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مظاهر أثر الدين اإلسالمي في اللغة العربية و تحولها من لغة قوم قطرية إلي لغة
دين عالمية
احمد بن علي الظفيري
الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة

Email: dhafiri.a@htomail.com

المستخلص
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﺒﻬﺎ ﺁﺩﻡ
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻜﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭمع نزﻭل ﺍﻹسﻼﻡ حدث ﺍﻟﻜﺜﻴر من مظﺎﻫر ﺍﻟﺘأثﻴر ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻭذﺍﻟك ﻟفصﺎحﺔ
ﻭبﻼغﺔ ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻜريم  .ﻭﻫذﺍ مﺎﺭكزنﺎ فﻴه فﻲ ﻫذﺍ ﺍﻟﺒﺤث  .تﺴﻠﺴﻼ من ﺍﻟﻤقدمﺔ ﻭنشأة ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻭتأثﻴر ﺍﻹسﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ فﻲ ﻋصر صدﺭ ﺍﻹسﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎة ﺍالﺩبﻴﺔ.

الكلمات المفتاحية :اللغة العربية  ،االسالم  ،االبد العرب  ،البالةة
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المقدمة
زل ﺍﻟكتﺎب ﻋﻠﻰ سيﱢﺩ ﺍﻟﻌبﺎﺩ ،ﻭﺍفصﺢ مﻥ نﻁق ﺍﻟﺿﺎء سيﺩنﺎ محمﺩ صﻠﻭﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﻠيه ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟه ﻭﺃصحﺎبه
ﺍﻟحمﺩ ﷲ مُنِ ﱠ
ﻭﺍﻟتﺎبﻌيﻥ ﻟه إﻟﻰ يﻭﻡ ﺍﻟميﻌﺎﺩ.
ﺃمﺎ بﻌﺩ:إﻥ ﺍﻟمقصﻭﺩ بﻌصﺭ صﺩﺭ ﺍﻹسﻼﻡ ﻫﻭ تﻠك ﺍﻟفتﺭة ﺍﻟممتﺩة مﻥ بﻌثﺔ ﺍﻟنبﻲ محمﺩ صﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠيه ﻭسﻠﻡ إﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﺃيﺎﻡ
ﺍﻟﺧﻠفﺎء ﺍﻟﺭﺍﺷﺩيﻥ ﻭﺍﻟتﻲ إنتﻬﺕ بمقتل ﺃميﺭ ﻫـ مﻥ ﺍﻟﻬﺟﺭة  04ﺍﻟمؤمنيﻥ ﺧﻠيفﺔ ﺍﻹسﻼﻡ ﻭﺍﻟمسﻠميﻥ ﺍﻹمﺎﻡ ﻋﻠﻰ بﻥ ﻁﺎﻟب ﻋﺎﻡ
ﺍﻟنبﻭيﺔ.كﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭب ﻗبل ﺍﻹسﻼﻡ ﺃمﺔ ممزﻗﺔ غيﺭ مﺟتمﻌﺔ ﻋﻠﻰ كﻠمﺔ تكﺎﺩ تفنيﻬﺎ ﺍﻟحﺭﻭب ﻭﺍﻟمنﺎزﻋﺎﺕ ﻭكﺎنﻭﺍ ﺃمﺔ ﺟﺎﻫﻠﺔ
تسﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺧﺭﺍفﺔ ﻭتتقﺎسمﺎ ﺍﻟﻌقﺎﺋﺩ ﺍﻟفﺎسﺩ ،ﻭكﺎنﻭﺍ ﺃمﺔ مﻌظمﻬﺎ يﺩيﻥ بﺎﻟﻭثنيﺔ ﻭيسﺟﺩ ﻟﻠحﺟﺎﺭة ﻭكﺎنﻭﺍ يصنﻌﻭﻥ ﺍﻷصنﺎﻡ مﻥ
ﺍﻟتمﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺷب ﻭيذﻟﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭيﺧﺿﻌﻭﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭكﺎﻥ يقتل بﻌﺿﻬﻡ بﻌﺿﺎً بأتفﺔ ﺍﻷسبﺎب ﻭﻋنﺩمﺎ ﺟﺎء ﺍﻹسﻼﻡ حﺎﺭبﻬﻡ محمﺩ
ﺃﻥ ﺍﷲ بﻌث محمﺩ ﻭبﻌﺿﻬﻡ ال
ﻭتﺎبﻌيه ﻭﺍنتصﺭ ﻋﻠيﻬﻡ فحﻁم ﻫذﻩ ﺍالصنﺎﻡ ﺍﻟتﻲ كﺎنﻭﺍ يﻌكفﻭﻥ ﻋﻠيﻬﺎ فكﺎﻥ منﻬﻡ مﻥ يؤمﻥ ﱠ
يؤمﻥ ،ﻭكﺎﻥ مﻥ ﺃﻋظم ﺍﻵثﺎﺭ ﺍﻟتﻲ تﺭكﻬﺎ ﺍﻹسﻼﻡ فﻲ ﺍﻟﻌﺭب ﻫﻲ إﺧﺭﺍﺟﻬﻡ مﻥ ﺍﻟظﻠمﺎﺕ إﻟﻰ ﺍﻟنﻭﺭ حيث ﻗﺎﻡ بتﻭحيﺩﻫﻡ
ﻭﻭﺿع مﻌيﺷﺔ ﻟﻬﻡ كمﺎ كﺎﻥ ﻟﻺسﻼﻡ ﺁثﺎﺭﻩ فﻲ نﻬﺿتﻬﻥ فﻲ كﺎفﺔ ﺟﻭﺍنب ﺍﻟحيﺎة ﺍﻟسيﺎسيﺔ ﻭﺍﻹﻗتصﺎﺩيﺔ ﻭﺍﻹﺟتمﺎﻋيﺔ
ﻭﺍﻷﺧﻼﻗيﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭيﺔ ﻭﺍﻷﺩبيﺔ .ﻭﺍالثﺭ ﺍﻷﺩبﻲ ﺍﻟذي ﺃحﺩثه ﺍﻹسﻼﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺩب ﺃصبﺢ ﻭﺍسع ﺍﻟمﻌﺎنﻲ ﻭمتﻌﺩﺩ ﺍالفكﺎﺭ
ﻭﺍﻗتبس ﺍﻷﺩبﺎء مﻥ ﺍﻟقﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟحﺩيث ممﺎ ﺟﻌل ﻟنتﺎﺟﻬﻡ ﺍالذى ﺍﺷﺩ ﺭﻭﻋﺔ ﻭﺃكثﺭ تﺎثيﺭﺍً.
نشأة اللغة العربية وتطورها
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻫﻲ إحدی ﺍﻟﻠّﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴّﺎمﻴّﺔ ،ﻭﻗد تﺒﺎيﻨت ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء فﻲ تﻌﻴﻴن مﻨشإ ﻫذﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭمﺎ ﻗد يکوﻥ ﻟﻬﺎ من ﺍﻟصّ ﻠﺔ
بﺎﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﺴّﺎمﻴّﺔ ﺍﻷصﻠﻴّﺔ  .ﻭﺍﻟﺜﺎبت ّ
ﺃﻥ بﻴن ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎمﻴّﺔ ﻗرﺍبﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﻭ ﺃنﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﻟﻴدة ﻟﻐﺔ سﺎمﻴﺔ ﻋﺎ ّمﺔ ﻗد بﺎﺩﺕ
ﻭصﺎﺭمن ﺍﻟﻤﺘﻌ ّذﺭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ نﻌرف ﺷﻴئﺎً يذکرمﻨﻬﺎ،ﻭﺍﻟذي نﻌرفه إنّﻤﺎ ﻫو نﺘﻴﺠﺔ مقﺎﺭﺍنﺎﺕ نقﻴﻤﻬﺎ بﻴن ﺷﺘّی ﺍﻟفرﻭع ﻭيرﻭﻥ ّ
ﺃﻥ
صفﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎمﻴّﻴن ﺍﻟﻌﻨصريّﺔ ،ﻭ مﻨﻬﺎ ﺍﻹيﻤﺎﻥ ﺍﻟشديد ﻭﺍﻟﺘﻌصّب ﻭﺍﻟﺘص ّوﺭ ،تد ّل ﻋﻠی ﺍصل صﺤرﺍﻭ ّ
ي يﺠﻌﻠونه بﻼﺩ ﺍﻟﻌرب.
