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Abstract: 

The study about Qur’an and its influence on Arabic language shows the importance of language 
study. The aim of this research is to find out the historical study of the influence of Qur’an on 
Arabic language which focuses on the basics, function, and characteristics of language. The article 

result shows that (1) the basics of language is speaking which express or understand social, 

cultural, psychological and mental problems. (2) Arabic language has its own characteristics such 

as the uniqueness in its sound, isytiqoq, I’rab, synonym, and simplicity. (3) Qur’an makes Arabic 
language well-preserved, stronger, and stable. In addition, it also makes Arabic language become 

international language and academic language which consequently brings out Arabic education 

program and Arabic language development.    
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Abstrak: 

Kajian tentang al-Qur’an dan pengaruhnya terhadap bahasa Arab menunjukkan  pentingnya kajian 
bahasa, karena sesungguhnya Allah SWT memilih bahasa fasih untuk kitabnya (al-Qur’an) yaitu 
bahasa yang Allah jamin terjaganya melalui metode penghafalan al-Qur’an al-Karim. Artikel ini 

bertujuan melakukan kajian historis tentang pengaruh al-Qur’an terhadap bahasa Arab dengan fokus 
pada kajian hakekat bahasa, fungsi bahasa, karakteristik bahasa, dan pengaruh al-Qur’an terhadap 
bahasa Arab. Artikel ini menyimpulkan bahwa: (1) hakekat bahasa adalah berbicara, fungsi 

dasarnya adalah ungkapan atau hubungan atau pemahaman dari beberapa masalah  sosial, budaya, 

psikologis, dan mental, (2) bahasa Arab memiliki keunikan-keunikan tersendiri yang berbeda 

dengan bahasa lainnya seperti keunikan dalam masalah bunyi, isytiqoq, i’rab, sinonim, dan 

kesederhanaan, (3) al-Qur’an menjadikan bahasa Arab terpelihara dan lestari. Di samping itu, 

bahasa Arab telah menjadi bahasa internasional dan bahasa akademik yang secara langsung 

berimplikasi pada pengembangan bahasa Arab dan pengajarannya.  

 

Kata Kunci: al Qur’an, Bahasa Arab 

 

 :املقدمة  .أ 
مام اإلنسان باللغة ىلع وجه إن اهت

العام يرجع إىل عصور قديمة منرصفة، فقد 
سجل نلا اتلاريخ اهتمام األمم والشعوب 

 . وبلغتهم وعنايتهم بقضاياهم
ويف الغرب مثال ظهرت مدرستان 

املدرسة ايلونانية : مشهورتان أساسيتان، هما 
والالتينية، واكن عملهم اللغوي مرتبط 

لرشق، فقد تمثلت ادلراسة وأما يف ا. بالفلسفة
مدرسة اهلنود : اللغوية يف املدرستني أيضا وهما

ومدرسة العرب، واكنت ادلراسة اللغوية عندهم 
منطلقة عن ادلافع ادليين واهتمامهم بلغة 

فاهلنود قد تفوقوا يف ادلراسات . كتابهم املقدس
ادلراسة الوصفية للغة  اللغوية بفضل

القرن الرابع )يين واعترب كتاب بان. السنسكرتية
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طفرة يف ادلراسات اللغوية وبداية جادة ( ق م
 3.دلراسة اللغة عندهم

وأما جهود العرب يف ادلراسات  
لقرن اللغوية، فيف الفرتة من القرن السابع حىت ا

العارش امليالدي تمثل فرتة سخية يف نشأة علوم 
اللغة عند العرب واليت نشأت حتت تأثري دافعني 

 :واضحني 

خدمة اإلسالم واملحافظة ىلع القرآن  .3
الكريم من اللحن وتيسري سبل فهمه 
وقراءته ىلع غري العرب ممن دخلوا يف 

 اإلسالم من األاعجم،

ب ىلع خدمة اللغة العربية ؛ للتغل  .2
اثلنائية املوجودة يف الواقع اللغوي اليح 
ىلع ألسنة العرب املتمثل يف تيار الفصىح 

 2.واللهجات املختلفة
 من شيئا أبرز أن أريد املقالة هذه ويف

 أثره حيث يم،الكر والقرآن العربية اللغة تاريخ
 هذه يف وركزت. اخلادلة العربية اللغة مسري يف

 حقيقة( 3: ) اآلتية املحاور تناول ىلع ادلراسة
( 1) العربية، اللغة ممزياتو( 2) ووظائفها، اللغة

 .العربية اللغة يف الكريم القرآن آثار وبعض

                                                           

ابلحث اللغوي عند أمحد خمتار عمر،  3
دار اثلقافة، : بريوت )، اهلنود وأثره ىلع اللغويني العرب

  48. ص ،(م3792

العربية وعلم اللغة حممد حممد داود، 2
 40-97. ، ص(م2003دار غريب، : القاهرة ) احلديث،

 :ووظائفها اللغة حقيقة .ب 
 حد: " اللغةبقوهل جين ابن عرف لقد

. 1"أغراضهم عن قوم لك بها يعرب أصوات اللغة
 ال حقائق للغة أن فهمنا جين ابن تعريف فمن

 واحلقيقة الصوتية، احلقيقة: ويه منها بد
 عن اتلعبري األساسية ووظيفتها االجتماعية،

 .األغراض
: بأنها اللغة سوسري دي فرديناند وعرف

 يف االصطالحية الصوتية الرموز من امنظ"
 بينهم، اتلواصل حيقق اللغوية، اجلماعة أذهان

 فيعترب. 8"مجاعته من سمااع الفرد ويكتسبها
 يف اللغة تعاريف من هذا سوسري دي تعريف

 مع اتلعريف هذا اتلىق وقد احلديث، اللغة علم
 اثلالثة احلقائق يف السابق جين ابن تعريف
 أن ويه األخرى احلقيقة إضافة مع املذكورة

