
جدا يف تعلم أي لغة ،ويسلكه
من يذتهب من العرب لإلقامة بني األسر اإلجنليزية -مثال -لتعلم اللغة،
 1من املهم االطالع على مراجع احلوار ،ومنها على سبيل املثال :أدب احلوار،
احلوار اإلسالمي ،منهج احلوار يف القرآن الكرمي ،وغريتها.
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وألجله ُوجدت املواقع والربامج اإللكرتونية اليت هتتم باملشاركة اللغوية؛
لذلك فالفكرة حمل إمجاع بني ألسن األرض قاطبة.
وإذا نظرنا إىل اللغة العربية ،جند أن دارس اللغة العربية يواجه
صعوبات يف تهذا األمر؛ لقلة املتحدثني بالفصحى يف تهذا الزمان ،...
ولذا ال بد أن حيوي برنامج الطالب مشاركات لغوية من قبل األستاذ،
لكن تهذا وحده ليس كافيا لالعتبارات اآلتية:
 -1من املمكن أن يتمكن الطالب من احلوار مع أستاذه جيدا،
تاما ،أو قاصرا يف احلديث مع اآلخرين،
لكنه يعجز عجزا ًّ
بسبب اخلجل واالرتباك وغري ذلك.
 -2مهما بلغ الشخص مبلغا يف التميز اللغوي ،فإنه سيظل له
قاموسه اللغوي ،الذي يُقدره بعض اللغويني بأنه ميثل ثلث
احلصيلة اللغوية لكل فرد ،فمع كثرة املتحدثني يزداد القاموس
اللغوي للطالب.
 -3ال شك أيضا أن كثرة املتحدثني أبعد عن امللل والسآمة.
 -4فأمهية وجود املشارك اللغوي ال تقل -إن مل تزد -عن الفصل
والدرس املعتاد.
وإن طالب تعليم اللغة العربية اليوم كغريه من طلبة اللغات،
يبحث جاتهدا عن مشارك لغوي ،وكم نرى الفرحة علت وجوه
الطالب ،حينما يتمكنون من احلديث مع غريتهم من العرب بعربية
جيدة .ولكن لألسف الشديد يصاب الطالب بصدمة كبرية حينما يرى
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البون شاسعا بني ما يتعلمه وبني الشارع ،حىت إنه ليُخيل إليه أنه ما
تعلم العربية ،أو أن املتكلمني ليس بينهم وبني العربية نسب!
ففي أحايني كثرية ال يفهم الكالم ،وإن فهم ال يستطيع
اجلواب؛ لعجز املتحدث العريب عن اإلتيان مبثل ما أتى به الطالب
األعجمي  .وتبلغ األزمة ذروهتا حينما يصل األمر إىل السخرية
واالستهزاء ،فال يكتفي املتحدث جبهله بلغته! بل يصل به النزق إىل
االستهزاء بطالب قطع الفيايف والقفار طلبا لتعلم لغة القرآن الكرمي!
وإن الفصحى عند أكثر األمم رمز الرقي والعلو ،فال ينبغي
التفريط فيها ،وال التهوين منها.
ب -طريق التعلُّم ومجاالته:
وملعاجلة ضعف الطالب يف اللغة العربية البد من ضرورة حتديث
أساليب تعليم وتعلم اللغة؛ ومن ذلك األخذ باجتاتهات مساندة ،مثل:
التعلم لإلتقان ،والتعلم اجلماعي ،والتعلم الذايت ،والتعلم املستمر .إذ
معوقات التعلم يف السنوات الدراسية :كثرة املقررات الدراسية
من أتهم ِّ
وطوهلا وتنوعها ،وكثرة ساعات العمل اليت يكلفها األساتذة ،مع كثرة
ظل غياب احلوافز ،وترك
الطالب يف القاعات ،وتساوي األساتذة يف ّ
ِ
ييب ،وتهذه معضالت مؤثرة ميكن التغلب على آثارتها
اجلانب التدر ّ
مبجاالت التعلم املساندة ،ولعل من أمهها:
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 حضور الدروس والدورات والمناقشات العلمية:
إن متابعة الدروس العلمية ،والدورات العلمية ،واحملاضرات
العامة ،ومشاركة الناس فيها ،وحضور مناقشة الرسائل العلمية يف
اجلامعات؛ لتُثمر ثراء لُغويًّا وأسلوبيا مؤثاِّرا على طالب العلم.
وإن من تيسري اهلل -تبارك وتعاىل -أن تهيأ األسباب املعينة يف
التعلم لعلوم الشريعة حىت صارت قريبة لكل أحد ،حىت أولئك الذين
يعيشون يف بالد ال يوجد فيها درس واحد ،فبمقدورتهم حضور الدروس
العلمية وتهم يف بيوهتم من خالل الشبكة بواسطة مواقع علمية ودعوية
يف غاية النفع ،كما يستطيعون استدراك ما فاهتم عرب ما يسجل من
تلك اجملالس ،وتهذه املواقع بعضها متميز مبادته العلمية ،ومنضبط ،مع
التزام آداب البحث واحملاورة واملذاكرة ،بعيدا عن االنفعاالت
واملزايدات ،وتهذا كله من توفيق اهلل تعاىل ولطفه ،مث ما تهيأه من قيام
خنبة من أتهل العلم على تهذه املواقع  ، 1مع ما نعلمه مجيعا من أثر
القرآن والسنة يف املشتغلني هبما من غلبة السكينة عليهم ،وتهذا فضل
اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.
 القراءة على الشيوخ (العرض):
وطريق العرض والقراءة على الشيوخ يشمل اآليت:
 -1السماع من الشيخ مث العرض عليه ،ويدخل ضمنه التلقني
 1ومنها على سبيل املثال ال احلصر :ملتقى أتهل التفسري ،ملتقى أتهل
احلديث ،منتدى األلوكة ،وغريتها.
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والرتديد.
 -2العرض بالقراءة علي الشيخ مباشرة دون ناع منه.
 -3السماع من الشيخ فيسمع من شيخه ما يريد حتمله ،أو ممن
يقرأه على الشيخ.
 -4اإلذن من الشيخ للطالب اإلجازة  ،بعد عرضه علي الشيخ
لبعض القرآن أو الكتاب.
ويكون تهذا يف الغالب بني أتهل التخصص ،بأن يعلم الشيخ أن
املجاز عامل متقن ملا ُجياز فيه ،وإ ا يريد هبذا علو السند أو تقويته أو
ُ
تعدد الطرق . 1
إن "املشافهة تهي العمدة يف حتصيله ،وبذلك يسهل أخذ العلم
الشك
باملشافهة ،ويزيد به املهارة ،ويُصا ُن به املأخوذ عن طريان
ّ
والتحريف" . 2
التصدي
قال السيوطي" :اإلجازة من الشيخ غري شرط يف جواز ِّ
لإلقراء واإلفادة ،فمن علم يف نفسه األتهلية جاز له ذلك وإن مل جيزه
أحد ،وعلي ذلك السلف األولون والصدر الصاحل ،وكذلك يف كل علم
يف اإلقراء واإلفتاء ،خالفا ملا يتومهه األغبياء من اعتقاد كوهنا شرطا،
وإ ا اصطلح الناس على ذلك اإلجازة ألن أتهلية الشخص ال يعلمها -
 1ينظر :أسانيد القراء العشرة ورواهتم الربرة للشيخ  /السيد أمحد ص.7
" 2جهد املقل" .ص 110:بتصرف.
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غالبا -من يريد األخذ عنه من املبتدئني وحنوتهم ،لقصور مقامهم عن
ذلك ،والبحث عن األتهلية قبل األخذ شرط ،فجعلت اإلجازة
للمجاز باألتهلية  1 ".أ.تها
كالشهادة من الشيخ ُ