يری ﺟﻤﺎﻋﺔ من ﺍﻟﺒﺎحﺜﻴن ﻭﺍﻟﻤﺤققﻴن ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌربﻴّﺔ ﺃﻗرب من ﺃﺧوﺍتﻬﺎ إﻟی ﺍﻷصل ﺍﻟ ّﺴﺎم ّی ﻭإﻥ کﺎنت ﺍﻵﺭﺍمﻴّﺔ ﺃﻗدﻡ مﻨﻬﺎ ﻋﻬدﺍً ؛
ﻭ ﻗد تکوﻥ ﺍﻟﻌربﻴّﺔ ﺃﺭﻗی ﺍﻟﻠّﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎمﻴّﺔ ﻭﺃﺷ ّدﻫﺎ فصﺎحﺔ ﻭ إتﺴﺎﻋﺎً .يذکر ﺍﻟفﺎﺧوﺭي نقﻼً ﻋن ﺍﻟدکﺘوﺭﻁﻠس حول تطوﺭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴّﺔ حﻴث يقولّ «:
إﻥ ﺃﻗدﻡ ﺍﻟﻨصوص ﺍﻟﻌربﻴّﺔ ﺍﻟفصﻴﺤﺔ ﺍﻟّﺘﻲ ﻋُﺜر ﻋﻠﻴﻬﺎ ترﺟع إﻟی ﺍﻟفﺘرة ﺍﻟّﺘﻲ تﻤﺘ ّد من ﺍﻟقرﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟث
بﻌد ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ إﻟی ﺍﻟقرﻥ ﺍﻟخﺎمس  .ﻭﻫذﻩ ﺍﻟﻨصوص ﻫﻲ ﺍﻟشﻌر ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ  ،ﻭﺍﻟﺤکم ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴّﺔ .
ﻭﻟکن من يدﻗّق فﻲ ﻫذﻩ ﺍﻟّﻨصوص يﺠدﻫﺎ کﺎمﻠﺔ مﻬ ّذبﺔ ،ذﺍﺕ نﺤو مﺘّﺴق ﻭصرف مﻨظم ،ﻭ ﻗوﺍﻋد ﻋرﻭﺿﻴّﺔ ﻭ ﺷﻌريّﺔ
ک فﻲ ّ
ﺭﺍﻗﻴﺔ،ﻭال ﺷ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴّﺔ ﻗد مرّﺕ بأﻁوﺍﺭ بﻌﻴدة ﺍﻟﻌﻬد تطوﺭﺕ فﻴﻬﺎ ﻭتدﺭﺟّت إﻟی ﻫذﺍﺍﻟکﻤﺎل ﺍﻟّذي ﻭﺟدنﺎﻩ فﻲ
ﺍﻟشﻌر ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ث ّم فﻲ ﺍﻟقرﺁﻥ .ﻭإذﺍ تدبرنﺎ تﺎﺭيخ ک ّل ظﺎﻫرة من مظﺎﻫر ﺍﻷمﺔ کﺎﻵﺩﺍب ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟشرﺍﺋع ﺃﻭغﻴرﻫﺎ
بﺎﻋﺘﺒﺎﺭمﺎ م ّر بﻬﺎ من ﺍﻷحوﺍل فﻲ ﺃثﻨﺎء نﻤوّﻫﺎ ﻭإﺭتقﺎﺋﻬﺎ ﻭ تفرﻋﻬﺎ  ،ﺭﺃيﺘﻬﺎ تﺴﻴر فﻲ نﻤوﻫﺎ سﻴرﺍً ﺧفﻴﺎً ال يشﻌر به إال بﻌد
إنقضﺎء ﺍﻟزمن ﺍﻟطويل .
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ﻭيﺘخﻠل ذﻟک ﺍﻟﺴﻴر ﺍﻟﺒطئ ﻭ ثﺒﺎﺕ ﻗويّﺔ تأتﻲ ﺩفﻌﺔ ﻭﺍحدة  ،فﺘﻐﻴر ﺍﻟشؤﻭﻥ تﻐﻴرﺍً ظﺎﻫرﺍً ﻭﻫو مﺎ يﻌﺒرﻭﻥ ﻋﻨه
بﺎﻟﻨﻬضﺔ.ﻭسﺒب تﻠک ﺍﻟﻨﻬضﺎﺕ فﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟب ﺍحﺘکﺎک ﺍﻷفکﺎﺭ بﺎﻹﺧﺘﻼﻁ بﻴن ﺍﻷمم ﻋﻠی إثر مﻬﺎﺟرة إﻗﺘضﺘﻬﺎ ﺍﻟطﺒﻴﻌﺔ من
ﻗﺤط ﺃﻭ ﺧوف  ...ﺃﻭ يکوﻥ سﺒب ﺍﻹﺧﺘﻼﻁ ظﻬوﺭ نﺒ ّی ﺃﻭ مﺘشرع ﺃﻭ فﻴﻠﺴوف کﺒﻴر ﺃﻭ نﺒوغ ﻗﺎﺋد ﻁ ّﻤﺎع يﺤﻤل ﺍﻟﻨّﺎس ﻋﻠی
ﺍﻟفﺘﺢ ﻭ ﺍﻟﻐزﻭ ﺃﻭ ﺃمﺜﺎل ذﻟک من ﺍﻹنقﻼبﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎسﻴّﺔ ﺃﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ .فﺘﺘﺤﺎک ﺍﻷفکﺎﺭ ﻭتﺘﻤﺎزج ﺍﻟطﺒﺎﺋع ،فﺘﺘﻨوع ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻷﺩيﺎﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍب ،ﻭﺍﻟﻠّﻐﺔ تﺎبﻌﺔ ﻟک ّل ذﻟک بل ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎفظﺔ ﻵثﺎﺭ ذﻟک ﺍﻟﺘﻐﻴﻴر فﺘدﺧرﻫﺎ ﻗرﻭنﺎ ً بﻌد زﻭﺍل تﻠک
ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍب ﺃﻭ ﺍﻟشرﺍﺋع ،ﻭ إذﺍ تﺒدل ﺷئ مﻨﻬﺎ حفظت ﺁثﺎﺭ تﺒديﻠه .فﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ تﻌرﺿت ﻟﻬذﻩ ﺍﻟطوﺍﺭئ مﺜل سﺎﺋر
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴّﺔ  ،ﻭتقﻠﺒت ﻋﻠی ﺃحوﺍل ﺷﺘی  ،فﺘﻨوﻋت ﺃﻟفﺎظﻬﺎ بﺎﻟﻨﺤت ﻭ ﺍﻹبدﺍل ﻭ ﺍﻟقﻠب ﻭ ﺩﺧﻠﻬﺎ من ﺍﻷﻟفﺎظ ﺍﻷﻋﺠﻤﻴّﺔ فﻲ
ﺃﻋصر مخﺘﻠفﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ تد ّﻭﻥ ﻭتضﺒط فﻲ ﺃزمﻨﺔ ﻟم يدﺭکﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭيخ.کﺎنت ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹسﻼﻡ ﻟﻐﺎﺕ ﻋديدة تﻌرف بﻠﻐﺎﺕ
ﺍﻟقﺒﺎﺋل  ،ﻭبﻴﻨﻬﺎ إﺧﺘﻼف فﻲ ﺍﻟﻠفظ ﻭﺍﻟﺘرکﻴب کﻠﻐﺎﺕ تﻤﻴم ﻭ ﺭبﻴﻌﺔ ﻭ مضر ﻭﻗﻴس ﻭ ﻫذيل ﻭ ﻗضﺎﻋﺔ ﻭغﻴرﻫﺎ کﻤﺎ ﻫو
مشﻬوﺭ ...
ﻭﺃﻗرب ﻫذﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺷﺒﻬﺎ بﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴّﺎمﻴّﺔ ﺍﻷصﻠﻴّﺔ ﺃبﻌدﻫﺎ ﻋن ﺍﻹﺧﺘﻼﻁ  .ﻭبﻌکس ذﻟک ﺍﻟقﺒﺎﺋل ﺍﻟﺘﻲ کﺎنت تخﺘﻠط بﺎﻷمم
ﺍﻷﺧری کأﻫل ﺍﻟﺤﺠﺎز مﻤﺎ يﻠﻲ ﺍﻟشﺎﻡ ﻭ ﺧصوصﺎ ً ﺃﻫل مکﺔ من ﻗريش ،فقد کﺎنوﺍ ﺃﻫل تﺠﺎﺭة ﻭ سفر ﺷﻤﺎالً إﻟی ﺍﻟشﺎﻡ ﻭ
ﺍﻟﻌرﺍﻕ ﻭ مصر ﻭ ﺟﻨوبﺎ ً إﻟی بﻼﺩ ﺍﻟﻴﻤن ﻭﺷرﻗﺎ ً إﻟی ﺧﻠﻴج فﺎﺭس ﻭ مکﺎ ﻭﺭﺍءﻩ ﻭ غربﺎً إﻟی بﻼﺩ ﺍﻟﺤﺒشﺔ .ﻭفضﻼً ﻋ ّﻤﺎ کﺎﻥ
يﺠﺘﻤع حول ﺍﻟکﻌﺒﺔ من ﺍﻷمم ﺍﻟﻤخﺘﻠفﺔ ﻭفﻴﻬم ﺍﻟفرس ﻭﺍﻷنﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻴﻤﻨﻴّﺔ ﻭﺍﻷحﺒﺎش ﻭ ﺍﻟﻤصريوﻥ  ،غﻴر ﺍﻟذين کﺎنوﺍ يﻨزحوﻥ
إﻟﻴﻬﺎ من ﺟﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬوﺩ ﻭﺍﻟﻨصﺎﺭی  .فدﻋﺎ ذﻟک إﻟی إﺭتقﺎء ﺍﻟﻠﻐﺔ بﻤﺎ توﻟد فﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺧﻠﻬﺎ من ﺍﻹﺷﺘقﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘرﺍکﻴب مﻤﺎ ال
مﺜﻴل ﻟه فﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧری .
أهمية البحث :

