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ة قوم قطرية إلي لغة و تحولها من لغلدين اإلسالمي في اللغة العربية مظاهر أثر ا

 دين عالمية

 

 احمد بن علي الظفيري

  الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة

 @htomail.comdhafiri.a: ailEm 

   

 المستخلص

اللغة التي علم اهللا بها آدم  كما بينت الدراسات الحديثة وأنها، من الراجح أن اللغة العربية هي أقدم اللغات على اإلطالق

الجنة  ومع نزول اإلسالم حدث الكثير من مظاهر التأثير على اللغة العربية وذالك لفصاحة  ل وهي لغة أه، األسماء كلها

وبالغة القرآن الكريم . وهذا ماركزنا فيه في هذا البحث . تسلسال من المقدمة ونشأة اللغة العربية وتأثير اإلسالم على 

 صدر اإلسالم والحياة االدبية.  راللغة العربية  في عص

 

 بد  العرب  ، البالةة ، االاالسالم ،  لغة العربية ال ت المفتاحية:الكلما 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:dhafiri.a@htomail.com


 9102-5-5تأريخ اإلصدار:  | ولاإلصدار األوالنشر العلمي | ديمية لألبحاث المجلة األكا

  

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                        2  

ISSN: 2706-6495 

 

 المقدمة

 صحابهوأ لهآ علىو عليه هللا واتصل دمحم نادسي ءلضاا طقن نم فصح،وا دلعباا دسيِّ على بلكتاا َّزلمُنِ هللا دلحما

 .دلميعاا ومي لىإ له نلتابعيوا

 مياأ رخآ لىإ مسلو عليه هللا صلى دمحم لنبيا بعثة نم دةلممتا رةلفتا كتل وه مإلسالا درص ربعص ودلمقص:إن ادبع ماأ  

 معا بالط نب على مإلماا نلمسلميوا مإلسالا خليفة نمنيؤلما 04 رةلهجا نم ـه رميأ لبمقت تنتهإ لتيوا نيدشرالا ءلخلفاا

 جاهلة مةأ واكانو تعازلمناوا روبلحا تفنيها دتكا كلمة على مجتمعة رغي قةزمم مةأ مإلسالا لقب ربلعا نكا.يةولنبا

 نم مألصناا ونيصنع واكانو رةللحجا ديسجو ثنيةوبال نيدي مهاظمع مةأ  واكان،و دلفاسا دلعقائا تتقاسماو فةرالخا هاودتس

 دمحم مبهرحا مإلسالا ءجا مادعنو بألسباا بأتفة  بعضاً مبعضه ليقت نكا،و  لها ونيخضعو لها ونلذيو بلخشأو ا رلتما

 ال مبعضهو دمحم ثبع هللا َّأن نمؤي نم ممنه نفكا عليها ونيعكف واكان لتيا مالصناا هذه طمفح معليه رنتصوا تابعيهو

 مهدحيوبت مقا ثحي ورلنا لىإ تلماظلا نم مجهراخإ هي  ربلعا في مإلسالا كهارت لتيا رآلثاا ظمعأ نم نكا،و نمؤي

 إلجتماعيةوا يةدإلقتصاوا لسياسيةا ةلحياا بنواج كافة في ننهضته في هرثاآ ملإلسال نكا كما مله معيشة  ضعوو

  رالفكاا ددمتعو لمعانيا سعوا صبحأ دبألأن ا وه مإلسالا ثهدحأ ذيلا بيدألا رالث.وا بيةدألوا يةوللغوا ألخالقيةوا

 . راً تاثي ركثوأ عةرو دشا ذىالا ملنتاجه لجع مما ثيدلحوا رآنلقا نم ءبادألا سقتبوا  

 نشأة اللغة العربية وتطورها

إحدی اللّغات الّساميّة ،وقد تباينت آراء العلماء في تعيين منشإ هذه اللغات وما قد يکون لها من الّصلة اللغة العربية هي 

باللّغة الّساميّة األصليّة . والثابت أّن بين اللغات الساميّة قرابة واضحة، و أنها جميعاً وليدة لغة سامية عاّمة قد بادت 

يرون أّن و منها،والذي نعرفه إنّما هو نتيجة مقارانات نقيمها بين شتّی الفروعوصارمن المتعّذرعلينا أن نعرف شيئاً يذکر

 .صفات الساميّين العنصريّة، و منها اإليمان الشديد والتعّصب والتصّور، تدّل علی اصل صحراوّي يجعلونه بالد العرب

امّی وإن کانت اآلراميّة أقدم منها عهداً ؛ يری جماعة من الباحثين والمحققين أّن العربيّة أقرب من أخواتها إلی األصل السّ 

و قد تکون العربيّة أرقی اللّغات الساميّة وأشّدها فصاحة و إتساعاً. يذکر الفاخوري نقالً عن الدکتورطلس حول تطور 

القرن الثالث  نإّن أقدم النصوص العربيّة الفصيحة الّتي ُعثر عليها ترجع إلی الفترة الّتي تمتّد م»اللغة العربيّة حيث يقول:

 بعد الميالد إلی القرن الخامس . وهذه النصوص هي الشعر الجاهلي ، والحکم الجاهليّة .