 اللغوية اجلماعة أو ابليئة من مكتسبة اللغة
 .اللغة فيها توجد اليت

 اإلنسان، لغة حقيقة إىل نظرنا وإذا
 أصل أن ذلك معىن صوتية، رموز أنها وجدنا
 عن بديلة فيه الكتابة وأما الالكم، هو اللغة

 ينطق أن اإلنسان يتمكن لم عندما لالكما

                                                           

العربية وعلم اللغة حممد حممد داود،  1
 11.، ص احلديث

العربية وعلم اللغة حممد حممد داود،  8
 81.، ص احلديث
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 وعدم املخاطب وبني بينه املسافة بلعد بلسانه
 بالالكم، اتلواصل تلحقيق الوسائلة إتاحة

 حماولة فيه الكتابة، إىل اإلنسان يلجأ فعندئذ
 الظاهرة إىل السمعية الصوتية الظاهرة نلقل

 نلقل حماولة أيضا أنها كما املرئية، الكتابية
 املاكين، ابلعد إىل الزمين بعدها من اللغة

 الزمن يف تتتابع( الالكم) الصوتية فالظاهرة
 .املاكن يف تتتابع( الكتابة) املكتوبة واحلروف

 واتلخاطب اتلفاهم وسيلة اللغة وتعترب
 فاللغة البرشية، انلفس تكنه ما عن واتلعبري

 أيضا تستعمل ولكنها فقط، للتعبري تستعمل ال
 أي السامع، عند داناتووج أفاكر إلثارة

 لم فإذا إيله، توجه من عند استجابات إحداث
 فقدت فقد السامع عند استجابة اللغة حتدث

 وظائف من أن هايلداي رأى وقد .وظيفتها
 :  يه اللغة
 عليهام يطلق اليت ويه: انلفعية الوظيفة .3

 باستخدام أي ،"أريد أنا" وظيفة باسم
 حاجاته يشبع  أن اإلنسان يستطيع اللغة
 .رغباته عن ويعرب

 يطلق اليت ويه: اتلنظيمية الوظيفة .2
 تفعل وال كذا، افعل" وظيفة باسم عليها

                                                           

، فقه اللغة العربيةأوريل حبر ادلين،  
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنق)

 4- 9.، ص(م2007احلكومية ، 

 يستطيع اللغة باستخدام أي ،"كذا
 اآلخرين سلوك يف كميتح أن اإلنسان
 يف واضح وذلك انليه، أو املطالب تلوجيه

 .وإرشاد توجيه من حتمل وما الالفتات
 يطلق اليت ويه: اتلفاعلية الوظيفة .1

 أي ،"وأنت أنا" وظيفة باسم عليها
 أن اإلنسان يستطيع اللغة باستخدام

 باعتبار جمتمعه يف اآلخرين مع يتفاعل
 أن ستطيعالي اجتمايع، خلق اإلنسان أن

 احلالة هذه يف فاللغة جمتمعه، يفرق
 املناسبات يف اتلهاين تلقديم تستخدم

 مع واتلأدب االحرتام يف تستخدم كما
 .اآلخرين

 اللغة باستخدام ويه: الشخصية الوظيفة .8
 رؤاه عن يعرب أن اإلنسان يستطيع
 مشاعره يعرب كما الشخصية، الفردية

 وكذلك معينة، مواقف حنو واجتاهاته
 .لآلخرين أفاكره يقدم

 أيضا وتسىم: االستكشافية الوظيفة . 
 باستخدام ويه االستكشافية، بالوظيفة

 يستكشف أن اإلنسان يستطيع اللغة
 ابليئة يف يعرفها ال وأشياء جوانب
 .به املحيطة

 اللغة باستخدام ويه: اتلخيلية الوظيفة .6
 األشعارا ينسج أن اإلنسان يستطيع
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 نفسه اإلنسان يروح ابه اليت واألاغين
 ويدفعه همته ويشحذ العمل تعب من
 .واإلبداع اتلقدم إىل

 اللغة باستخدام ويه: اإلخبارية الوظيفة .9
 معلومات ينقل أن اإلنسان يستطيع
 ينقل بل أقرانه، إىل ومتنوعة جديدة

 املتعاقبة األجيال إىل واخلربات املعلومات
 .لكه العالم وإىل

 فقد اخلطيب إبراهيم بن حممد وأما
 :6اكتلايل للغة األساسية الوظائف ذكر

 اللغة أن وتعىن: االجتماعية الوظائف .3
 والعواطف األفاكر عن اتلعبري أداة

 العقل يقوم طريقها وعن واالنفعاالت،
 .ظائفهو جبميع

 وسيلة اللغة أن وتعىن: اثلقافية الوظائف .2
 وآداب فنون من العقيل الرتاث لتسجيل

 جيال األجيال فتتوارثه وخمرتاعت وعلوم
 القدرات تعكس مرآة واللغة جيل، بعد

 أمة إيله توصلت ملا والفكرية العقلية
 أي يف احلضارة عنوان فيه األمم، من

 اتلعليم ووسيلة العصور، من عرص
 يقوم اذلي واألساس اثلقافات حتصيلو

                                                           

طرائق تعليم حممد بن إبراهيم اخلطيب،   6
. ، ص(م2001مكتبة اتلوبة، : الرياض )، اللغة العربية

38-36 

 ووسيلة واملهارات، املعارف كسب عليه
 وقيم قيمة مع يتناسب بما الفرد تكيف
 .جمتمعه واعدات

 استخدامها ومنها: انلفسية الوظائف .1
 الوجدان بإثارة وذلك واإلقناع للتأثري

 يعود وهذا السامع، نفس يف واألحاسيس
 بأسلوبه يستعمل اذلي املتلكم أسلوب إىل

 اذلي السلوك يسلك فيجعله املستمع
 الفرد وكذلك رأيه، إىل ويستجيب يريد

 بما يتأثر كما يقرأ بما يتأثر أن يمكن
 واللغة واملناقشات، املحاورات يف يستمع

 يف حتدث قد اتلعبري جبمال تتسم اليت
 باجلمال اإلحساس من اإلنسان نفس
 .نفسها الطبيعة يف املرء به حيس ماال