ترﺟع ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤث إﻟﻰ ﺃنه يركز ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ فﻲ توحﻴد ﺍﻟﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟﻤخﺘﻠفه ﻭﺍﻟﻤظﺎﻫر ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍالسﻼﻡ فﻲ
حﻴﺎة ﺍﻟﻌرب من ﺍﻟﺘﻬذيب ﻭﺍﻟﺒﻼغﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁرﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎة ﺍالﺩبﻴﺔ ﻟﻠﻌرب فﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ  .ﻭكﻴف تﺤوﻟت ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌربﻴﺔ من ﻟﻐﺔ مﻬﻤشﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.ﻭمدى حفﺎظ ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻜريم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﺧر ﺍﻟزمﺎﻥ .
أهدف البحث .

يهبدف البحث الى عبدة أمور أبرزها .
-

بيان لمحة تأريخية عن نشأة اللغة العربية

-

المظاهر الت أثر بها االسالم على اللغة العربية ف العصر الجاهل وعصر صبدر االسالم .

-

بدور القرآن الكريم من تطوير بالةة وفصاحة اللغة العربية والحفاظ عليها .

-

العوائق الت تواجهها اللغة العربية ف العصر الحبديث .
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منهج البحث:
يﻌﺘﻤد ﺍﻟﺒﺤث ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬج ﺍالسﺘقرﺍﺋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤقﺎﺭﻥ ،من ﺧﻼل ﻋرض ﺁﺭﺍء ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺍﻟﻤؤﺭﺧﻴن ﺍالسﻼمﻴﻴن ،ﻭإيرﺍﺩ
ﺍﻟﻨصوص ﺍﻟﻠﻐويﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼغﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ فﻲ ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻜريم  ،ﻭذﻟك بﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺍﻟﻤصﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤرﺍﺟع ﺍﻟفقﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ.