ولکن من يدقّق في هذه الّنصوص يجدها کاملة مهّذبة، ذات نحو متّسق وصرف منظم، و قواعد عروضيّة و شعريّة 

هد تطورت فيها وتدرّجت إلی هذاالکمال الّذي وجدناه في راقية،وال شّک في أّن اللّغة العربيّة قد مّرت بأطوار بعيدة الع

 رهايکّل ظاهرة من مظاهر األمة کاآلداب أو اللغة أو الشرائع أوغ خيوإذا تدبرنا تار .الشعر الجاهلي ثّم في القرآن

ه إال بعد ب شعريال  اً يخف راً يفي نموها س ريتس تهايباعتبارما مّر بها من األحوال في أثناء نمّوها وإرتقائها و تفرعها ، رأ

 . ليإنقضاء الزمن الطو
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عنه  عبرونيظاهراً وهو ما  راً يالشؤون تغ ريدفعة واحدة ، فتغ تيتأ ةيّ البطئ و ثبات قو ريذلک الس تخلليو

من  عةيإثر مهاجرة إقتضتها الطب یاألمم عل نيبالنهضة.وسبب تلک النهضات في الغالب احتکاک األفکار باإلختالط ب

 یالنّاس عل حمليأو نبوغ قائد طّماع  ريکب لسوفيأو متشرع أو ف یّ سبب اإلختالط ظهور نب کونيخوف ... أو قحط أو 

. فتتحاک األفکار وتتمازج الطبائع، فتتنوع العادات و ةيّ أواإلجتماع ةيّ اسيالفتح و الغزو أو أمثال ذلک من اإلنقالبات الس

فتدخرها قروناً بعد زوال تلک  رييواآلداب ،واللّغة تابعة لکّل ذلک بل هي الحافظة آلثار ذلک التغ انياألخالق و األد

تعرضت لهذه الطوارئ مثل سائر  ةيالعرب فاللغة .لهيأو الشرائع، و إذا تبدل شئ منها حفظت آثار تبد دابالعادات أو اآل

في  ةيّ بالنحت و اإلبدال و القلب و دخلها من األلفاظ األعجم ، فتنوعت ألفاظها یأحوال شت ی، وتقلبت عل ةيّ اللغات الح

تعرف بلغات  ةديقبل اإلسالم لغات عد ةياللغة العرب کانت.خيالتار درکهايأعصر مختلفة قبل أن تدّون وتضبط في أزمنة لم 

ما هو ک رهايوغو قضاعة  ليو هذ سيو مضر وق عةيو رب ميکلغات تم بيإختالف في اللفظ والترک نهايالقبائل ، وب

 مشهور ...

أبعدها عن اإلختالط . وبعکس ذلک القبائل التي کانت تختلط باألمم  ةيّ األصل ةيّ هذه اللغات شبها باللغة الّسام وأقرب

الشام و  یفقد کانوا أهل تجارة و سفر شماالً إل ش،يالشام و خصوصاً أهل مکة من قر لييکأهل الحجاز مما  یاألخر

ان عّما ک وفضالً  بالد الحبشة. یفارس و مکا وراءه و غرباً إل جيخل یإل وشرقاً  منيبالد ال یالعراق و مصر و جنوباً إل

 نزحونيا کانو نيالذ ري، غ ونيواألحباش و المصر ةيّ منيالفرس واألنباط وال هميحول الکعبة من األمم المختلفة وف جتمعي

ما ال م بيأو دخلها من اإلشتقاقات و التراک هايإرتقاء اللغة بما تولد ف ی. فدعا ذلک إل ینصاروال هوديال ةيمن جال هايإل

 . یاألخر اتله في اللغ ليمث

 أهمية البحث : 

والمظاهر التي ادخلها االسالم في يركز على دور السالم في توحيد الهجات العربية المختلفه ترجع أهمية البحث إلى أنه 

التهذيب والبالغة والتغييرات التي طرأت على الحياة االدبية للعرب في الجاهلية . وكيف تحولت اللغة حياة العرب من 

 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 . 