 التعلُّم الجماعي ( التعاوني)(:)2
أثبتت الدراسات أمهية التعلم اجلماعي ملا له من تأثري التفاعل يف
العملية التعليمية؛ وتهناك عدة وسائل للتعلم اجلماعي ،مثل:
 المجموعات التدريبية :وتهي ذات أثر حقيقي وملموس يف دعماملتدرب علميًّا ومعنويا.
حيث ميكن األستاذ أن ينشئ جمموعة تدريبية تضم أفرادا من
الطالب ،ويتابع أداء كل فرد منهم ،ويتفاعل معهم بطريقة مميزة،
ويتعرف على مواطن ضعفهم يف النحو اليت قد ال يعرفها الطالب
نفسه ،ويقيس نتائجه مبنتهى الدقة .وميكنه عمل حتفيز لألعضاء بطرق
كثرية ليسريوا قُ ُدما يف التعلم.
وي عترب تهذا النوع تهدية تعليمية قيمة تنفعهم على املدى القريب
والبعيد ،ومن مثاره:
توجه الطالب إىل الكتاب املقرر نفسه لفهمه فهما عميقا،
 ّ" 1اإلتقان". 140:1 .
 2لالستزادة ينظر :فعالية التعلم التعاوين يف اكتساب طلبة املرحلة الثانوية
مهارات التذوق األديب ،حممد سامل ،دراسات يف املناتهج وطرق التدريس.
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وتلخيصه تلخيصا ذاتيا ،بدال من اللجوء إىل استظهار امللخصات
املع ّدة من غريتهم لتلك الكتب.
 إنشاء جيل جديد حمب للعلم واملعرفة واملطالعة والبحث ،متعلّقباللغة العربية ،عامل على نشرتها.
 إشاعة حمبّة اللغة العربية وإدراك حالوهتا وبالغتها ،وذلك بتكريسوقت إضايف للمطالعة باللغة العربية ،وتنمية القدرة على النقد األديب
من خالل مناقشة أفكار القصص والقصائد ،والنصوص األدبية
األخرى.
 إن التعلم اجلماعي يعني على حتقيق مستوى عال من التعلم الذايت،ألن الطلبة يصبحون أكثر فهما ملا يقرأون.
 إن التعلم اجلماعي يزيد الطالب اتهتماما بالدقة وحسن االختيار. إن التعلم اجلماعي يُك ِّمل فيهم ملكة البحث واالجتهاد والنظر ،إذيقدرون على البحث فيما يعرض هلم من املستجدات اليت مل يسبق
النظر فيها من غريتهم.
 أن التعلم اجلماعي أكثر تثبيتا ،واجلماعة كلما تفاعلت استفادبعضهم من بعض ،وأثْاروا بأفكارتهم ومحاسهم اآلخرين.
أعضاؤتها ُ
 يُساعد التعلم التعاوين اجلماعي على االستفادة بشكل أفضل منالشبكة اإلنرتنت  ،نظرا لكثرة املعلومات املتوافرة عرب اإلنرتنت؛
فإنه يصعب على الطالب البحث يف كل القوائم ،لذا ميكن
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استخدام طريقة العمل اجلماعي بني الطالب ،حيث يقوم كل
طالب بالب حث يف قائمة معينة مث جيتمع الطالب ملناقشة ما مت
التوصل إليه.
 يُناقش يف اجملموعة ما أشكل على األعضاء يف الدروس ،كما يناقشطالب العلم بعضهم فيستفيدون ويفيدون ،وما استعصى من
املسائل يُرفع لألستاذ.
 التعلُّم الذاتي(:)1
 إن التعلم الذايت يعني على إتقان الرجوع إىل الكتاب ،والتفوق يفكون لدى الطالب إحساسا راقيا جبمالية
املقررات الدراسية كلها ،وي ِّ
اللغة العربية.
 إن التعلم الذايت يعني على التوجيه للتعمق يف علوم اللغة العربية، 1لالستزادة ينظر :التعلم للحياة :حبث حول تعلم البالغني ،دائرة الرتبية
والعلوم . 2000 ،دبلن " Fischer, Gerhard (2000).التعلم مدى
احلياة  -أكثر من تدريب " inجملة أحباث التعلم التفاعلي ,جملد  11عدد
 4/3صفحات  .294-265تعلم البالغني :ال يوجد وقت متأخر
للتعلم :تهيئة اجملتمعات األوروبية  ". COM (2006) 614التقرير النهائي.
بروكسل 23 ،أكتوبر  .2006تطوير املدرسني :حتدي التعلم مدى احلياة
كريستوفر داي ،باإلجنليزية(Developing Teachers: The Challenge :
) .1998., ،of LifelongLearningكتاب تطوير املدرسني -كتب
غوغل.
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والقدرة على استخراج احلكم واالستنباطات من األدلة.
 إن التعلم الذايت ينشِّط الطالب؛ فيستنتج املعلومة بنفسه بطريقةماتعة.
 إن تزويد طالب اللغة العربية مبهارات التعلم الذايت؛ جيعله قادرا علىمتابعة التغريات اليت تطرأ عل حمتويات املنهج؛ نتيجة للتقدم العلمي
والتقين يف العصر احلديث.
 إن التعلم الذايت يتعلم منه الطالب غالبا باقي املعاين للفظ الواحد،فيكمل له
فيزيده معاين عما تعلمه من خالل ثقافة من يُعلِّمهُ ،
أصالة املعىن العريب.
 إن التعلم الذايت وسيلة فعالة؛ يدعم تكوين طلبة العلوم الشرعية يفتقنيات البحث ومناتهجه ،وعلم املكتبة ،والقدرة على االستفادة من
احلاسب اآليل والربامج املعلوماتية ،واإلنرتنت ،مما جيعلهم قادرين
على الوصول إىل املعلومات اليت حيتاجون إليها ،والقدرة على
توظيفها يف اجملاالت اليت يريدون.
 دعم تكوين طلبة العلوم الشرعية يف تقنيات البحث ومناتهجه ،وعلماملكتبة ،والقدرة على االستفادة من احلاسوب اآليل والربامج
املعلوماتية ،واإلنرتنت ،باعتبار ذلك وسيلة فعالة متكن الطلبة من
التعلم الذايت ،مما جيعلهم قادرين على الوصول إىل املعلومات اليت
حيتاجون إليها ،والقدرة على توظيفها يف اجملاالت اليت يريدون.
 إن التعلم الذايت يُك ِّمل فيهم ملكة الفقه واحلفظ ،إذ يقدرون على- 544 -
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البحث فيما يعرض هلم من قضايا ومشكالت.
 يعد مفهوم التعلم الذايت من أساليب اكتساب مهارة التدبر ،وعلىاألستاذ أن يوجه طالبه هلذا املفهوم.
 التعليم المستمر(:)1
إن العلم حبر ال ساحل له ،وال ميكن الفرد اإلحاطة به ،لذلك
ال بد من االستمرار يف طلبه دون انقطاع ،وقد أمثرت تهذه القيم
الثقافية حركة فكرية زاتهرة ،حيث صار التعلم املستمر وتراكم املعرفة
وجتميع العلم ودراسته بصورة منظمة من أبرز خصائص احلركة الفكرية
يف عصور اإلسالم الذتهبية.
إن سر التميز عند مجيع املتفوقني والسعداء يف حياهتم تهي
خطوة واحدة تهي العزمية القوية ،واالجتهاد الشديد ،والصرب الطويل
اجلميل على التعلم املستمر.
 فهو حتصيل العلم مدى احلياة بدافع ذايت ألسباب شخصية أو مهنية. ويعتمد تهذا املبدأ على فكرة أن التعلم غري حمدد يف فرتة الصغر أو 1لالستزادة ينظر :ندى عبدالرحيم حمامدة" ،التعليم املستمر والتثقيف الذايت"؛
علي بركات" ،التعليم املستمر والتثقيف الذايت"؛ عبدالعزيز بن عبداهلل
السنبل" ،الرتبية املستمرة يف عامل عريب متغري"؛ علي خليل مصطفى أبو
العينني وآخرون" ،األصول الفلسفية للرتبية قراءات ودراسات "؛
ومؤمتر "التعليم املستمر وحتديات جمتمع املعرفة".
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يف غرفة الدراسة بل يتعداتها إىل كل مراحل العمر ويف أي مكان.
 وخالل اخلمسني سنة املنصرمة ،أحدث التطور العلمي تغيريا يفمفهوم التعلم ،ومل يعد حتصيل املعرفة مرتبطا يف مكان وزمان
حمدد أي الصف الدراسي  ،إذ كسب املعرفة مل يعد حمصورا يف
مكان وزمان معني أي مكان العمل .
ويف دراسة أُجريت على تسعني قائدا ،حتدث تهؤالء القادة بأن أتهم