خطة البحث:
ﺍﻟﻤﺒﺤث ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ فﻲ ﻋصر صدﺭ ﺍالسﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺤث ﺍﻟﺜﺎنﻲ  :ﺃثر ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻜريم فﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻭتﺤويﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤث ﺍﻟﺜﺎﻟث :مظﺎﻫر تأثﻴر ﺍالسﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎة ﺍالﺩبﻴﺔ
ﺍﻟخﺎتﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘوصﻴﺎﺕ
المبحث االول :
اللغة العربية في عصر صدر اإلسالم
يﻌد ﻋصر صدﺭ ﺍﻹسﻼﻡ ﻤﻥ ﺃﻋظﻡ ﺍﻟﻌصﻭﺭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺜﺭﺍ فقﺩ ﺍﻨﺘشﺭﺕ فﻴه ﺩﻋـﻭة ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟذي ﺃخﺭج ﺍﻟﻨﺎس ﻤﻥ ظﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻨﻭﺭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﻫﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﻕ  ،ﻭﺭﺴﻡ ﻟﻬﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟفضﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟخﻴﺭ ،ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻤؤﻤﻨﻴﻥ ﺃخﻭة ﻤﺘﺤﺎﺒﻴﻥ ال ﺘفﺴﺩ
ﻨفﻭﺴـﻬﻡ ﺍﻟضﻐﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤقﺩ ﻭال ﺘﻁﻤس ﺒصﻴﺭﺘﻬﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟصﺭﺍع ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭة.
( ﻭﺃﻟـف ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻟﻭ ﺃﻨفقﺕ ﻤﺎ فﻲ ﺍﻷﺭض ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﺎ ﺃﻟفﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ  ،ﻭﻟﻜـن ﺍﷲ ﺃﻟـف ﺒﻴﻨﻬﻡ)
ﻟقﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ فﻲ ﺤﻴﺎة ﺍﻟﻌﺭب ﺍالﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ فأﺒﻁل ﺍﻟشﺭك ﻭﺍﻟﻭﺜﻨﻴﺔ ﻭﻨـﺎﺩى ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺃﺒﻁل ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘقﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻜﺎﻨﺕ شﺎئﻌﺔ فﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻜﺎالﻋﺘقـﺎﺩ ﺒﺎﻟﻜﻬﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍفﻴﻥ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟخﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻭﺍالﺴﺘقﺴﺎﻡ ﺒﺎﻷزالﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒـﺎ ،
ﻭﻭﺃﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ خﻭف ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟفقﺭ ﻭﺍﻷخذ ﺒﺎﻟﺜأﺭ،ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃة ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍث  ،ﻭفـﻲ ﻜل ذﻟك ﻜﺎﻥ ﻴﻬﺩف ﺍﻹﺴﻼﻡ إﻟﻰ ﺴﻌﺎﺩة
ﺍﻟفﺭﺩ ﻭﺍﻷﺴﺭة فﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـع ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭى ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤقﻴﻕ ﻗﻭل ﺍﷲ فﻴﻬﺎ :
( ﻜﻨﺘﻡ خﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺃُخﺭﺠﺕ ﻟﻠﻨﺎس)
ﻜﺎﻥ ﻟﻠقﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ فﻲ ﺤﻴﺎة ﺍﻟﻌﺭب ﻤﻥ شـﺘﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻩ  ،ﻭﻴﻬﻤﻨـﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﻫذﺍ ﺍﻟﺘأﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩب ،فﺎﻟقﺭﺁﻥ ﻜﺘـﺎب ﻤﻌﺠـزﺃﺤﺎل خشﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﺒﺎع ﻋذﻭﺒﺔ ﻭﺴﻼﺴﺔ ،ﻭﺒﺩل ﺤﻭشﻴﺔ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺒﻼغﺔ  ،ﻭﺃﻭﺭث
ﹰ فﻲ ﺍﻟﺘفﻜﻴﺭ ،ﻭﺭﻗﺔ فﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘصﻭﻴﺭ ،
ﺍﻟﻌﺭب ﻭضﻭﺤﺎ
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ﻨﺒﻼ فﻲ ﺍﻟﻤقصﺩ ﻨزل ﺍﻟقﺭﺁﻥ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻥ فﺭﺍع ﺍﻟﻌﺭب ﺴﺤﺭﻩ  ،ﻭﺒﻬﺭﻫﻡ ﺃﺴﺭﻩ  ،ﻭﺃخـذ ﺒﻤﺠﺎﻤع
ﻭشﺭفﺎ فﻲ ﺍﻟﻐﺭض ﻭ ﹰ
ﹰ
ﹰ ﻭﻟﻴس ﺒﺎﻟشﻌﺭ .
ﹰ ﻭﻤـﺎ ﻫـﻭ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ  ،ﻭظﻨﻭﻩ شﻌﺭﺍ
ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺒﻴﺎﻨه ﺍﻟﺴﺎﺤﺭ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒه ﺍﻟﻤﻌﺠز ﺍﻟقﺎصﻡ  ،فﺘﻭﻫﻤﻭﻩ ﺴﺤﺭﺍ
( ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﺍﻜﺘﺘﺒﻬﺎ فﻬﻲ ﺘﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴه ﺒﻜﺭة ﻭﺃصﻴﻼ)  ( .ﻗل ﺃﻨزﻟه ﺍﻟذي ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺭ فﻲ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭض إﻨه ﻜﺎﻥ
ﺭﺤﻴﻤﺎ)
ﹰ
ﹰ
غفﻭﺭﺍ
ﻭﺍﺩﻋﻭﺍ ﺃﻥ ﺭﺠﻼ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺘﺎب ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻴﻠقﻲ إﻟﻴه ﺒﻤﺎ ﻴﻁﺎﻟع ﺍﻟﻨﺎس ﺒه ﻤـﻥ ﺭﺍئع ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ :
(ﻭﻟقﺩ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴقﻭﻟﻭﻥ إﻨﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤه ﺒـشﺭ ،ﻟـﺴﺎﻥ ﺍﻟذي ﻴﻠﺤﺩﻭﻥ إﻟﻴه ﺃﻋﺠﻤﻲ ﻭﻫذﺍ ﻟﺴﺎﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻥ ).
ﻭﻟقﺩ ﻁﻭل ﻁﻐﺎﺘﻬﻡ ﻭﺠﻬﺩ ﻋﺘﻠﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴصﺭفﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎس ﻋﻥ ﻫﺩﺍﻴﺘـه  ،ﻭﻴﺤﻭﻟـﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻟخضﻭع ﻟﺴﺤﺭﻩ ﻭﺍﻹﻨصﺎﺕ ﻟﺒﻴﺎﻨه  ،فﻤﺎ
ﻭﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ( :ﻭﻗﺎل ﺍﻟذﻴﻥ ﻜفﺭﻭﺍ ال ﺘﺴﻤﻌﻭﺍ ﻟﻬذﺍ ﺍﻟقﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻐﻭﺍ فﻴه ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻐﻠﺒﻭﻥ).
ﺃثر ﺍﻹسﻼﻡ فﻲ توحﻴد ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌربﻴﺔ فﻲ ﻋصر صدﺭ ﺍالسﻼﻡ :
-

توحﻴد ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟﻤخﺘﻠفﺔ ﻭإذﺍبﺔ فرﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐويﺔ ال سﻴﻤﺎ ﺍﻟشﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨوبﻴﺔ.

-

توحﻴد مﻌظم ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤخﺘﻠفﺔ من حول ﺍﻟﻌرب ﻭﺩحرﻫﺎ بﻌد تﻌرّب ﺃﻫﻠﻬﺎ.

-

توحﻴد ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻋﺒر ﻋصوﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭيخﻴﺔ ﻭحفظﻬﺎ من ﺍﻟﺘﻐﻴر ﻭﺍالنقرﺍض.

المبحث الثاني
أثر القران الكريم في اللغة
ﻟﻌل ﺃبرز مظﺎﻫر ﺃثر ﺍﻟدين ﺍﻹسﻼمﻲ فﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻫو تﺤوﻟﻬﺎ من ﻟﻐﺔ ﻗوﻡ ﻗطريﺔ إﻟﻲ ﻟﻐﺔ ﺩين ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭمن ﺍﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن
مﻜونﺎﺕ حﻴﺎة ﺿﻴقﺔ إﻟﻲ ﺍسﺘﻴﻌﺎب مﺠﺎالﺕ حضﺎﺭة ﻭﺍسﻌﺔ ،ﻭمن ﺍالنزﻭﺍء فﻲ ﺷﺒه ﺟزيرة ﺍﻟﻌرب إﻟﻲ ﺍالنﺘشﺎﺭ فﻲ ﺃنﺤﺎء
ﺍﻟﻜوﻥ.
ﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ ”:إنّﺎ ﺃنزﻟﻨﺎﻩ ﻗرﺁنﺎ ﻋربﻴﺎ ﻟﻌﻠّﻜم تﻌقﻠوﻥ”
ﻭﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ ”:إنﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻗرﺁنﺎ ﻋربﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜم تﻌقﻠوﻥ”
ﻭﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ”:ﻭﻟقد ﺿربﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس فﻲ ﻫذﺍ ﺍﻟقرﺁﻥ من كل مﺜل ﻟﻌﻠّﻬم يﺘذكرﻭﻥ ﻗرﺁنﺎ ﻋربﻴﺎ غﻴر ذي ﻋوج ﻟﻌﻠّﻬم يﺘّقوﻥ”
ﻫذﻩ ﺍﻵيﺎﺕ تؤكد حقﻴقﺔ ﻋرﻭبﺔ ﺍﻟقرﺁﻥ ،فﻤن ﺍﻟﻤﻌﻠوﻡ ﺃنّه نزل بﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌرب ﻭﺃسﺎﻟﻴﺒﻬم فﻲ ﺍﻟﺘخﺎﻁب ،فﻜﺎﻥ فﻴه مﺎ فﻲ ﺍﻟﻌربﻴﺔ
من ﺍﻟظوﺍﻫر ﺍﻟﻠﻐويﺔ ﺍﻟﺘﻲ بﻠغ بﻬﺎ نﻬﺎيﺔ ﺍﻟﺒﻼغﺔ ﻭمرتﺒﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎز ،ﻭﻗد نفﻰ ﺍﻟقرﺁﻥ ﺃﻥ يﻜوﻥ فﻴه ﻟﺴﺎﻥ غﻴر ﻋربﻲ ،ﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ:
“ﻭﻟقد نﻌﻠم ﺃنّﻬم يقوﻟوﻥ إنّﻤﺎ يُﻌﻠّ ُﻤه بشر ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟذي يﻠﺤدﻭﻥ إﻟﻴه ﺃﻋﺠﻤﻲ ،ﻭﻫذﺍ ﻟﺴﺎﻥ ﻋربﻲ مﺒﻴن” ،
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صﻠت ﺁيﺎته ﺃﺃﻋﺠﻤﻲ ﻭﻋربﻲ” ،ﻭمع ّ
ﻭﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ ”:ﻭﻟو ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻗرﺁنﺎ ﺃﻋﺠﻤﻴﺎ ﻟقﺎﻟوﺍ ﻟوال ف ّ
ﺃﻥ ﺍﻟقرﺁﻥ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤأﻟوف فﻲ ﻟﻐﺔ
ﺍﻟﻌرب من حﻴث ﺍﻟﺤرﻭف ﻭﺍﻟﻤفرﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﻭﻗوﺍنﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘركﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎمﺔ ،ﻭكﺎﻥ ﻋربﻴﺎ ﺟﺎﺭيﺎ ﻋﻠﻰ ﺃسﺎﻟﻴب ﺍﻟﻌرب ﻭبﻼغﺘﻬم،
فإنّه ﻗد ﺃﻋﺠزﻫم بأسﻠوبه ﺍﻟﻤﺘﻤﻴز ﻭنظﻤه ﺍﻟﺒﻴﺎنﻲ ﻭنﻬﺠه فﻲ ﺍﻟخطﺎب ﻟﻠﻌقل ﻭﺍﻟﻌﺎﻁفﺔ ﻭتأثﻴرﻩ فﻲ ﺍﻟخﺎصﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎمﺔ ،ﻭذﻟك س ّر
إﻋﺠﺎزﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎنﻲ ﻭتأثﻴرﻩ ﺍﻟرﻭحﻲ ،