 الفرد تزود فاللغة: العقلية لوظائفا .8
 وطيدة عالقة وهناك اتلفكري، بأدوات

 الفكر أداة اللغة ألن واللغة الفكر بني
 العقبات ومن املدراكت، إىل الوصول يف
 األلفاظ، يف الفقر اتلفكري سبيل يف

 تفكريا يفكر أن يستطيع ال فاإلنسان
 مدرك للك مناسبا لفظا جيد لم إذا اكمال

 وإنما ألفاظ جمرد ليست فاللغة فكرة، أو
 ألن باتلفكري، كبرية عالقة هلا اللغة

 تتم أن يمكن وال ذهنية عملية اتلفكري
 إن حيث املعاين، ىلع دالة ألفاظ بدون
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 ألفاظ من هلا فالبد حتددت إذا الفكرة
 .عليها تدل

 تقديم يف السابقني الرأيني من وللك
 قسيمت أن أرى أين إال ممزياته، اللغة وظائف

 أكرث اللغة لوظائف اخلطيب إبراهيم بن حممد
 وظائف وظيفة لك حتت تندرح حيث منهجية،

 حتت تندرج املثال سبيل وىلع. فرعية أخرى
 اتلخيلية مثل أخرى وظائف انلفسية الوظيفة

 .ذلك إىل وما والشخصية
 

 :العربية اللغة ممزيات .ج 
للك لغة من اللغات اإلنسانية 

ن غريها، وكذلك اللغة خصائص تمتاز بها ع
العربية هلا ممزيات تمزيها عن لك لغات العالم، 
وجيعلها نعمة حقيقية يتمتع بها العارفون بها، 
واملحبون هلا، منهاأنها لغة القرآن الكريم اليت 
اختار اهلل أن يزنل بها آخر كتبه اليت سيتعبد به 
إىل نهاية تاريخ البرشية حيث أن هذه اللغة 

واتلوسع واالنتشار، ويه ذات  تتمزي بالسعة
 ".االسالم"الصفات اليت يتمزي بها دين اهلل 

واكنت امللكة : "وقال ابن خدلون
احلاصلة للعرب من ذلك أحق امللاكت 

، وقد رآها ابن 9"وأوضحها بيانا عن املقاصد

                                                           

، 1ج  مقدمةعبد الرمحن بن خدلون،  9
 .81 . ص،.(ت.دار إحياء الرتاث العريب، د: بريوت )

فارس أنها أفضل اللغات وأوسعها، إذ يكيف 
ذلك ديلال أن رب العاملني اختارها ألرشف 
. رسله وخاتم رساتله، فأنزل بها كتابه املبني

وذللك ال يقدر أحد من الرتاجم أن ينقل 
القرآن الكريم إىل اللغات األخرى، كما نقل 
اإلجنيل عن الرسيانية إىل احلبشية والرومية، 

والزبور وسائر كتب اهلل عز  وترمجت اتلوراة
 .4وجل بالعربية

وفيما ييل بعض اخلصائص اليت تمزي 
 :اللغة العربية عن غريها من اللغات، ويه

 : الصوتية اخلصائص .3
 مقياس وأ نظر وجهة من نظرنا إذا

 تملك العربية اللغة أن وجدنا انلطق جهاز
 حيث اللغات، عرفته صويت مدرج أوسع

 إىل الشفتني بني احلروف خمارج تتوزع
 غري أخرى لغات يف جتد وقد. احللق أقىص

 خمارجها ولكن عددا   أكرث حروفا   العربية
 كأن أقرص، ومدرج أضيق نطاق يف حمصورة
 وما الشفتني يف متاكثرة جمتمعة تكون
 اللغات يف اخليشوم أو الفم من واالهما
 جتدها أو ،(مثال   الفرنسية) الغنة الكثرية
 .احللق جهة من مزتامحة

                                                           

الصاحيب يف فقه اللغة أمحد بن فارس، 4
 دون ماكن الطبعة،: القاهرة)، وسنن العرب يف الكمها

  31.، ص(م3730
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 هذا تستخدم العربية اللغة وإن
 وظيفة تهمل وال تاما استخداما اجلهاز
 املخارج هذه وتتوزع وظائفه، من واحدة
 بني واالنسجام اتلوازن إىل يؤدي اعدال   توزاع  
 اجتماع يف العرب ويرايع. واتاألص

 وترتيبها وتوزعها الواحدة اللكمة يف احلروف
 واتلآلف الصويت االنسجام حدوث فيها

 الظاء مع الزاي جتتمع ال: فمثال  . املوسييق
 . واذلال والضاد والسني

 مدى ىلع ثابتة العربية وأصوات
 ولم. قرنا   عرش أربعة منذ واألجيال العصور

 لغات من لغة يف باتاثل هذا مثل يُعرف
 ولألصوات. واجلزم ايلقني هذا مثل يف العالم

 تعبريية، وقيمة بيانية وظيفة العربية اللغة يف
 واخلفاء والَغيْبة االستتار معىن تفيد فالغني

. اغم اغل، اغص، اغر، اغب،: يف نالحظ كما
 مجد، مجل، مجع،: اجلمع معىن تفيد واجليم

 7.وهكذا. مجر
 فيها يشرتك الصوتية فاخلصائص

 هلا العربية اللغة يف ولكنها اللغات، مجيع
 بها األكرث االهتمام حيث اخلاصة، قيمتها

 للعرب واكن العرب، العلماء قبل من

                                                           

 .ص ،فقه اللغة العربيةن، أوريل حبر ادلي 7
34 

 للجانب الراعية يف والريادة السبق واملسلمني
 30.الصويت

 : االشتقاق خصائص .2
 تعيش ال العربية اللغة يف اللكمات

 كما مشرتاكت جمتمعات بل منعزالت فرادى
 جسم ولللكمة. وقبائل أرس يف العرب يعيش
 يف مثيالتها مع تلتيق نسب وهلا وروح،
 - مكتوب - اكتب - كتب:  ومعناها مادتها
 يف اللكمات هذه فتشرتك كتاب، – كتابة