صفة للقائد تهو التعلم املستمر ،واهلل -عز وجل -يقول :ﭽ ﯽ ﯾﯿﰀ

ﰁﰂﰃ ﰄﭼ [املدثر] .فكل كائن يكف عن النمو يبدأ يف املوت.
ومع التعلم املستمر لن حتتاج إىل اخلوف والرتدد ،بل سوف
تتقن اللغة العربية ولكنك حتتاج إىل بعض الوقت.
وميثل التعلم باستخدام احلاسوب نقطة االنطالق حنو التعلم
املستمر ،وسوف يقوم مدرسو املستقبل اجليدون مبا تهو أكثر من
تعريف الطالب بكيفية العثور على املعلومات عرب طريق املعلومات
السريع.
إن مفهوم الرتبية الشاملة املتكاملة يتطلب اعتماد اإلنسان غاية
وأداة ،ويرتتب عليه املشاركة الواسعة يف حتقيقها ،وتنمية املواقف
اإلجيابية واالستعدادات لتقبل التغيري من أجل حتسني مستويات احلياة
وتطوير أساليب اإلنتاج ،اعتمادا على التعلم املستمر.
إن مهمة األستاذ ال تقتصر على تزويد الطالب باملعلومات
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واحلقائق ،وإ ا تتسع لتشمل إكساهبم مهارات التعلم املستمر.
ومن فوائد التعليم المستمر:
 -1التعرف على اجلديد من املعارف واكتساب اخلربات وتطويرتها.
 -2صقل املواتهب واملهارات.
 -3اكتساب مهارات جديدة.
 -4إبداع الفرد وارتقاءه ومن مث ارتقاء باجملتمع.
 -5رفع مستوى الفرد التعليمي والثقايف.
 التدريبات اللغوية:
إن من الالزم لطالب اجلامعة التدريبات اللغوية؛ فقد كتب
حسن شحاته حبثا عن التدريبات اللغوية الالزمة لطالب اجلامعة  ،بني
من خالله أن التدريبات ضرورة لتعليم العربية وتعلمها ،وتهي وسيلة
للحكم على فعالية العملية التعليمية جبوانبها املختلفة ،وتهي وسيلة
لوضع تقومي دقيق أمام اجلهات املعنية عن فعالية التعليم ليفيدوا منها
يف اختاذ القرارات ،وحياول الباحث معرفة مدى استعمال القائمني على
التعليم يف اجلامعات للتدريب ،وما األ اط اليت تشيع يف استعماالهتم،
وأسباب العزوف عن التدريبات اللغوية أو شيوعها ،وما املعايري الفعلية
الالزمة للتدريبات اللغوية ،وحتدث عن التصور املستقبلي ملا جيب أن
تكون عليه التدريبات ،وحتدث عن طريقة البحث اليت اتبعها من إعداد
استمارات أو مقابالت أو مراجعات كتب ومذكرات وامتحانات ،مع
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االستفادة من مثرات البحوث األخرى ،وخرج من ذلك بنتائج من
أمهها :ضآلة التدريبات اللغوية يف اجلامعة ،وأعاد تهذا إىل كثرة
املعلومات ،وقصر الوقت وكثرة الطالب .وتبني من حتليل التدريبات
اجتاتهها إىل قياس الذاكرة ،وأمهل البحث عن العالقات أو املوازنات أو
التعليل والتفسري .وذكر أن معرفة أ اط التدريبات ووظائفها ،والتدرب
على إنتاجها وأساليب استعماهلا من الضرورات للقائمني على تعليم
العربية ،وطرح الباحث مجلة من اإلمكانات التدريبية يف إطار التصور
املستقبلي للتدريبات . 1
وأحسب أن العناية بالتدريبات تهي من أقوى األسلحة اليت ُجيابه
هبا الضعف اللغوي.
وقد كتب :إبراتهيم الشمسان عن أخطاء الطالب الصرفية
واالستفادة منها يف التعليم اجلامعي  ،واتهتم الباحث بدراسة طائفة
كبرية من أخطاء الطالب يف امليزان الصريف من خالل تطبيقات على
النص القرآين؛ ألن ملعرفة امليزان الصريف أمهية بالغة؛ إذ تهو الكاشف
إحاطة املتعلم بسائر املسائل الصرفية من مجود وتصرف واشتقاق ،وجترد
وزيادة ،وصحة واعتالل .ويهدف البحث إىل تعرف ميادين اخلطأ
وأسبابه .وقد تبني أن الطالب طئون يف رسم احلركات على امليزان،
و طئون يف وزن األلفاظ ذات العلل واهلمزات واملشددات ،و طئون يف
 1ينظر :مؤمتر تعليم اللغة العربية يف املستوى اجلامعي ،ص.232 -205 :
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معرفة حدود الكلمة ويف حتديد األحرف األصول والزوائد ،وقد تبني أن
من أتهم األسباب اليت تقف وراء ذلك :الضعف العام يف مهاريت القراءة
والكتابة ،واجلهل برسم املصحف الشريف ،وجهل املباديت الصوتية
والصرفية ،وتأثري اللهجات واألخطاء الشائعة واألشكال املألوفة.
ودراسة األخطاء اليت تقع يف بيان الطالب ألوزان األلفاظ من أناء
وأفعال خري دليل ملعرفة املشكالت الصرفية اليت حتتاج إىل فضل معاجلة
وزيادة يف التدريب ،وتهي كاشفة-عند التحليل -الطريقة اليت يفكر هبا
املتعلم عند اإلجابة وحماولة وزن الكلمات .وميكننا برصد تهذه األخطاء
وحتليلها أن نصل إىل ترتيب املشكالت الصرفية حسب األمهية اليت
يكشف عنها البحث .وتوجيه العناية إليها أثناء التعليم النظري
والتدريب العملي على التحليل الصريف .ويتألف البحث من متهيد ،مث
دراسة لوزن األفعال مرتبة حسب أقسام األفعال ،مث دراسة لوزن األناء
مرتبة حسب ميادين اخلطأ ،وينتهي خبامتة فيها خالصة عامة لألخطاء
حسب ميادين اخلطأ ،مع توصيات عامة حيسن لفت انتباه املتعلمني
إليها .وقد التزم تهذا البحث طريقة الصرفيني القدماء انطالقا من أهنا
تهي املتبعة يف التعليم اجلامعي . 1
ُ
وإ ّن اتباع طرق مالئمة يف التدريس يعتمد على حتليل األخطاء،
والتأثري اللهجي ،وحصر قواعد العربية .والرتكيز على أمهية التدريبات
 1ينظر :مؤمتر تعليم اللغة العربية يف املستوى اجلامعي ص.394-365 :
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يف التعليم .وقد كتب الباحث :عبدالرمحن أيوب عن تعليم اللغة
العربية بني القواعد والنماذج  ،وزود حبثه مبالحق مهمة . 1
ومنه التعبير اللغوي السليم:
فالتعبري اللغوي السليم مهارة مهمة؛ حتتاج أن تُبىن عند الطالب
وتقوى عندتهم ،ومما تشمله:
 -1القدرة على صياغة أفكاره ،والتعبري عنها تعبريا سليما.
 -2القدرة على استخدام اللغة الفصيحة يف احلديث ،والبعد عن
األلفاظ العامية.
 -3القدرة على استخدام املرتادفات ،لتهيئ له التعبري السليم بالقدر
الذي يتناسب مع املوقف .وحيتاج الطالب هلذه القدرة يف
احلوار ودعوة اآلخرين والتأثري عليهم ،ومن استمع لبعض
أحاديث الوعاظ واخلطباء الذين يفتقدون تهذه املهارة أدرك أمهية
ذلك.
ومن الوسائل المعينة على ذلك:
 -1إتاحة الفرصة للطالب ليُاعلِّقوا يف الدروس ويُبدوا مداخالهتم،
مع احلرص على تعويدتهم أن يكون حديثهم باللغة الفصحى.
 1ينظر :ندوة مشكالت اللغة العربية على مستوى اجلامعة يف دول اخلليج
واجلزيرة العربية ص.177-145 :
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 -2أن يرتقي املريب بأسلوبه وطريقته يف حواره معهم ،حىت عند
احلديث الفردي عن مشكالت شخصية ،بدال من أن يكون
حديثا بلهجة عامية تهابطة.
 -3تنظيم أنشطة تتيح فرصا للطالب يف احلديث االرجتايل أمام
زمالئهم ،ويمكن أن تشمل :إلقاء خطب قصرية ،حوارات بني
طالبني حول فكرة حمددة...إخل.
تعود الطالب كتابة أفكاره ،كالكتابة حول
 -4تنظيم أنشطة ِّ
موضوع معني ،أو وصف موقف ،أو احلديث عن ظاتهرة يف
اجملتمع ،مع مراعاة أال يغلب اجلانب األديب والبالغي -رغم
أمهيته -على التعبري السليم والصحيح عن الفكرة.