ﻭﻗد تﺤدى ﺃﺭبﺎب ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼغﺔ فﻲ كل ﻋصر ،ﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ“ :ﻭإنّه ﻟﻜﺘﺎب ﻋزيز ال يأتﻴه ﺍﻟﺒﺎﻁل من بﻴن يديه ﻭال من ﺧﻠفه
ّ
ﻭﺍﻟﺠن ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يأتوﺍ بﻤﺜل ﻫذﺍ ﺍﻟقرﺁﻥ ال يأتوﻥ بﻤﺜﻠه ﻭﻟو كﺎﻥ
تﻨزيل من حﻜﻴم حﻤﻴد”  ،ﻭﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ”:ﻗل ﻹﻥ ﺍﺟﺘﻤﻌت ﺍﻹنس
بﻌضﻬم ﻟﺒﻌض ظﻬﻴرﺍ” ﻭال ﺃﺭيد ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺧوض فﻲ مﺴأﻟﺔ ﻭﺟوﺩ ﺃﻟفﺎظ ﺃﻋﺠﻤﻴﺔ فﻲ ﺍﻟقرﺁﻥ ،فﺘﻜفﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭة إﻟﻲ ﺍﻟﻤزيل ﻟﻠخﻼف
 ،ﺃﻋﻨﻲ ﻗول ﺃبﻲ ﻋﺒﻴدة ﺍﻟقﺎسم بن سﻼﻡ(:ﻭﺍﻟصوﺍب ﻋﻨدي مذﻫب فﻴه تصديق ﺍﻟقوﻟﻴن ﺟﻤﻴﻌﺎ ،ﻭذﻟك ّ
ﺃﻥ ﻫذﻩ ﺍﻟﺤرﻭف ﺃصوﻟﻬﺎ
ﻋﺠﻤﻴﺔ كﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟفقﻬﺎء إالّ ﺃنّﻬﺎ سقطت إﻟﻲ ﺍﻟﻌرب فأﻋربﺘﻬﺎ بأﻟﺴﻨﺘﻬﺎ ﻭحوﻟﺘﻬﺎ ﻋن ﺃﻟفﺎظ ﺍﻟﻌﺠم إﻟﻲ ﺃﻟفﺎظﻬﺎ فصﺎﺭﺕ ﻋربﻴﺔ،
ثم نزل ﺍﻟقرﺁﻥ ﻭﻗد ﺍﺧﺘﻠطت ﻫذﻩ ﺍﻟﺤرﻭف بﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌرب ،فﻤن ﻗﺎل إنﻬﺎ ﻋربﻴﺔ فﻬو صﺎﺩﻕ ﻭمن ﻗﺎل ﻋﺠﻤﻴﺔ فﻬو صﺎﺩﻕ) ،ﻭﻟﻜن
ﺃﺷﻴر إﻟﻲ مﺴأﻟﺔ ﺃﺧرى ﻭﻫﻲ مﺎ يفﻬم من (ﺍﻟﻤﺒﻴن) فﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻭصفﺎ ﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋربﻲ فﻲ ﻗوﻟه تﻌﺎﻟﻰ”:ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟذين يﻠﺤدﻭﻥ إﻟﻴه
ﺃﻋﺠﻤﻲ ﻭﻫذﺍ ﻟﺴﺎﻥ ﻋربﻲ مﺒﻴن” ﻭﻗوﻟه تﻌﺎﻟﻰ”:ﻭإنّه ﻟﺘﻨزيل ﺭب ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴن ،نزل به ﺍﻟرﻭح ﺍﻷمﻴن ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒك ﻟﺘﻜوﻥ من
ﺍﻟﻤﻨذﺭين بﻠﺴﺎﻥ ﻋربﻲ مﺒﻴن.فﻬل يفﻬم من ذﻟك ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻗﺒل نزﻭل ﺍﻟوحﻲ ﻗد كﺎنت فﻲ حﺎﻟﺔ ﺍنﺤدﺍﺭ ﻭبدﺃﺕ تﻐﻤض فﻲ
ﺍﻟﺘخﺎﻁب بﻤﺎ تفرع ﻋﻨﻬﺎ من ﻟﻬﺠﺎﺕ ،ﻭﺟﺎء ﺍﻟقرﺁﻥ بﻠﺴﺎﻥ ﻋربﻲ مﺒﻴن ﻭﻫذﺍ مﺴﺘﺒﻌد ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ بدﺃﺕ تﺘﻼﺷﻰ ثم
ﺍندثرﺕ كﻤﺎ يقول ﺍﻟﻤؤﺭﺧوﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻌدنﺎنﻴﺔ ،ﻭﺍﻟقرﺁﻥ ﻟم يأﺕ بﻬذﺍ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻗﺒل نزﻭل ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻜريم كﺎنت ذﺍﺕ
ﻟﻬﺠﺎﺕ مﺘﻌدﺩة ﻭمﺘﺒﺎيﻨﺔ فﻲ ﺍﻟفصﺎحﺔّ ،
ﻭﺃﻥ من تﻠك ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﻟﻬﺠﺔ ﻗريش ﺍﻟﺘﻲ كﺎﻥ ﻟﻬﺎ من ﺍﻟﻨفوذ ﻭﺍﻟﺴﻴطرة بﻌﻠو مقﺎمﻬﺎ ﻭسﻤو
ﺭتﺒﺘﻬﺎ مﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ توحد تﻠك ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ فﻲ ﻟﻐﺔ ﻭﺍحدة ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌربﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴن ﺍﻟذي نزل به ﺍﻟقرﺁﻥّ ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌربﻴﺔ مﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴن
ﻭمﻨﻬﺎ غﻴر مﺒﻴن ،ﻭﺍﻟقرﺁﻥ ﺟﺎء بﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴن؟ مﻬﻤﺎ يﻜن من ﺃمر فإﻥ ﺍﻟقرﺁﻥ نزل فﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻷﻥ ﻭصفه بﺎﻟﻌربﻲ
ﻭصف بﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ،فﺎﻹﻋرﺍب بﻴﺎﻥ ،ﻭﻟم يﻜن بﻬذﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ إالّ ّ
ﻷﻥ ﺃصﻠه (ﺍﻟﻌرب) ﻭذﻟك ﻟﻤﺎ يﻌزى إﻟﻴﻬﺎ من ﺍﻟفصﺎحﺔ ﻭﺍﻹﻋرﺍب
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻭصفه بـ (ﺍﻟﻤﺒﻴن) تأكﻴد ﻟﻤﺎ يفﻴدﻩ (ﻋربﻲ) ﻭزيﺎﺩة تقﺘضﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎيرة ،فﻜونه مﺒﻴﻨﺎ يﻌﻨﻲ ﺃنّه ﺃفصﺢ مﺎ يﻜوﻥ من
ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻭﺃنّه يقع من ﺍﻟﺘفﺎﺿل فﻲ ﺍﻟﻌربﻴﺔ مﺎ ال يقع فﻲ غﻴرﻫﺎ من ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ،ﻭﻟذﻟك ﺭفﻌه ﻋن ﺃﻥ يﻜوﻥ ﺃﻋﺠﻤﻴﺎ ﻭﺟﻌﻠه فﻲ ﺃﻋﻠﻰ
ﺩﺭﺟﺔ من ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼغﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎز ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘص بﻬﺎ ،ﻭيشﻬد ﻟذﻟك كﻤﺎ ذكرﺕ ّ
ﺃﻥ ﷲ تﻌﺎﻟﻰ ﻭصفه بأنّه بﻠﺴﺎﻥ