 وهذا. أصواتها من وجزء حروفها من دارمق
 يسىم العربية اللغة ممزيات من انلوع

 .باالشتقاق
 تويلد العربية اللغة يف فاالشتقاق

 إىل بها والرجوع بعض من األلفاظ بلعض
 يمكن واالشتقاق مادتها، حيدد واحد أصل
 األفاكر من اجلديد عن اتلعبري من الفرد

 تخدمفنس احلياة، وسائل من واملستحدث
 فيها، الرصف قواعد وجنري اثلاليث الفعل

 أواخر يف احلركة اختالف فيها ويكرث
 33.املفيدة اجلملة من ملوقعها اتبااع اللكمات

                                                           

 العربية وعلم اللغةحممد حممد داود، 30
 86.، ص احلديث

طرائق تعليم حممد بن إبراهيم اخلطيب، 33
 32 .، صاللغة العربية
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 من لكمة أخذ أيضا االشتقاق ويعىن
 بينهما، قرابة ىلع املحافظة مع أخرى، لكمة
" كتب" لكمة أخذنا فإذا. ومعىن لفظا

 ومكتبة، وكتاب، اكتب،:  منها واشتققنا
 األصلية احلروف أن وجدنا ومكتوب،

 وأن اللكمات، هذه من لكمة لك يف موجودة
 وىلع. الكتابة وهو بينها، جيمع مشرتاك معىن

 يف توجد حيث اإلجنلزيية، اللغة عكس
 لكمات بني ما صلة أية األحيان من كثري

 اإلجنلزيية يف فاكتب الواحدة، األرسة
writer، وكتابbook ، ومكتبةlibrary، 

 بني عالقة ال أن ويالحظ ،leterومكتوب
 .اللكمات هذه حروف

 اإلجنلزيية اللغة جعل ما وهذا
 تلك توجد وال آلخر، جيل من ختتلف
 كما وحارضها، ماضيها بني اللغوية الصلة

 شكسبري، فلغة. العربية اللغة يف احلال هو
 تكاد ال عرش السابع القرن أدباء من وهو

 إال ايلوم املثقفني من كثريين عند تفهم
 32.اإلجنلزيي األدب يف املتخصصني

 : اإلعراب خصائص .1
 اللغة خصائص من فاإلعراب

 يف املتاكفئة عاينامل بني الفارق وهو العربية،

                                                           

خصائص العربية وطرائق نايف معروف،  32
 81. ، ص(م3774دار انلفائس، : بريوت )، تديسها

 أصل هو اذلي اخلرب يعرف وبه اللفظ
 ولواله املفعول، من الفاعل ويعرف الالكم،

 من تعجب وال املنعوت من املضاف مزي ما
 فحراكت. 31توكيد من نعت وال استفهام
 هناك إذ زائفة، حلية ليست اإلعراب

 فنجد واملعىن، اإلعراب بني وثيق ارتباط
 فعىل اإلعراب، ىلع يتوقف املعىن أن أحيانا
 اهللَ  خيَْش  إنما: "تعاىل قوهل يف املثال سبيل

 َوإذِ : " وقوهل ،(24: فاطر ")الُعلََماءُ  ِعباِدهِ  ِمنْ 
 إن  : " وقوهل ،(328: ابلقرة ")َربُّهُ  إِبَْراِهيْمَ  اْبتَىَل 
(. 1: اتلوبة ")َورَُسْوهُلُ  املرْشِكنْيَ  ِمنَ  بَِرْيء   اهللَ 
 اآليات هذه مثل يف اإلعراب إغفال فإن

 .ملعانيها حتريف يف يوقعنا
 ىلع اإلعراب وظيفة تقترص وال

 أوالئلها تشمل بل فحسب، اللكمة أواخر
َكَل :  مثل أيضا، وأواسطها

َ
ِكَل، -أ

ُ
َق  أ  -رَسَ

َق،  بني يفرقون فالعرب 38.َنَعمْ  - نِْعمَ  رُسِ
 بكرس) ِمفتح: "يقولون باحلراكت، املعاين

 بفتح) وَمفتح بها، يفتح اليت لآللة( امليم
 3.الفتح ملوضع( امليم

 

 

                                                           

، الصاحيب يف فقه اللغةأمحد بن فارس،  31
 82. ص

  8.، صخصائص العربيةنايف معروف، 38

 17.، صخصائص العربيةنايف معروف،   3
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 : الرتادف خصائص .8
 ملعىن األلفاظ تعدد يعين الرتادف

 واألسباب واحد، لفظ املعاين تعدد أو واحد
 يف واملرتادفات املفردات لكرثة احلقيقية

 : يه العربية اللغة
 العربية بلجات قريش لغة احتاكك إن (أ 

 مفردات من كبرية طائفة إيلها نقل قد
 من كثريا كذلك وانتقل اللهجات هذه

 .إيلها حاجة يف تكن لم اليت املفردات
 عن يأخذوا لم املعجمات جاميع إن  (ب 

 قبائل عن أخذوا بل وحدها قريش
 ىلع املعجمات فاشتملت خرى،أ

 لغات يف مستخدمة تكن لم مفردات
 يف مرتادفات ملعظمها ويوجد قريش

 دونوا وقد األصيل اللغة هذه منت
 يف مهجورة اكنت كثرية لكمات

 .االستعمال
 يذكرونها اليت الكثرية األسماء إن (ج 

 الواقع يف مجيعها ليست الواحد لليشء
 ةمستخدم صفات معظمها بل أسماء،

 واحلسام فاهلندي األسماء، استخدام
 لك يدل السيف أسماء من والقاطع

 مغاير خاص وصف ىلع األصل يف منها
 .اآلخر عليه يدل ملا

 يف يه مرتادفة تبدو اليت األلفاظ إن (د 
 منها لك يدل بل مرتادفة، غري الواقع

 األخرى، ىلع ختتلف خاصة حالة ىلع
 واحدة لك رنا، و حلظ و رفق:  فمثال
. غريها عليه تدل ال ما ىلع تدل منها