ج -دراسة المقررات ومجاالتها :
يقترح لتعزيز جانب إتقان اللغة أن يُلزم الطالب عموماُ -
وغير العرب خصوصا:-
 1األصوات العربية :تصنيفاهتا وأنواعها وخمارجها.
 2أساسيات النحو والصرف :تلك اليت تعتمد يف تقدميها على
تصور علم اللغة التطبيقي ،واليت ختتار وتنظم يف ضوء الدراسات
اليت دارت حول تعليم قواعد النحو والصرف يف اللغة العربية،
وبالقدر الذي مي ّكن الدارس من دراسة املقررات األخرى الثقافية
واالتصالية.
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3
4

5
6
7

األساليب البالغية العربية :من خالل نصوص مستمدة من
القرآن الكرمي ،واحلديث النبوي الشريف ،وخمتارات من األدب
العريب ،وأساليب التذوق والنقد.
تعليم مهارات القراءة والكتابة :من خالل جمموعة من
املوضوعات والنصوص للتعرف ونطق وفهم وحتليل األفكار،
وإلجادة مهارات الكتابة ،سواء منها احلركي أو الفكري ،حبيث
تتضمن تهذه النصوص أفكارا تتصل بالثقافة العربية اإلسالمية.
دراسات في المعاجم العربية؛ أنواعها وخصائصها ،وطرق
البحث فيها.
دراسات في علم اللغة الحديث :يتضمن بعض الدراسات
التقابلية بني اللغة العربية وبعض اللغات األخرى على املستوى
الصويت والصريف والنحوي.
دراسات حول أمهات الكتب العربية يف شىت جماالت وفروع
اللغة العربية؛ أنواعها وخصائصها ،وطرق البحث فيها .وجماالت
االستفادة منها . 1

د -ممارسة األنشطة ومجاالتها:
ينبغي التوسع في المشاركة -مع وجود ٍ
حد أدنى يُلزم به
فصليا -في المجاالت التالية:
 1ينظر :رشدي أمحد طعيمة؛ حممود كامل الناقة" ،مفهوم املنهج وأمهية
دراسته" .ص.59-58 :
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 -1قراءة القرآن الكرمي وتالوته وإقراؤه ملن تهو دوهنم.
 -2تفسري القرآن الكرمي وفهمه ،وعقد حلقات علمية للمدارسة
والتدبر.
 -3دراسة احلديث النبوي الشريف والسنة املطهرة ،وعقد حلقات
مدارسة له.
 -4قراءة السرية النبوية ،وحياة اخللفاء الراشدين واملسلمني األوائل،
وإلقاؤتها.
 -5املشاركة الفاعلة يف برامج الدعوة اإلسالمية واخلطابة ،وعقد
مسابقات هلا.
 -6إقامة حفالت وأنشطة ومسابقات تعتمد على التحدث باللغة
العربية.
 -7قراءة يف تاريخ اللغة العربية وخصائصها وتطورتها عرب العصور.
 -8قراءة دراسات يف األدب العريب وتار ه عرب العصور املختلفة.
 -9قراءات واسعة يف بعض اجملالت والصحف والكتب اليت تثري
اجلانب اللغوي.
 -10االستماع إىل برامج اإلذاعة من نشرات وندوات ولقاءات.
 -11كتابة رسائل وبرقيات وبطاقات  ، 1وتصحيحها ،وتقوميها،

 1ينظر :رشدي أمحد طعيمة؛ حممود كامل الناقة" ،مفهوم املنهج وأمهية
دراسته" .ص.60-59 :
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ونقدتها.