ﻋربﻲ مﺒﻴن ﻭكرﺭ ذﻟك فﻲ موﺍﺿع كﺜﻴرة ﻭبﻴّن ﺃنّه ﺭفﻌه ﻋن ﺃﻥ يﺠﻌﻠه ﺃﻋﺠﻤﻴﺎ ﻭتﺤدى به ﺍﻟﺒشر فﻲ ﺃكﺜر من موﺿع ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ يأتوﺍ بﻤﺜﻠه ،قال تعالى ” :قل لئن اجتمعت اإلنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ،ولو كان بعضهم
لبعض ظهير
العربية باقية ببقاء القرآن:
ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟقرﺁﻥ كﺎنت فﻲ ﻟﻬﺠﺎﺕ مﺘﺒﺎيﻨﺔ ﻟﻴس فﻲ ﻁريقﺔ ﺍﻟﻨطق فﺤﺴب بل فﻲ بﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭمﺎ يﻌﺘريﻬﺎ من إبدﺍل ﻭإﻋﻼل
ﻭبﻨﺎء ﻭإﻋرﺍب ،ﻭفﻲ ﺍﺧﺘﻼف ذﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟدﺍﻟﺔ ،ﻭكﺎﻥ ﻟﺒﻌض ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﺧصﺎﺋص،
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ﻭمن ذﻟك مﺎ يﻌرف بﺎﻟﻜشﻜشﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﻜﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻌﻨﺔ ﻭﺍﻟفﺤفﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﻌﺠﺔ ﻭﺍالسﺘﻨطﺎء ﻭﺍﻟششﻨﺔ ﻭﺍﻟﻠخﻠخﺎنﻴﺔ ﻭﺍﻟطﻤطﻤﺎنﻴﺔ
( )32ﻭغﻴر ذﻟك مﻤﺎ يخص ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭمﻤﺎ يخص ﺍﻟﺘركﻴب كﺎﻹﻋﻤﺎل ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﺧﺘﻼف ﺍﻟﻌﻤل.
ﻭبﻨزﻭل ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻜريم ﺃﺧذﺕ تﻠك ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ تﺘقﺎﺭب ﻭيزﻭل مﺎ بﻴﻨﻬﺎ من ﺍﺧﺘﻼف فﺎﻟﺘقت فﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺍحد ﻫو ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌربﻲ
ﺍﻟﻤﺒﻴن ﺍﻟذي نزل به ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻜريم،
ﻭبﺘوحﻴد ﺍﻟﻌربﻴﺔ فﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺍحد كﺘب ﻟﻬﺎ ﺍﻟخﻠوﺩ ،ﻷﻥ ﻫذﺍ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ سﻠك بﻬﺎ سﺒﻴل ﺍﻟرسوخ ﻭﺍﻟصﻤوﺩ ﺃمﺎﻡ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
صﺎﺩفﺘﻬﺎ فﻲ بقﺎع ﺍنﺘشﺎﺭﻫﺎ ﻭذﻟك بﻤﺎ ﺃتﻴﺢ ﻟﻬﺎ من:
 نقﺎء ﻭصفﺎء ،حﻴث تخﻠصت بفضل ﺍﻟقرﺁﻥ من حوﺷﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭمﺴﺘﻬﺠﻨه ،ﻭﺍﺭتقت بﺎﻟﻤﻌﺠم ﺍﻟقرﺁنﻲ فﻲ ﺃسﻤﺎع ﺍﻟﻨﺎﻁقﻴنبﻬﺎ ﻭﺃذﻭﺍﻗﻬم.
 يﺴر ﻭسﻬوﻟﺔ بﻤﺎ ﺍكﺘﺴﺒت من بﻼغﺔ ﺍﻟقرﺁﻥ ﻭبﻴﺎنه من حﺴن ﺍﻟﻨظم ﻭتﻨوع ﺍﻷنﺴﺎﻕ ﻭﺍنضﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘرﺍكﻴب ﻭسﻼمﺔ ﺍﻷسﺎﻟﻴب. تقﻨﻴن ﻭتقﻌﻴد ،فﺎﻟﻐﻴوﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟقرﺁﻥ ﻟم يﺘأﺧرﻭﺍ فﻲ ﺍسﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟقوﺍﻋد ﻭصﻴﺎغﺔ ﺍﻟقوﺍنﻴن ،ففﻴﻤﺎ ﻭﺿﻌوﺍ من ﻋﻠوﻡ ﻭمﺎسطرﻭﺍ من ﻗوﺍنﻴن فﻲ ﻋﻠوﻡ ﺍﻟﻌربﻴﺔ من نﺤو ﻭصرف ﻭﺃصوﺍﺕ ﻭتﺠويد ﻭكﺘﺎبﺔ ﺧدمﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ تﻜفل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒقﺎء
ﻭﺍالنﺘشﺎﺭ.
 ﺍتﺴﺎع ﻭﺷﻤول ،فﻜل ﺍﻟﻌﻠوﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍنﺒﺜقت ﻋن ﺍﻹسﻼﻡ من فقه ﻭﻋقﻴدة ﻭكﻼﻡ ﻭتفﺴﻴر ﻭﻗرﺍءﺍﺕ كﺎنت بﺎﻟﻌربﻴﺔ بل كﺎﻥ منﺷرﻁ ﺍﻟﻤشﺘﻐل فﻲ ﺃ ّ
ي مﻨﻬﺎ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ بﻌﻠم ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،ﻭكل ﺍﻟﻌﻠوﻡ ﺍﻟﺘﻲ نشأﺕ فﻲ حضن ﺍﻟﺤضﺎﺭة ﺍﻟﻌربﻴﺔ من فﻠك ﻭﺭيﺎﺿﺔ
ﻭﻁب ﻭكﻴﻤﻴﺎء كﺎنت بﺎﻟﻌربﻴﺔ ترﺟﻤﺔ ﻭتأﻟﻴفﺎ ،ﻭﻫذﺍ ﺍالتﺴﺎع ﻭﻁّد ﺃﺭكﺎنﻬﺎ ﻭﺭسّخ مقﺎمﻬﺎ ،ﻭإﻥ تأﻭﺭبت ﻫذﻩ ﺍﻷﺧﻴرة ـ ﻭﻫو
مﺎ يدﻋو إﻟﻲ إصﻼح ﺍﻟﺤﺎل بﺎﻟﺘرﺟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌريب ـ ّ
فإﻥ ﺍﻟﻌربﻴﺔ بﺎﻗﻴﺔ بﺒقﺎء ﺍﻟقرﺁﻥ ﻭﺧﺎﻟدة بخﻠوﺩﻩ ﻷنه سﺒﻴل ﺍتصﺎل ﺍﻟﻌﺒد
ﺍﻟﻤﺴﻠم بربه ﻭال سﺒﻴل غﻴرﻩ ،ﻭﻫو مﺤفوظ إﻥ ﺷﺎء ﷲ ،ﻗﺎل تﻌﺎﻟﻰ”:إنّﺎ نﺤن نزﻟﻨﺎ ﺍﻟذكر ﻭإنّﺎ ﻟه ﻟﺤﺎفظوﻥ”( ، )30يذكر ﺃحد
ﺍﻟﺒﺎحﺜﻴن فﻲ ﺭحﺎب ﻫذﻩ ﺍﻵيﺔ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟذكر ذكرﺍﻥ ،ذكر بﺎﻟقﻠب  ،ﻭذكر بﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭفﻲ ذﻟك مﻌﻨﻴﺎﻥ :ﺍﻟﻤﺎﺩة ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﺭحﺔ
ﺍﻟﺒشريﺔ ﻭﺍﻟﺤفظ يشﻤل ﺍﻟﺤﺎفظ ﻭﺍﻟﻤﺤفوظ ،ﻭﻫذﻩ من ﺃﻋظم ﺍﻟﻤﺒشرﺍﺕ بخﻠوﺩيﺔ ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻌربﻲ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌربﻲ ﻭﺍﻹنﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻌربﻲ

المبحث الثالث
أثر اإلسالم في الحياة األدبية
حدثت ﺍﻟﻜﺜﻴر من ﺍﻟﺘﻐﻴّرﺍﺕ ﺍﻟﺠذﺭيﺔ فﻲ حﻴﺎة ﺍﻟﻌرب مع ظﻬوﺭ ﺍﻹسﻼﻡ ،حﻴث ﺍنﺘقﻠوﺍ من حﻴﺎة ﺍﻟﺘﺠزﺋﺔ ﻭﺍﻟقﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺍﻟﺘوحد
فﻲ ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭكﺎﻥ ﻟﻠشﻌر ﻭﺍﻟشﻌرﺍء مﻜﺎنﺔ كﺒﻴرة ﻭﺍنﺘشﺎﺭ ﻭﺍسع ﻗﺒل ظﻬوﺭ ﺍﻹسﻼﻡ ،ﻭﻟﻜن مع نزﻭل ﺍﻟقرﺁﻥ بﺒﻼغﺘه ﻭفصﺎحﺘه
ﺍﻟﻜﺎمﻠﺔ فقد تأثﻴر ﺍﻟشﻌرﺍء ﻭﺍنﻌﻜس ذﻟك فﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎة ﺍﻷﺩبﻴﺔ ﻟﻠﻌرب.
ﺃبرز ﺁثﺎﺭ ﺍﻹسﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟشﻌر ﻭﺍﻟشﻌرﺍء:
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ﻗﻠّت ﺍﻟفﻨوﻥ ﺍﻷﺩبﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ كﺎنت مﻨﺘشرة ﻗﺒل ﺍﻹسﻼﻡ ﻭتط ّوﺭﺕ بﻌض ﺍﻟفﻨوﻥ ﺍﻷﺧرى ﻭظﻬرﺕ فﻨوﻥ ﺟديدة ،فﻤع ظﻬوﺭ ﺍﻹسﻼﻡ
ﻗضﻲ ﻋﻠﻰ سﺠع ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﺍﻟذي يرتﺒط بﺎﻟوثﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭظﻬر سﺠع ﺟديد مرتﺒط بﺎﻟدين ﺍﻹسﻼمﻲ يﺴﺘخدمه ﺍﻟخطﺒﺎء فﻲ
ﺧطﺒﻬم .بدﺃ ﺍﻟشﻌرﺍء يدﻋوﻥ فﻲ ﺷﻌرﻫم مﺎ تﻌﻠّﻤوﻩ من ﺍﻹسﻼﻡ ﻭبدء يظﻬر ﺃنﻤﺎﻁ ﺟديدة من ﺍﻟشﻌر كشﻌر ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻟفﺘوح
ﺍﻹسﻼمﻴﺔ ،ﻭﺍﻟشﻌر ﺍﻟديﻨﻲ ﻭﺃصﺒﺢ ﺷﻌرﻫم يﺘصل بﺎﻟقﻴم ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻹسﻼمﻴﺔ .حﺎفظ ﺍﻟشﻌرﺍء ﻋﻠﻰ ﺃغرﺍض ﺍﻟشﻌر ﺍﻟﺘقﻠﻴديﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍسﺘخدموﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻹسﻼﻡ ،ﻋﻠﻰ سﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤديﺢ فظﻬر مﺎ يﺴ ّﻤﻰ بﺎﻟﻤديﺢ ﺍﻟﻨّﺒويّ  ،ﻭﻫو مدح ﺍﻟرّسول ﺍﻟﻜريم،
ﻭمن ﺭﻭﺍﺩﻩ حﺴّﺎﻥ بن ثﺎبت ﺍﻷنصﺎﺭ ّ
ي ﻭﻫذﺍ مﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﻌرﻩ:
تر ُّ
ﻗط ﻋﻴﻨﻲ ﻭﺃﻋظم مﻨك ﻟم تﻠ ِد ﺍﻟﻨّﺴﺎ ُء ُﺧﻠِقتَ مﺒ ّرﺃً من ك ّل ﻋﻴب كأنّك ﻗد ُﺧﻠِقتَ كﻤﺎ تشــﺎ ُء
ﻭﺃﺟﻤل مﻨك ﻟم َ
ﺍسﺘخدﺍﻡ ﺍﻟشﻌر ﻟوصف ﺍﻟﻤﻌﺎﺭك ﻭﺍﻟفﺘوحﺎﺕ ﺍﻹسﻼمﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ،ﻭتصوير بطوالﺕ ﺍﻟصﺤﺎبﺔ ﺍﻟفرﺩيﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭصف ﺷﺠﺎﻋﺘﻬم ﻭثﺒﺎتﻬم ﺍﻟشديد ﻭتصوير ﻫول ﺍﻟﻤﻌﺎﺭك،
ﻭيقول ﺍﻟشﺎﻋر بشر بن ﺭبﻴﻌﺔ ﺍﻟخﺜﻤﻌ ّﻲ فﻲ مﻌركﺔ ﺍﻟقﺎﺩسﻴّﺔ:
س ﻭﺍﻟﻤﻜرُّ ﻋﺴﻴ ُر ﻋشﻴﺔ ﻭ ﱠﺩ ﺍﻟقوﻡ ﻟو ّ
ﻁﺎﺋر فﻴطﻴرُ
ﺃﻥ بﻌضﻬم يُﻌـﺎﺭ ﺟﻨﺎحـ ﱠﻲ
تذ ّكر -ﻫدﺍك ﷲ -ﻭﻗع سـﻴوفﻨﺎ بﺒﺎب ﻗدي ٍ
ٍ
ﺍسﺘخدﺍﻡ ﺍﻟفخر ﺍﻟذي كﺎﻥ مﻨﺘشر فﻲ ﺷﻌر ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍسﺘﻤ ّر بأنوﺍﻋه ﺍﻟﻤخﺘﻠفﺔ فﺎسﺘخدموﻩ ﻟﺘصوير ﺍﻟشﺠﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻜرﻡ ،ﻭﺍﻟﻌفﺔ،
ﻭﺃيضﺎ ً ﻟﻼفﺘخﺎﺭ فﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻺيﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺘقوى ،ﻭﺍﻟخوف من ﺍﻟﻨﺎﺭ،
فﻴقول ﺍﻟﻨّﺎبﻐﺔ ﺍﻟﺠﻌد ّ
ي :ﺃﻗﻴم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّقوى ﻭﺃﺭﺿﻰ بفﻌﻠﻬﺎ ﻭكﻨت من ﺍﻟﻨّﺎﺭ ﺍﻟﻤخوفﺔ ﺃحذﺭﺍ
التوصيات
توصﻲ ﺍﻟدﺭﺍسﺔ بضرﻭﺭة ﺍﻟﺤفﺎظ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻭﺟوﻫرﻫﺎ ﻭﺍﺭتﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟوثﻴق بﺎﻟدين ﺍﻹسﻼمﻲ ﻭ ﺍالﻟﺘفﺎﺕ إﻟﻰ ﺍﻟﻤؤﻟفﺎﺕ
ﺍالﺩبﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐويﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻭﺍسﺘخرﺍج مﻜﻨونﺎتﻬﺎ ﻭبﺴطﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎحﺜﻴن ﻭﺍﻟطﻼب ﻹﺧرﺍﺟﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍسﺘﻬﺎ.
الخاتمة
نﺴﺘوﻗف فﻲ ﺍﻟخﺎتﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻫـﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎئج ﺍﻟﺘﻲ ﺘشﻜل خﻼصﺔ ﻟﺘأثﻴر ﺍﻹسﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ،إﻥ ﺍﻹسﻼﻡ ﻫذب ﺍﻟمفﺭﺩة
ﺍﻟﺷﻬﺭيﺔ مﻥ ﻟﻐﻭ ﺍﻟﺟﺎﻫﻠييﻥ إﻟﻰ ﺭزﺍنﺔ ﺍﻹسﻼﻡ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء فﻲ ﻋصﺭ ﺿﺩ ﺍﻹسﻼﻡ ﻭذﻟك ﻹنﺷﻐﺎﻟﻬﻡ بﺟمع ﺍﻟقﺭﺁﻥ ﺍﻟكﺭيﻡ
ﻭحفظه .تأييﺩ ﺍﻟﺭسﻭل صﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠيه ﻭسﻠﻡ ﻟﺷﻌﺭ يﺩل ﻋﻠﻰ مكﺎنﺔ ﺍﻟﺷﻌﺭ فﻲ ﺍﻹسﻼﻡ بإﻋتبﺎﺭﻩ ﻟﻐﺔ ﻟتفﺎﻫﻡ ﻭتقﺭيب مفﺎﻫيﻡ
ﺍﻟﺩيﻥ ﺍﻹسﻼمﻲ .فﺎﻟقﺭﺁﻥ كﻼﻡ ﺭب ﺍﻟﻌﺎﻟميﻥ ال يأتيه ﺍﻟبﺎﻁل مﻥ بيﻥ يﺩيه ﻭال مﻥ ﺧﻠقه ﻭﻫﻭ فﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻠﻐﻭي يمثل ﺍﻟصحﺔ
ﺍﻟمﻌيﺎﺭيﺔ ﺍﻟتﻲ يكﻭﻥ ﻋﻠيﻬﺎ ﺍﻟقيﺎس ﻭﺍﻟتصﻭيﺭ ﺍﻟفنﻲ فﻲ ﺍﻟقﺭﺁﻥ يﺿﺭب ﺍﻟﺩالﻟﺔ ﺍﻟمستﻬﺩفﺔ ﻭيﻭﺿﺢ ﺍﻟبيﺎﻥ ﺍﻟمقصﻭﺩ مﻥ ﺧﻼﻟه
إﺷﺭﺍﻕ ﺍﻷﻟفﺎظ ﻭسمﻭ ﺍﻟمﻌﺎنﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟفﻨﻲ فﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭة ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟشﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘـصل ذﻟك
الﻥ شﻜل ﺍﻟﺤﻴﺎة ﻨفﺴه ﻟـﻡ ،
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ﺒﻭصف ﺍالﻟفﺎظ ﻭﺍالﺴﺎﻟﻴب ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﺩ فﺎﻟصﺤﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﺍﻟصﺤﺭﺍﺀ ﺒﻜل ﻤﺎفﻴﻬﺎ ﻤـﻥ فﻠﻡ ﺘﺠﺩ فـﻲ  ،ﻭﻭﻫﺎﺩ ﻭﻨﺠﺎﺩ،ﺠﺒﺎل
ﻭﺭﻤﺎل ﻭﺴﻬﻭل ﻭﻭﺩﻴﺎﻥ،ﺍﻟﺒﻴئﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺒﺜﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭة ﺍالﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤظﺎﻫﺭ ﺠﺩﻴـﺩة ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫذﺍ ﺍﻥ ﻤﻨﺎزع ﺍﻟﻴخﺎل ﻜﺎﻨـﺕ
ﹰ
ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ
ﻭﺍﺤـﺩة ﺒـﻴﻥ ذﻴﻨـك ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ .فﺎﻨﻬﺎ ﺒﻼ شك ﻗﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﺘﻐﻴـﺭﺍ،ﺍﻤﺎ ﺍغﺭﺍض ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴه الﻥ ﺍالﺴﻼﻡ ﻜﻤﺎ ــ ﻜﻤﺎ ﺍﺴـﻠفﻨﺎ،
ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺃغﺭﺍضه.
ﺘﻭﺠﻴﻬﺎ ﹰ
ﹰ
ﺒظﻬﻭﺭ ﺍالﺴﻼﻡ ﻭﺩفع ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟقﻠﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ،ﻭﺍﺤﺎﺴﻴﺴﻬﻡ