 العني، بمجامع انلظر ىلع تدل فرفق
 األذن جانب من انلظر ىلع تدل وحلظ

. سكون يف انلظر إدامة تفيد ورنا
 االختالفات هذه تعرف أن ويمكن

 املعاجم، يف ابلحث خالل من املعىن يف
 ينكر من العلماء بعض هناك وذللك
 36.الرتادف إثبات

 : السهولة خصائص . 
 العربية اللغة خصائص من إن

 فيسهل كتابتها، يف هجائية فيه السهولة،
 لقواعد خيضع فيها اهلجايئ وغري إمالؤها،

 كما تكتب فال اإلجنلزيية أما. ثابتة قياسية
 من كثري يف الزائدة احلروف فهناك تنطق،

 يضطر اللغة هذه متعلم أن حىت اللكمات،
. الرسم يف صورتها وحفظ اللكمات حفظ إىل

 اإلجنلزيية اللغة ىلع يقترص ال األمر وهذا
 واألملانية الفرنسية ىلع ينطبق بل فحسب،
 .األخرى اللغات من وغريهما

                                                           

طرائق تعليم اهيم اخلطيب، حممد بن إبر36
 33.، صاللغة العربية
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 ترصيف يف أيضا سهوتلها وتتجىل
 املايض،:  ىلع تقترص ويه اثلالثة، أفعاهلا

 الصور تبلغ بينما مر،واأل واملضارع،
 مخس الفرنسية اللغة ألفعال اتلرصيفية

 ثم. 39وحده للمايض مخس منها صورة، عرشة
 مقبولة، غري العربية اللغة صعوبة دعوى إن

 الرأي تكوين نتيجة ادلعوى تلك ألن
 فهم العربية، اللغة أعداء قبل من العام

 العربية اللغة صعوبة تصوير يف جيتهدون
 تتصور حيت املتنوعة، والوسائل باألشاكل

 يبتعد وحىت املجتمع، دلى  الصعوبة تلك
 يبتعدون هنا ومن تعلمها، وعن عنها انلاس

 .وفهمه القرآن لغة تعلم عن
 

 :العربية اللغة يف الكريم القرآن أثر بعض .د 
إن احلديث عن القرآن الكريم وأثره 

ديث شيقيبعث االعزتاز يف يف اللغة العربيةح
انلفس بأفضل القرآن الكريم واللغة العربية، 
وقد اختار اهلل تعاىل لكتابه أفصح اللغات فقال 

، (1: الزحرف" )إنا جعلناه قرآنا  عربيا  : "تعاىل
قرآنا  عربيا  غري ذي عوج لعلهم : "وقال تعاىل

ومن األدلة اليت تؤكد وجود  (.24: الزمر " )يتقون
: رآن الكريم يف اللغة العربية قوهل تعاىل أثر الق

: احلجر " )إنا حنن نزنلا اذلكر وإنا هل حلافظون"

                                                           

 87.، صخصائص العربيةنايف معروف،  39

فبحفظ اهلل تعاىل كتابه حيفظ اللغة العربية، ( 7
فيه باقية ببقائه إىل يوم ادلين، ويمكننا ذكر 
أهم ما أحدثه القرآن الكريم يف اللغة العربية 

  :من آثار فيما ييل
  :بقاء اللغة العربية املحافظة ىلع .3

إن الرس الاكمن وراء خلود اللغة 
واحلفاظ عليها من االندثار هو القرآن 
الكريم بما اكن هل من أثر بالغ يف حياة األمة 
العربية، وحتويلها من أمة تائهة إىل أمة 
عزيزة قوية بتمسكها بهذا الكتاب اذلي 
صقل نفوسهم، وهذب طباعهم، وطهر 

نية وعطن اجلاهلية، عقوهلم من رجس الوث
وألف بني قلوبهم ومجعهم ىلع لكمة واحدة 
توحدت فيها اغياتهم، وبذلوا من أجلها 
مهجهم وأرواحهم، ورفع من بينهم الظلم 
واالستعباد، فقد اكن القرآن الكريم وال 
يزال اكلطود الشامخ يتحدى لك املؤثرات 
واملؤامرات اليت حيكت وحتاك ضد لغة 

 .القرآن، يدافع عنها
فلما اكن القرآن الكريم بهذه 
املزنلة ال جرم أن املسلمني أقبلوا عليه 
ودافعوا عنه، واعتربوا أن لك عدوان ىلع 
القرآن هو عدوان ىلع اللغة العربية، وأن 
انليل من اللغة العربية هو نيل من القرآن، 
وذللك فإن بقاء اللغة العربية إىل ايلوم وإىل 
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اع عن القرآن، ألن ما شاء اهلل راجع إىل ادلف
ادلفاع عنه يستتبع ادلفاع عنها ألنها 
السبيل إىل فهمه، بل ألنها السبيل إىل 
اإليمان بأن اإلسالم دين اهلل، وأن القرآن 
. من عند اهلل ال من وضع انليب وأصحابه

فالقرآن الكريم حبكم إنه لسان اإلسالم 
انلاطق ومعجزاته ابلاقية، هو اذلي حفظها 

  34.من الضياع
وإذا قرأنا اتلاريخ، وجدنا أن هناك 
أمم كثرية مضت، وتللك األمم لغات 
سايرت حياتها االجتماعية والسياسية جنبا 

واكن تلك اللغات مرآن تنعكس . إىل جنب
عليها صور وجودها وألوان حياتها، فرقيت 
برقيها، وضعفت بضعفها، ثم أصبحت 

عرفها اتلاريخ أن عفت آثاره ودرست ي
معامله، فمال يدركه انلاس عن طريق وجود 
قائم، وإنما يدركونه من طريق تاريخ 