ه -البحوث والرسائل والمشروعات العلمية ومجاالتها :
ومن أجل العطاء والنماء لهذه اللغة بين الدارسين -والذي
ندعو اهلل أن يكون وفريا ،وقد ظهرت بوادره املشجعة فيما صدر
ويصدر عن اجلامعات من رسائل رصينة ،ال ختلو من التفحص الدقيق،
والتجديد ،واإلضافة -البد من أن يكون للغة العربية نصيب من جهود
الباحثني ،ومن ذلك:
 -1ضرورة تكليف الباحثني برتمجة ما ميرون به من مصطلحات أجنبية
يف جمال الدراسة إىل اللغة العربية .وقد التزم بذلك عدد من
الباحثني يف علم النفس والرتبية والفلسفة واجلغرافيا والزراعة والطب
وسائر العلوم ،فأحلقوا بكتبهم قوائم باملصطلحات وترمجاهتا العربية،
كما أن بعض مصدري املعاجم قد فعلوا ذلك .وال شك أن تهذه
الرتمجات تبقى فردية حىت يثبتها االستعمال أو تتبناتها اجملامع
املختصة.
 -2تكليف الباحثني الذين يعدون رسائلهم بلغة أجنبية ،أن يلحقوا هبا
ملخصا وافيا باللغة العربية ،حىت يتمكن قراء العربية الذين ال
يتقنون اللغة األجنبية من متابعة األحباث اجلديدة .ويعترب تهذا من
التقاليد اجلامعية العاملية ،عندما تسمح جامعة لطالب دراسات
عليا بكتابة رسالته بلغة غري لغة الدولة اليت هبا اجلامعة ،فحينئذ
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البد من إيراد ملخص بلغة الدولة؛ تعزيزا للغتها وملكتبتها.
 -3إن حتقيق املخطوطات العربية ونشرتها -وما زال يف خزائن املكتبات
العامة والشخصية آالف منها -ضروري لرصد الرتاث العريب يف
اإلنسانيات والعلوم ،ووضعه بني يدي األجيال الصاعدة.
 -4ومثل ذلك القول عن حياة علماء العرب واملسلمني ،الذين مل
ينالوا حقهم من الدراسة ،وكثريا ما تؤدي تهذه الدراسات إىل
اكتشاف املخبوء من املؤلفات الرتاثية ،والتنبيه إليها أو نشرتها . 1
 -5استغالل شبكة املعلومات اإلنرتنت  2يف نشر برامج تعليم اللغة
العربية ألبناء العامل اإلسالمي ،وحتقيق التواصل والتعاون بني
املعاتهد واجملامع وملراكز واملؤسسات اليت تعىن هبذا اجملال احليوي؛
حتقيقا لسرعة وتطور األداء.
ومثال ذلك :منتديات الفصيح لعلوم اللغة العربية  ، 3فإهنا
 1وذلك مثل ما يفعله الدكتور علي الدفاع يف مجيع كتبه من سلسلة إسهام
علماء العرب واملسلمني ؛ وينظر أيضا كتابه "أعالم الفيزياء يف اإلسالم،
باالشرتاك مع د .جالل شوقي ،بريوت :مؤسسة الرسالة. 1984 ،
 2يف احلقيقة أن شركة صخر هلا دور رائد يف تهذا اجملال ،حيث أنتجت برناجما
لتعليم العربية بالكمبيوتر عن طريق شبكة اإلنرتنيت وتهذا الربنامج جمانا،
وميكن أي راغب أن يزرر تهذا املوقع وتهو بعنوان " ،"learn Arabicوموقعه
على اإلنرتنيت تهو.http://www.sakhr.com/ :
 3وتهذا رابطهhttp://www.alfaseeh.net/vb/index.php :
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متخصصة يف تهذا الفن ،إذ يضم النادي خنبة من أساتذة اجلامعات
واحملاضرين واألساتذة واملعلمني والطالب ،جيمعهم من شىت بقاع
األرض احلو ُار العريب ،ويسجلون أطارحيهم يف اللغة والنحو والتصريف
واألدب والنقد والبالغة واإلعجاز القرآين ،ومل ي ِ
غفلوا ناديا لإلبداعات
ُ
اللغوية.
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اخلامتة
وبعد ،فإنه الشك يف أن اجلهود املبذولة يف جمال تعلم اللغة
العربية واللسان اإلسالمي املبني ما تهي إال واجب كبري ،ميليه علينا
واجبنا الديين لتحقيق إعالء كلمة اهلل العليا ونفع العباد؛ وذلك بأن
نضع يف اعتبارنا أن الدفاع عن الفصحى فرض وواجب حتما يف ظل
السياسات املعادية للدين اإلسالمي اليوم ،فاألعداء يرتبصون بنا
وهبويتنا ،وإن خط الدفاع عن اإلسالم يربز يف نشر العربية بني ربوع
العامل اإلسالمي كله ،وإظهارتها باملظهر الالئق هبا بني متحدثيها ،وتهي
تتألق وحتسن يف أعني اآلخرين ،فيشعرون بقيمتها الفعلية األدائية
عربة ،وأال تكون منحصرة يف قاعات وساحات الدرس ومنابر
امل ِّ
ُ
املساجد فقط ،بل لتكون أسلوب مشاركة فعال ،ولغة جامعة ،ولتكن
لغة احلوار اليومي بني أبناء العامل اإلسالمي ،وتهي اليت جتمعهم قلبا
وقالبا ،يف شعور احتادي ،وتضام أخوي ،ووثاق قوي ،ورباط متني
السند.
فالعربية من الدين ،وتعلمها لفهم مقاصد الكتاب والسنة قربة
أجلِ القربات إىل اهلل تعاىل ،وتغييبها عن ساحة احلياة حتت أي
من ّ
مسوغ بُعد عن سبيل اهلل ،وصدع ال يُرأب ،فإن اللسان العريب :شعار
ِّ
اإلسالم وأتهله الذي به يتميزون ،وظهرت احلاجة اليوم إىل عمل
مؤسسي موسوعي ،لتوثق الصلة باللغة ،وللتفاين يف تعلمها ،قربة هلل
ودينا ،فإن اللسان العريب على حد قول ابن تيمية -رمحه اهلل :-شعار
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اإلسالم وأتهله الذي به يتميزون.

ولعل أبرز النتائج:
 -1جيب علينا االعتداد واالعتزاز بلغة القرآن الكرمي -اللغة العربية-
 ،وجعلها اللغة األوىل ألبناء املسلمني ،وترك القول بأن تعليمها
هلم :لغة ثانية ،أو لغة أجنبية! فالقول هبذه التسمية يؤدى
بالطالب إىل إمهاهلا كلية ،ونسيان ما تعلمه منها ،فتضيع
شخصية املسلم.
 -2الدعوة إلعداد برامج ومناتهج مناسبة لروح العصر احلاضر يف
تعليم اللغة العربية ،لتكون مناسبة للبيئات واجملتمعات اليت
تدرس فيها -فما يناسب الثقافة اإلفريقية ال يناسب الثقافة
األسيوية أو األمريكية ،-فتجب مراعاة ثقافة أبناء الشعوب عند
إعداد الربامج التعليمية ،وعدم اإلبقاء على برامج بذاهتا مدة
طويلة دون تطوير.
 -3دعوة جمامع اللغة العربية -يف البالد العربية -لالتهتمام مبجال
تدريس اللغة العربية للناطقني بغريتها من اللغات ،وإعداد
موسوعة متكاملة يف تهذا اجملال.
 -4تركيز اتهتمامات جمامع اللغة العربية سابقا على حتقيق ونشر الرتاث
ِ
جماالت
واالنشغال مبسائل التعريب وغريتها؛ أدى لضعف اللغة يف
التعليم واالنتشار ،فالبُّد من النظر إىل املستجدات العصرية يف تعليم
- 558 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 188الجزء األول

اللغة ،وإجناز متطلبات أبناء العامل اإلسالمي الراغبني يف تعلم اللغة
العربية ،مما يؤكد احلاجة إىل تهذا العمل املؤسسي املوسوعي.
 -5دعوة مجيع املؤسسات واهليئات العاملة يف جمال تدريس اللغة
العربية للناطقني بغريتها من اللغات ،ومعاتهد ختريج إعداد
املدرسني هلذه املهمة؛ إىل التعاون يف تطوير املهمة ،وتبادل
اخلربات والزيارات ،ورسم اخلطط والسياسات العامة للقيام
خبدمة تعليم اللغة العربية ،للمساعدة على زيادة حجم انتشار
اللغة العربية ،وتزايد اإلقبال عليها ،وتطوير مناتهجها.
كل ذلك من أجل خدمة اللغة العربية ،وهو هدف عظيم
لخدمة الدين ،وذلك من خالل:
 1االعتداد واالعتزاز بلغة القرآن الكرمي ،وجعلها اللغة األوىل لبناء
شخصية املسلم.
 2الدعوة إلعداد برامج ومناتهج مناسبة لبيئة العصر احلاضر يف
تعليم العربية وتطويرتها.
 3دعوة اجملامع لالتهتمام بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريتها من
اللغات ،وإعداد موسوعة متكاملة يف تهذا اجملال.
 4تركيز االتهتمام بتحقيق ونشر الرتاث والتعريب ،بل وتعلم اللغة
العربية ،فمسيس احلاجة ظاتهر إىل عمل مؤسسي موسوعي.
 5تعاون املؤسسات يف جمال تدريس اللغة العربية للناطقني بغريتها،
وتبادل اخلربات.
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6
7
8
9