المراجع


ﺃثر ﺍﻟقرﺍﻥ ﺍﻟﻜريم فﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤديﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎصرة – ﺩ مﺤﻤد يوسف ﺍﻟشربﺠﻲ



ﺍﻷﺩب ﺍﻷسﻼمﻲ – ﺟﺎمﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟقرى – ﺍالسﺘﺎذة ﻫﻨﺎء ﺍﻟرﺩﺍﺩي



ﺃثر ﺍﻹسﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟشﻌر ﻭﺍﻟشﻌرﺍء فﻲ ﻋﻬد ﺍﻟﻨﺒوة  -ﺟﺎمﻌﺔ ﺍﻟﺴوﺩﺍﻥ ﻟﻠﻌﻠوﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨوﻟوﺟﻴﺎ – كﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘربﻴﺔ ﻗﺴم
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ – ﺷﻌﺒﺔ ﻟﻐﺔ ﻋربﻴﺔ – ﺩ.ﻋﺒد ﷲ سﻠﻴﻤﺎﻥ مﺤﻤدين
ﺃثر ﺍﻹسﻼﻡ فﻲ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﻭإيﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴن ﻟﻬﺎ  -ﺍﻟدكﺘوﺭ ﻋﻠﻲ ﺃبو ﺍﻟقﺎسم ﻋوﻥ



ﺩﺭﺍسﺔ تﺎﺭيخﻴﺔ ﻋن ﺃثر ﺍﻟقرﺁﻥ ﺍﻟﻜريم فﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌربﻴﺔ ﺩ .ﺃﻭﺭيل بﺤر ﺍﻟدين



كﺘﺎب ﺍثر ﺍﻟقرﺍﻥ فﻲ ﺍﻟشﻌر ﺍﻟﻌربﻲ ﺍﻟﺤديث  -ﺍﻟدكﺘوﺭ ﺷﻠﺘﺎغ ﻋﺒوﺩ ﺷرﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺷر :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌرفﺔ ﻟﻠﻨشر ﻭﺍﻟطﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺘوزيع ﻭﺍﻟﺘرﺟﻤﺔ ﺍﻟطﺒﻌﺔ :ﺍالﻭﻟﻰ 7891ﻡ
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