ويبدو هذا األمر واضحا  ملن تتبع . متحدث
اللغات وما تعرضت هل من انقسام وانشطار 
واندثار بعد أن اكنت لغة اعملية حمكية 
وصناعية، وليست اللغة الالتينية عنا 

عيدة فقد اكنت لغة وحضارة وسطوة وقوة بب
  .فبقيت أثرا  بعد عني

                                                           

، فقه اللغة العربيةأوريل حبر ادلين، 34
 393.ص

وىلع العكس من ذلك فإن اللغة 
العربية لم تكن هلا هذه القوة وهذه املنعة، 
وليست لغة حضارة وصناعة، إنما اكنت لغة 
صحراء وأمية، بكل ما تفرضه بيئة 
الصحراء من بساطة وضيق عيش، وبعد عن 

لعرب قد تعرضوا العلوم واملعارف، ثم إن ا
للحروب وادلمار كغريهم، ولكن ما زالت 
لغتهم قوية ساطعة تنبض باحليوية والنشاط، 
وما ذلك إال بفضل القرآن الكريم، اذلي 
تكفل اهلل حبفظه، فحفظ به اللغة اليت 
نزلت به، ولم يتكفل حبفظ غريه من الكتب 
املقدسة فبادت اللغة اليت نزلت فيها 

  .واندثرت

  :اللغة العربية واستقرارهاتقوية  .2
منح القرآن الكريم اللغة العربية 
قوة ورقيا  ما اكنت تلصل إيله لوال القرآن 
الكريم، بما وهبها اهلل من املعاين الفياضة، 
واأللفاظ املتطورة والرتاكيب اجلديدة، 
واألسايلب العايلة الرفيعة، فأصبحت اللغة 

للغات العربية تتألق وتتباىه ىلع غريها من ا
بما حازت عليه من حماسن اجلمال وأنواع 
الكمال، ويف هذا يقول العالّمة الرافيع رمحه 

نزل القرآن الكريم بهذه اللغة ىلع : "اهلل
نمط يعجز قليله وكثريه معا ، فاكن أشبه 
يشء بانلور يف مجلة نسقه، ثم هو بما تناول 
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بها من املعاين ادلقيقة اليت أبرزها يف جالل 
وصورها باحلقيقة وأنطقها باملجاز،  اإلعجاز،

وما ركبها به من املطاوعة يف تقلب 
األسايلب، وحتويل الرتكيب إىل الرتاكيب، 
قد أظهرها مظهرا  ال يقىض العجب منه ألنه 
جالها ىلع اتلاريخ لكه ال ىلع جيل العرب 

  .37"خباصته
بفضل القرآن : "ويقول برولكمان

بلغت العربية من االتساع مدى ال تكاد 
تعرفه أي لغة أخرى من لغات ادلنيا، 
واملسلمون مجيعا  مؤمنون بأن اللغة العربية 
يه وحدها اللسان اذلي أحل هلم أن 
يستعملوه يف صلواتهم، وبهذا اكتسبت اللغة 

عة فاقت مجيع العربية منذ زمان طويل رفي
لغات ادلنيا األخرى اليت تنطلق بها شعوب 

  .20"إسالمية
ومما ال شك فيه أن اعرتاف أمثال 
هؤالء، ال يقوي من وضع اللغة العربية أو 

اهلم يأخذ بيدها إىل الرفعة، وإنما ذكرنا أقو
وكما  .نلبني أن الفضل ما شهدت به األعداء

منح القرآن الكريم اللغة العربية قوة ورقيا، 

                                                           

: بريوت )، 2ج  تاريخ آداب العربالرافيع، 37
 98. ص، (م3798 دار الكتاب العريب،

ج  تاريخ األدب العريباكرل برولكمان، 20
 .21. ، ص(دون طبعة، دون سنة: دون ماكن الطبعة)،1

فإنه قد جعلها مستقرة أيضا رغم أن اتلطور 
فاللغة العربية . سنة جارية يف لك اللغات

ظلت حمتفظة للك مستوياتها اللغوية 
، (الصوتية، والرصفية، والرتكيبية، وادلاليلة)

منها اكن يف إطار املعاين  وأما ما تطور
 23.األصلية وىلع صلة بها

ومما يدل ىلع استقرار اللغة العربية، 
أنها رغم مرور أربعة عرش قرنا، ال يكان 
اإلنسان جيد صعوبة يف فهم نصوص القرآن 
. والسنة انلبوية، وتصادفه غرابة يف األلفاظ

إن مزية استقرار اللغة العربية اليت ثم 
تفردت بها عن سائر اللغات اليت تغريت 
وتبدلت تغريا وتبدال يؤدي بنا إىل التساؤل 
عن سبب هذه املزية، ولن جند سببا مقنعا 
هلذه املزية إال أنها أثر من آثار القرآن 

 22.الكريم
  :حيد هلجات اللغة العربيةتو .1

إن اللغة العربية اكنت هلا هلجات 
خمتلفة، حتتوي ىلع الفصيح واألفصح، 
والرديء واملستكره، واكنت القبائل العربية 
معتدة بلهجتها حىت إن القرآن الكريم نزل 

                                                           

العربية وعلم اللغة حممد حممد داود،  23
 21.، ص احلديث

العربية وعلم اللغة حممد حممد داود،  22
 26 .، ص احلديث
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ىلع سبعة أحرف من أجل اتلخفيف ىلع 
العرب يف قراءته وتالوته، وال شّك أن لغات 

وتة يف الفصاحة وابلالغة، العرب متفا
وذللك جند عثمان ريض اهلل عنه قد راىع 
هذا اجلانب يف مجعه للقرآن، وقال للجنة 

إذا اختلفتم أنتم فاكتبوه بلسان : "الرباعية
وما ذلك إال " قريش فإنه إنما نزل بلغتهم