رسم خطة وسياسة عامة ،جوتهرتها القيام على خدمة نشر تعليم
اللغة العربية.
تعزيز استخدام اللغة العربية يف اهليئات واملؤسسات العامة
واخلاصة تعامال وختاطبا.
تيسري تعليمها للناشئة ،وتعليمها لغري الناطقني هبا ،وتقويتهم
فيها إثراء وتفاعال.
تنظيم احملاضرات والندوات وحلقات البحث للنهوض باللغة
العربية.

ومما توصلت إليه ،أسطر التوصيات التالية:
ّ
أولها :أن تُدرس اللغة العربية باعتبارتها مادة أساسية ،وأن يكون
جادا ،وشامال على إكساب الطالب مهارات السماع،
تدريسها ًّ
واحلديث ،والكتابة ،والقراءة ،وإتقان قواعد اللغة :حنوا ،وصرفا،
وبالغة ،وتعبريا ،ومدارسة أدهبا :شعرا ،ونثرا ،وفنونا إبداعية.
وثانيها :أن تكون تهذه اللغة تهي لغة التدريس يف اجلامعة ويف
الدراسات العليا جلميع املقررات :اإلنسانية منها والعلمية ،والثقافية،
واملهنية ،إذ تستطيع أن تليب به مجيع املتطلبات الدراسية والبحثية .ويف
مكتبتها الرتاثية واملعاصرة قدر كاف من املراجع اليت ال جيوز أن يغفل
عنها ،مع احلاجة الدائمة إىل زيادهتا واإلضافة إليها ،كما تهي احلال يف
كل لغة.
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وثالثها :أن تكون اللغة العربية تهي لغة التفاتهم ،والتعامل،
واإلدارة ،والتوجيه الرتبوي ،والنشاطات الطالبية ،والصبغة اللغوية الرنية
ملؤسسات التعليم.
ورابعها :أن يكون للغة العربية نصيب من جهود الباحثني ،ومن ذلك:
 -1ضرورة تكليف الباحثني برتمجة املصطلحات إىل اللغة العربية،
وأن تتبناتها اجملامع املختصة.
 -2تكليف الباحثني الذين يكتبون رسائلهم بلغة أجنبية ،أن يلحقوا
هبا ملخصا وافيا باللغة العربية ،حىت يتمكن قراء العربية من
متابعة األحباث اجلديدة ،وتعزيزا للغتها وملكتبتها.
 -3حتقيق املخطوطات العربية ونشرتها بني يدي األجيال الصاعدة.
 -4إبراز حياة علماء العرب واملسلمني الذين مل ينالوا حقهم من
الدراسة ،ففيها اكتشاف املخبوء من املؤلفات الرتاثية ،والتنبيه إليها
أو نشرتها.
 -5استغالل شبكة املعلومات ووسائل التواصل االجتماعي
والتطبيقات الذكية يف نشر برامج تعليم اللغة العربية ألبناء العامل
اإلسالمي ،وحتقيق التواصل والتعاون بني املعاتهد واجملامع واملراكز
واملؤسسات اليت تُعىن هبذا اجملال احليوي؛ حتقيقا لسرعة وتطور
األداء.
ولتكن نصيحتنا إىل العاملني مبجال تدريس اللغة العربية لغري
الناطقني هبا من أبناء املسلمني أن حيملوتها على أهنا لغة عقيدة ودين
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نح ،فيحملوتها يسرية تهينة عليهم ،وأن نسعى لتيسري تعليمها؛ حىت ال
تكون اللغة العربية بعيدة عن روحها ،أو أن يكون دارسها غري متذوق
جلماهلا ،إ ا يتقن قواعدتها صرفا وحنوا ،و طئ يف معناتها التعبريي
السياقي والداليل؛ فيكون تعبريه خطأ ساذجا.
كما نأمل يف اخلتام أن تكون تهناك بصمة للطالب الذي تعلم
وخترج إىل جمال احلياة ،فيكون
العربية يف اجلامعات واملعاتهد اإلسالمية ّ
مستمرا بعد خترجه ،وأن يكون من مهام
مرتبطا باللغة العربية ارتباطا
ًّ
اجلامعة خلرجييها حتسني مستواتهم اللغوي ،وتنمية مهارات األداء اللغوي
السليم لديهم ،مما يساعدتهم على التواصل وحتقيق الوعي والتفاتهم التام
مع جمتمعاهتم بلغة القرآن ،كما أن حتسني مستواتهم اللغوي يزيدتهم
إدراكا ملا حوهلم ،وميدتهم خبلفية ثقافية تعينهم على التفاعل يف جمال
صلتهم بالرتاث اإلسالمي اخلالد ،حىت نراتهم قد أتقنوا اللغة العربية،
وأحبوا اللسان العريب املبني بصدق ،كيف ال؟ وتهو لسان اإلسالم
العظيم.
إن وعد اهلل حق ،وما وعد به البد أن يكون ،يقول اهلل تعاىل:

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [احلجر] ،فهذا وعد من
اهلل تبارك وتعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ [النساء] ،ﭽ ﭑ

ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ [الروم].
وخالصة األمر :إذا أحب املسلم لغته ،وعمل على نشرتها،
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وحرص على التخاطب هبا؛ فإن ذلك يكون نابعا من حبه إلسالمه،
وحرصه على دينه ورضا ربه ،والعمل مبقتضى قرآنه  1؛ حيث قال اهلل
تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﭼ[يوسف].

 1إبراتهيم أمحد الفارسي" ،خطة منهج مقرتح لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريتها" .ص.3:
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املراجع واملصادر:

القرآن الكرمي.
الكتب والبحوث العلمية:
اارسي ،إبا ا اراتهيم أمح ا ااد -احملاضا اار بقسا اام لغا ااة القا اارآن مبركا ااز اللغا ااات
الف ا ا ّ
باجلامع ااة اإلس ااالمية العاملي ااة مباليزي ااا" .-أبع اااد حض ااارية وض اارورات
حاضرة يف تعليم اللغة العربية ألبناء العامل اإلسالمي".
السا اايوطي ،جا ااالل الا اادين" .اإلتقا ااان يف علا ااوم القا اارآن" .القا اااتهرة :دار
الرتاث .
د .يوسف عز الادين" ،األثار النفساي واالجتمااعي مان تعرياب التعلايم".
جملة جممع اللغة العربية.
عل ااي عب ااد اهلل ال اادفاع" ،أث اار علم اااء الع اارب واملس االمني يف تط ااوير عل اام
الفلك" .بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،تها1985 /م( .
مق ااداد ي اااجلن" ،أخالقي ااات املناقش ااة واحمل اااورة واملن اااظرة العلمي ااة وآداهب ااا
ومبادئه ااا وآثارته ااا عل ااى الف اارد واجملتم ااع" .الري اااض :ال اادار الص ااوتية
للرتبية1416 ،تها .
ساايف الاادين حسااني شاااتهني" ،أدب احلاوار يف اإلسااالم" .الرياااض :دار
األفق1413 ،ه .
د .عل ااي جريش ااة" ،أدب احلا اوار واملن اااظرة" .الطبع ااة األوىل ،املنص ااورة:
دار الوفاء 1410،تها .
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حممد عثمان وحمماد خاريي حاريب" ،آراء ومقرتحاات بشاأن تادريس اللغاة
القومية" .القاتهرة1956 ،م .
الش اايخ /الس اايد أمح ااد ب اان عب ااد ال اارحيم" ،أس ااانيد القا اراء العش اارة ورواهت اام
الربرة" .الطبعة الثانية نشار :اجلمعياة اخلريياة لتحفايظ القارآن الكارمي
فرع حمافظة اجلبيل1426 ،-تها 2005 -م .علي عباد اهلل الادفاع" ،إساهام علمااء العارب واملسالمني يف الرياضايات".
بريوت :دار الشروق1401 ،تها1981/م( .
عل ااي عب ااداهلل ال اادفاع" ،إس ااهام علم اااء الع اارب واملس االمني يف الص اايدلة"،
بريوت :مؤسسة الرسالة1407 ،تها1987/م .
علي عبداهلل الادفاع" ،إساهام علمااء العارب واملسالمني يف علام النباات".
بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،تها1985/م .
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي" ،أصول احلوار" .الرياض1408 :تها .
د .زكي الدين شعبان" ،أصول الفقه اإلسالمي" .الطبعة الثالثاة ،لبناان،
بريوت :دار العلم1394 ،تها1974 -م .
أض ااواء عل ااى الن اادوة اإلس ااالمية العاملي ااة يف مال ااديف" ،ن اادوة دور اللغ ااة
العربية يف نشر الدعوة اإلسالمية" .جملاة رساالة اجلهااد ،العادد ،63
السنة السادسة ،مجادى اآلخرة 1397تها /فرباير 1988م .
أبو إسحاق الشاطيب" ،االعتصام" .مصر :املكتبة التجارية الكربى .
عل ااي عب ااداهلل ال اادفاع" ،أع ااالم الع اارب واملس االمني يف الط ااب" .ب ااريوت:
مؤسسة الرسالة1407 ،تها1987 /م .
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الدكتور علي الدفاع باالشارتاك ماع د .جاالل شاوقي" ،أعاالم الفيزيااء يف
اإلسالم" .بريوت :مؤسسة الرسالة. 1984 ،
اباان تيميااة" ،اقتضاااء الص اراط املسااتقيم" .حتقيااق :حممااد حامااد الفقااي.
 0بريوت :دار املعرفة ،د ت .
أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف" .البحر احمليط" .الطبعاة الثانياة،
بريوت :دار الفكر1403 ،تها .
اب ا اان عاش ا ااور" ،التحري ا اار والتن ا ااوير" .ت ا ااونس :ال ا اادار التونس ا ااية للنش ا اار
1984م .
حمما ااد أكا اارم علا ااي مصا ااطفى سا ااعد الا اادين" ،التخط ا اايط اللغا ااوي ولغ ا ااة
الق ا اارآن" .م ا ااذكرات غ ا ااري منش ا ااورات ،اجلامع ا ااة اإلس ا ااالمية العاملي ا ااة
مباليزيا1992 ،م .
عبااد الغااين عكاااك" ،الرتبيااة الفكريااة يف اإلسااالم :أدب احل اوار يف القاارآن
الكرمي" .جملة املوافقات ،ذو احلجة 1414تها .402-392 :
حمم ا ااود عش ا ااب" ،ترمج ا ااة مع ا اااين الق ا اارآن لغ ا ااري الن ا اااطقني واج ا ااب عل ا ااى
املس االمني" .مقابل ااة م ااع د .ليل ااى عب ااد ال ا ارازق رئ اايس قس اام اللغ ااة
اإلجنليزيااة والرتمجااة الفوريااة والدراسااات اإلنسااانية  ،جرياادة األته ارام،
العاادد  23 ،41651رمضااان 1421ته اا 19 /ديساايمرب 2000م
السنة  : 125صفحة أنوار رمضان.
أمح ا ا ااد مك ا ا ااي" ،تعلي ا ا ااق عل ا ا ااى الرس ا ا ااالة املوض ا ا ااوعة يف آداب البح ا ا ااث".
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القاتهرة :مجعية النشر والتأليف األزتهرية 1935م .
د .أمحااد طاااتهر حساانني" ،تعلاايم اللغااة العربيااة لغااري الناااطقني هبااا :بانورامااا
تار يااة" ،جملااة دراسااات عربي ااة وإسااالمية ،سلساالة أحباااث جامعي ااة
يشاارف علااى إصاادارتها حامااد طاااتهر ،العاادد الثاااين ،الساانة األوىل ،
القاتهرة ،كلية دار العلوم.
الس اامرقندي ،أب ااو اللي ااث نص اار ب اان حمم ااد ب اان إب ا اراتهيم الفقي ااه احلنف ااي.
"تفسااري الساامرقندي حباار العلااوم " ا حتقيااق :د.حممااود مطرجااي.
بريوت :دار الفكر .
فخاار الاادين الارازي" .التفسااري الكبااري ومفاااتيح الغيااب" .الطبعااة الثالثااة،
بريوت :دار الفكر1405 ،تها .
ابن كثاري ،إناعيال بان عمار القرشاي " .تفساري القارآن العظايم" .حتقياق:
سا ا ااامي با ا اان حمما ا ااد السا ا ااالمة .الطبعا ا ااة األوىل ،دار طيبا ا ااة للنشا ا اار
والتوزيع1418 ،تها1997-ما .
السااعدي ،عبااد الاارمحن باان ناصاار" .تيسااري الكاارمي الاارمحن يف تفسااري كااالم
املنان" .الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة 1423تها .
الق اارطيب حمما ااد با اان أمحا ااد األنص اااري" .اجلا ااامع ألحكا ااام القا اارآن" .دار
الكتاب العريب.
سا ا ِ
ااج ْقلي زاده ،حمما ااد با اان أيب بكا اار املرعشا ااي ت1150تها ا ا " .جه ا ااد
امل ِقا ّال" .حتقيااق :د .سااامل قاادوري احلمااد .الطبعااة الثانيااة ،األردن:
ُ
دار عمار2008 /1429 ،م .
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د .يوس ااف اخلليف ااة أب ااوبكر" ،احل اارف الع ااريب واللغ ااات اإلفريقي ااة" .جمل ااة
الثقافة السودانية ،عدد ،20سنة خاصة ،أكتوبر 1983م .
حيىي زمزمي" ،احلاوار آداباه وضاوابطه يف ضاوء الكتااب والسانة" .الطبعاة
الثانية ،عمان :دار املعايل1422 ،تها .
بسااام داود عجااك" ،احلاوار اإلسااالمي املساايحي" .ماجسااتري  .الطبعااة
األوىل ،دار قتيبة1418 ،تها .
املصعيب ،عباد امللاك منصاور حسان" .احلاوار اإلساالمي ماع األدياان التوحيدياة
األخرى :اخللفيات واآلفاق".
http://www.science-islam.net/article.php3?id_article=690&lang=ar