ألن لغة قريش أسهل اللغات وأعذبها 
وأوضحها وأبينها، واكنت حتتوي ىلع أكرث 

العرب، ونظرا  لكونهم مركز ابلالد  لغات
وإيلهم يأوي العباد من أجل احلج أو 
اتلجارة، فقد اكنوا ىلع علم بمعظم لغات 
العرب بسبب االحتاكك واتلعامل مع 

 .اآلخرين، ولكن لغتهم أسهل اللغات
واكن من أسباب ظهور هذه 
اللهجات انعزال القبائل عن بعضها، 

ضافة إىل وضعف وسائل االتصال بينها، باإل
العلل اخلَلقية املتصلة بالعملية اللغوية من 

وأوضح مثال فيما . سوء السمع وسوء األداء
يتعلق بوجود اللهجات العربية هو ظاهرة 

، "سىج"، "الضىح: "اإلمالة، وأشهر أمثلتها
، بإمالة الفتحة األخرية إىل كرسة، "قىل"

واأللف اليت بعدها إىل ياء يف األمثلة 
 .السابقة

ن ابلقايا اللهجية ما يسىم وم
بطمطمانية ويه هلجة أهل محري، حيث 

للتعريف يف " ال"بدال من " ام"اكنت تنطق 
ومن ذلك قول رسول اهلل صىل . صدر اللكمة

ليس من الرب الصيام يف : "اهلل عليه وسلم 
ولكن هذا (. رواه ابلخاري" )السفر

احلديث يروى قاهل الرسول صىل اهلل عليه 
ليس من :"جة الطمطمانية ويه وسلم بالله

 ".امرب امصيام يف امسفر
ولقد أدى اختالف هذه اللهجات 
وتباعدها إىل صعوبة الفهم بني القبائل، 
ويشهد ذللك قول يلع ريض اهلل عنه لرسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وقد سمعه خياطب 
بين نهد فيمن وفد عليه من قبائل العرب 

، حنن بنو أب واحد، يا رسول اهلل: اعم الوفود 
. ونراك تكلم وفود العرب بما لم نفهم أكرث

أدبين : "فقال هل الرسول صىل اهلل عليه وسلم 
 21".ريب فأحسن تأدييب

وواضح من احلديث أن الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم اكن خياطب لك قوم 

 .بلسانهم، حىت يفهموا
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  :جعل اللغة العربية لغة اعملية .8
اللغة يه صورة صادقة حلياة 
انلاطقني بها، والعرب قبل نزول القرآن 
الكريم، لم يكن هلم شأن ويذكر أو موقع 
بني األمم آنذاك حىت تقبل األمم ىلع تعلم 
لغتهم، واتلعاون معهم فليست لغتهم لغة 
علم ومعرفة، وكذلك ليس دليهم حضارة أو 

ة، لك ذلك جعل اللغة تقبع يف صناع
واألمة   .جزيرتها فال تربح إال تلعود إيلها

العربية يف ذاك الوقت لم تكن األمة اليت 
يغري مركزها السيايس أو ادليين أو 
. االجتمايع باتلحبب إيلها واالتصال بها

واللغة العربية نفسها لم تكن لغة علوم 
 .ومعارف

وقد ظلوا كذلك، حىت جاء القرآن 
لكريم، حيمل أسىم ما تعرف البرشية من ا

مبادئ وتعايلم، فداع العرب إىل دعوة 
اآلخرين إىل دينهم، ومما ال شك فيه أن أول 
ما جيب ىلع من يدخل يف اإلسالم هو تعلم 
اللغة العربية إلقامة دينه، وصحة عبادته، 
فأقبل انلاس أفواجا  ىلع تعلم اللغة العربية 

 القرآن الكريم لم لغة القرآن الكريم، ولوال

يكن للغة العربية هذا االنتشار وهذه 
 28 .الشهرة

  :جعل اللغة العربية لغة تعليمية . 
من اثلابت املعروف أن العرب قبل 
نزول القرآن اكنوا جيرون يف الكمهم 
وأشعارهم وخطبهم ىلع السليقة، فليس 

واعد املعروفة اآلن، وذلك للغتهم تلك الق
لعدم احلاجة إيلها، وال أدل ىلع ذلك من أن 
اتلاريخ حيدثنا عن كثري من العلماء اذلين 
رصحوا أن لغتهم استقامت لّما ُذهب بهم إىل 
الصحراء تلعلم اللغة العربية انلقية اليت لم 
تشبها شائبة، ومن هؤالء اإلمام الشافيع، 

كثري اللحن،  وأن الويلد بن عبد امللك اكن
ألنه لم يغرتف لغته من ايلنبوع العريب 

  .الصحراوي الصايف
وملا اتسعت الفتوح، وانترش 
اإلسالم، ودخل انلاس يف دين اهلل أفواجا ، 
احتك العجم بالعرب فأفسدوا عليهم 
لغتهم، مما اضطر حذيفة بن ايلمان اذلي اكن 
يغازي أهل الشام يف فتح إرمينية وأذربيجان 

العراق، أن يرجع إىل املدينة املنورة مع أهل 
يا أمري : "ويقول لعثمان ريض اهلل عنه

املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن ختتلف يف 
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فأمر ..." كتابها اختالف ايلهود وانلصارى
عثمانيجمع القرآن، وهذا ما حصل، فقد 
ضعفت اللغة مع مرور األيام وفشا اللحن 

أبا األسود يف قراءة القرآن، األمر اذلي أفزع 
لوضع قواعد انلحو،  ادلؤيل وجعله يستجيب

اليت يه أساس ضبط حراكت احلروف 
واللكمات، ومن ثم العمل ىلع ضبط 
املصاحف بالشلك حفاظا  ىلع قراءة القرآن 

  .من اللحن واخلطأ
وليس هذا فحسب، بل يرجع 
الفضل للقرآن الكريم يف أنه حفظ للعرب 

ىلع حني أن رسم لكماتهم، وكيفية إمالئهم، 
اللغات األخرى قد اختلف إمالء الكمها، 

  .وعدد حروفها
  :اللغة العربية تهذيب .6

ولقد أزال القرآن الكريم عن اللغة 
اتلقعر يف الالكم، والغريب، واأللفاظ 

وإن من يتأمل . احلوشية اثلقيلة ىلع السمع
األدب اجلاهيل ويتدبره، يزداد إيمانا  بما 

ظ اللغة، فإنه سريى يف للحضارة من أثر ألفا
" جحيش"أدب أهل الوبر كثريا  من مثل 

، وما إىل ذلك مما "وجحلنجع" "مستزشرات"و
ينفر منه الطبع، وينبو عنه السمع، ىلع حني 
أنه يكاد ال يصادفه من ذلك يشء يف أدب 

  .القرشيني

كما أزال أيضا كثريا من األلفاظ 
اليت تعرب عن معان ال يقرها اإلسالم، ومن 

املرباع، وهو ربع الغنيمة اذلي اكن : ذلك 
والنشيطة، ويه . يأخذه الرئيس يف اجلاهلية

ما أصاب الرئيس قبل أن يصري إىل القوم، أو 
ما يغنمه الغزاة يف الطريق قبل بلوغ املوضع 

واملكس، دراهيم اكنت تؤخذ من . املقصود
  2.بائيع السلع يف أسواق اجلاهلية

  :إثراء وتنمية اللغة العربية .9
لقد أضاف القرآن الكريم نموذجا 
للتعبري بالعربية لم تعرفه العربية من قبل، 
نموذجا هل اخللود وابلقاء ال تمسه يد اتلغيري 

وقد اكنت العربية فبل نزول . واتلحريف
القرآن الكريم تُصن ف إىل شعر ونرث، فلما 

لقرآن صارت  نماذج اتلعبري اللغوي نزل ا
وال . قرآنا وشعرا ونرثا: يف العربية ثالثة 

ينبيغ أن يصن ف القرآن حتت عنوان انلرث، 
ألن القرآن ليس بنرث، وال بشعر، إنه الكم 

 .رب العاملني
كما استحدث القرآن الكريم 
أسماء جديدة، من ذلك ما يعرف باأللفاظ 

عن املعاين  اإلسالمية اليت جاءت تعبريا
اإليمانية اجلديدة، اليت لم يكن للعرب 
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اإليمان، والكفر، :معرفة بها، ومن ذلك
اكنت . والصالة، والزاكة، واحلج، واملغفرة

تللك اللكمات معاين ختتلف عن مهانيها 
 .اجلديدة اليت اصطلح عليها القرآن

وكذلك األلفاظ االصطالحية اليت 
تبطة نشأت يف رحاب العلوم الرشعية املر

اتلوحيد، والفقه، : بالقرآن الكريم مثل 
وأصول الفقة، واتلفسري، وانلحو، والرصف 

السبب املبارش  -حبق-ولقد اكن القرآن ... 
والرئيس وراء نشأة علوم العربية واكن للك 

 26.علم من هذه العلوم مصطلحاته اخلاصة
  :لقرآن مفجرعلوم العربيةا .4

من أجل خدمة القرآن الكريم، 
وحماولة تيسري فهمه ونطقه ىلع املسلمني 
األاعجم، ولصيانته من اللحن واتلحريف،  
قامت جهود فريدة خلدمة هذا الكتاب، 
فنشأت علوم خلدمة القرآن الكريم بصورة 

علوم القرآن، دلراسة لك ما : مبارشة، يه 
 ومدين، وأسباب يتصل بالقرآن نت ميك

الزنول، وأول ما نزل وآخر ما نزل والقراءات 
 .القرآنية وحنو ذلك

وكما اكن للمفرسين دور بارز يف 
تفسري آيات القرآن الكريم، فقد شارك 
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معهم اللغويون بدور ممزي، حيث تناولوا 
لغات : "لغات القرآن الكريم، من ذلك 

. للفراء" لغات القرآن"لألصميع، و" القرآن
: ا تناولوا غريب القرآن الكريم، من ذلك كم

 .البن قتيبة" غريب القرآن الكريم"
واكن للنحويني أيضا مشاركة فعالة 
ىلع حنو ما جنده عن األخفش والكسايئ 

معاين : "والفراء يف مؤلفاتهم حتت عنوان 
 29".القرآن

 
 اخلالصة .ه 

 اتلارخيية ادلراسة هذه خالل من
 العربية، اللغة يف الكريم القرآن بأثر املتعلقة

 : اتلايلة انلتائج أهم إىل ابلاحث توصل فقد
 الصورة وأن الالكم، يه اللغة حقيقة إن .3

 لطبيعة األول املقام يه املنطوقة الصوتية
 العناية تكون أن الطبييع فمن. اللغة

 .مبالالك العناية يه باللغة
 أو اتلعبري يه األساسية اللغة وظيفة أن .2

 تفصيلها ويمكن اتلفاهم، أو اتلواصل
 واثلقافية، االجتماعية، الوظيفة إىل

 .والعقلية وانلفسية،
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 بها انفردت خبصائص العربية اللغة تتمزي .1
 ممزياته ومن ادلنيا، لغات من غريها عن

 ولغة الصوتية اخلصائص يف تتمثل
 الرتادف ولغة اإلعراب ولغة االشتقاق

 .السهلة اللغة وأنها
 حبفظ وتعاىل سبحانه اهلل تكفل لقد .8

 .الكريم للقرآن حبفظه العربة اللغة
 اللغة يف الكريم القرآن أثر بعض هناك . 

املحافظة ىلع بقاء اللغة  : ومنها العربية،
العربية،وتقوية اللغة العربية 
واستقرارها،وتوحيد هلجات اللغة 

ة، وجعل اللغة العربية لغة اعملية، العربي
وجعل اللغة العربية لغة 
تعليمية،وتهذيب اللغة العربية، وإثراء 

القرآن و وتنمية اللغة العربية،
 .مفجرعلوم العربية
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