الشاارقاوي ،أمحااد حممااد" .احل اوار القاارآين يف ضااوء سااورة األنعااام ،دراسااة
موضوعية ،حبث مقدم إىل املاؤمتر العااملي حاول احلاوار ماع اآلخار يف
الفكر اإلسالمي ،جبامعة الشارقة".
حسااني محااادة" ،احل اوار القاارآين" .جملااة املعااارج ،اجمللااد األول ،الع ادد ،8
1412تها .37:
سناء بنت حممود عبد اهلل عابد" .احلوار يف القارآن معاملاه وأتهدافاه" .ط
دار األندلس اخلضراء1425 ،تها .
صاحل بن محيد" ،احلوار وآدابه" .الطبعة األوىل ،دار املنارة .
الفارس ا ااي ،إبا ا اراتهيم أمح ا ااد" .خط ا ااة م ا اانهج مق ا اارتح لتعل ا اايم اللغ ا ااة العربي ا ااة
للناطقني بغريتها" .حبث غري منشور.
شااروق حممااد ساالمان" .درر هبيااة يف ماادح اللغااة العربيااة" .برعايااة مجعيااة
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محاية اللغة العربية بالشارقة ودار الرمي خلدمات املطابع.
اإلم ااام الشا ااافعي ،حمما ااد با اان إدريا ااس" .الرسا ااالة" .حتقيا ااق :أمحا ااد حمما ااد
شاكر .لبنان ،بريوت :املكتبة العلمية .
عل ااي عب ااداهلل ال اادفاع" .روائ ااع احلض ااارة العربي ااة واإلس ااالمية يف العل ااوم".
الرياض :دار عامل الكتب للنشر والتوزيع1411 ،تها1991 /م .
األلوسااي ،شااهاب الاادين حممااود" .روح املعاااين يف تفسااري القاارآن العظاايم
والسبع املثاين" .بريوت :دار الفكر1403 :تها .
امليداين ،عبد الرمحن حسان حبنكاة" .ضاوابط املعرفاة وأصاول االساتدالل
واملنا اااظرة :صا ااياغة للمنطا ااق وأصا ااول البحا ااث متمشا ااية ما ااع الفكا اار
اإلسالمي" .دمشق :دار القلم 1993م .
حممد الغزايل" .ظالم من الغرب" .الطبعة األويل ،دار هنضة مصر .
د .عبد الصبور شاتهني" ،العربية لغة العلوم والتقنية" .دار االعتصام.
د .حممد سايد حمماد" .الغازو الثقاايف واجملتماع العاريب املعاصار" .القااتهرة:
دار الفكر .
الشااوكاين ،حممااد باان علااى" .فاتح القاادير اجلااامع بااني فااين الروايااة والدرايااة
ماان علاام التفسااري" .الطبعااة األوىل ،املنص ااورة :دار الوفاااء للطباعااة
والنشر والتوزيع 1415 ،تها.
م ا ا ا ا اارزوق ب ا ا ا ا اان ص ا ا ا ا اانيان ب ا ا ا ا اان تنب ا ا ا ا اااك" .الفص ا ا ا ا ااحى ونظري ا ا ا ا ااة الفك ا ا ا ا اار
العامي" .الرياض. 1986 ،
حممااد سااامل" .فعاليااة الااتعلم التعاااوين يف اكتساااب طلبااة املرحلااة الثانويااة
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مها ااارات التا ااذوق األديب ،دراسا ااات يف املنا اااتهج وطا اارق التا اادريس".
العدد اخلامس واخلمسون1998 ،م.
أبوحامت الرازي" .كتاب الزينة يف املصطلحات اإلسالمية والعربية ،حتقياق
د.حسني اهلمداين .القاتهرة1956 ،م .
كتاااب م اؤمتر تعلاايم اللغااة العربيااة يف املسااتوى اجلااامعي 21-18 :أبرياال
1992م جامعة اإلمارات العربية املتحدة /العني1992،م .
الساايد رزق الطوياال" ،اللسااان العااريب واإلسااالم معاا يف معركااة املواجهااة".
مكاة املكرمااة :رابطااة العااامل اإلساالمي ،سلساالة دعااوة احلااق ،ع،60
س  ، 6ربيع األول 1407تها /نوفمرب .1986
س ا ااامل مب ا ااارك الفل ا ااق" .اللغ ا ااة العربي ا ااة التح ا ااديات واملواجه ا ااة" .ال ا اايمن،
حضرموت .
عااز الاادين إب اراتهيم -املستشااار الثقااايف بااوزارة شااؤون الرئاسااة أبااو ظاايب.-
"اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العام والعايل واألعلى".
جا ا ااان بياجيا ا ااه" .اللغا ا ااة والفكا ا اار عنا ا ااد الطفا ا اال" .ترمجا ا ااة أمحا ا ااد عا ا اازت
راجح  .القاتهرة. 1954،
عبد العزيز القوصي وآخرون" .اللغة والفكر" .القاتهرة1946 ،م .
ابا اان عطيا ااة" .احملا اارر الا ااوجيز" .الدوحا ااة :مؤسسا ااة دار العلا ااوم للطباعا ااة
والنشر1403 ،تها .
ع ااز ال اادين إبا اراتهيم وعب ااد ال ااودود ديف ااز" .خمتص اار الكل اام الطي ااب الب اان
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تيمية وترمجته إىل اإلجنليزياة ،املقدماة" .باريوت :دار القارآن الكارمي،
1999م .
أبا ا ا ااو العا ا ا اازم ،حمما ا ا ااد عبا ا ا ااد احلميا ا ا ااد" .املسا ا ا االك اللغا ا ا ااوي ومهاراتا ا ا ااه".
القاتهرة1953 ،م .
رشدي أمحد طعيمة؛ حممود كامل الناقاة" .مفهاوم املانهج وأمهياة دراساته،
منش ااورات املنظم ااة اإلس ااالمية للرتبي ااة والعل ااوم والثقافة ا ا إيسيس ااكو"
ا 1427تها2006 /م .
خلياال إب اراتهيم فاارج" .ماانهج احل اوار يف القاارآن الكاارمي ،آدابااه وفضااائله" .
./http:// www.shamela.ws

ما اؤمتر اللغ ااة العربي ااة يف تش اااد :الواق ااع واملس ااتقبل ،نظمت ااه جامع ااة املل ااك
فيصا اال اإلسا ااالمية بدولا ااة تشا اااد حتا اات إش ا اراف الدولا ااة ،ومبشا اااركة
اجلامعات اإلسالمية والعربية ،العاصمة التشادية اجناميناا 21 ،ينااير
2001م.
نا اادوة مشا ااكالت اللغا ااة العربيا ااة علا ااى مسا ااتوى اجلامعا ااة يف دول اخللا اايج
واجلزيرة العربية جامعة الكويت /الفرتة 6-4نوفمرب 1979م .
ب اادران با اان احلسا اان" .نظ ا ارات يف ت ا اراث الشا اايخ الغ ا ازايل" .إعا ااداد :جملا ااة
إسالمية املعرفة  -عدد خاص عن الشايخ الغازايل ،-العادد الساابع،
رمضان 1417تها يناير 1997م .
مواقع الشبكة العنكبوتية:
ملتقى أتهل التفسريhttp://www.tafsir.net ،
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ملتقى أتهل احلديث،
منتدى األلوكةwww.alukah.net ،
موقع الفصيحhttp://www.alfaseeh.net/vb/index.php :
موقع شركة صخر  -برنامج تعليم العربية بالكمبيوتر عن طريق شبكة
اإلنرتنيت بعنوان " ،"learn Arabicوموقعه على اإلنرتنيت تهو:
.http://www.sakhr.com/
http://www.alhawali.com
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