 ن نشأة اللغة العربية بيان لمحة تأريخية ع -

 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:

راد ، وإيوالمؤرخين االسالميينيعتمد البحث على المنهج االستقرائي التحليلي المقارن، من خالل عرض آراء العلماء 

 متنوعة.الع إلى المصادر والمراجع الفقهية ، وذلك بالرجواللغوية والبالغية للغة العربية في القرآن الكريم نصوص ال

 

 خطة البحث:

  ي عصر صدر االسالمللغة العربية فاالمبحث األول: 

 أثر القرآن الكريم في اللغة العربية وتحويلها الى لغة عالمية: مبحث الثاني ال

 مظاهر تأثير االسالم على الحياة االدبية : لثالثا مبحثال

 الخاتمة والتوصيات 

 المبحث االول : 

 اللغة العربية في عصر صدر اإلسالم 

وة اإلسالم الذي أخرج الناس من ظلمات ـمن أعظم العصوراإلسالمية أثرا فقد انتشرت فيه دعيعد عصر صدر اإلسالم 

المؤمنين أخوة متحابين ال تفسد ل وجعر، ورسم لهم طريق الفضيلة والخي، ق ـة الحـالجاهلية إلى نور اإليمان وهداي

 الصراع والكراهية واألثرة.ل امهم الضغينة والحقد وال تطمس بصيرتهم عوـنفوس

 ف بينهم(ـاهللا ألـن ولك، ف بين قلوبهم لو أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ـ) وأل

أكثر المعتقدات والعادات التي ل ادى بالتوحيد  وأبطـالشرك والوثنية ونل لقد أثر اإلسالم في حياة العرب االجتماعية فأبط 

،  ا ـة بالربـاد بالكهان والعرافين وحرم الخمر والميسر واالستقسام باألزالم والمعاملـكانت شائعة في الجاهلية كاالعتق

ذلك كان يهدف اإلسالم إلى سعادة ل ي كـوف،  وحرمان المرأة من الميراث ،ذ بالثأرووأد البنات خوف العار أو الفقر واألخ

 اهللا فيها :ل وعلى مستوى األمة اإلسالمية لتحقيق قو، ي ـع المحلـالفرد واألسرة في نطاق المجتم

 للناس(  ) كنتم خير أمة أُخرجت  

ا بالدرجة األولى أن نبين هذا التأثير من ناحية ـويهمن،  وه ـتى الوجـكان للقرآن الكريم أثر كبير في حياة العرب من ش

وأورث   ، حوشية األلسنة سهولة وبالغة ل وبد،خشونة الطباع عذوبة وسالسة ل زأحاـاب معجـفالقرآن كتب ،اللغة واألد

 ،  ورقة في األسلوب ، وروعة في الحجة ،    ورقة في التعبير والتصوير ، في التفكير ًالعرب وضوحا

 

http://www.ajrsp.com/


 9102-5-5تأريخ اإلصدار:  | ولاإلصدار األوالنشر العلمي | ديمية لألبحاث المجلة األكا

  

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                        5  

ISSN: 2706-6495 

 

ذ بمجامع ـوأخ، وبهرهم أسره ، القرآن بلسان عربي مبين فراع العرب سحره ل نزد في المقص ًنبالفي الغرض و ًوشرفا

 وليس بالشعر . ًوظنوه شعرا، و بالسحر ـا هـوم ًفتوهموه سحرا، قلوبهم بيانه الساحر وأسلوبه المعجز القاصم 

زله الذي يعلم السر في السموات واألرض إنه كان أنل ) وقالوا أساطيراألولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيال( . ) ق

 (    ًرحيما ًغفورا

 ن رائع اآليات ومحكم البينات :ـالكتاب والحكمة ويلقي إليه بما يطالع الناس به مل وادعوا أن رجال يعلم الرسو

 سان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين (.ـل، شرـ)ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه ب

فما ، وا دون الخضوع لسحره واإلنصات لبيانه ـويحول،  ه ـطغاتهم وجهد عتلتهم أن يصرفوا الناس عن هدايتل ولقد طو

 الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون(.ل )وقاوا:  وا استطاع

 :توحيد اللهجات العربية في عصر صدر االسالم أثر اإلسالم في  

 .اللهجات العربية المختلفة وإذابة فروقها اللغوية ال سيما الشمالية والجنوبيةتوحيد  -

 .توحيد معظم اللغات المختلفة من حول العرب ودحرها بعد تعّرب أهلها -

 .من التغير واالنقراض وحفظها توحيد اللغة العربية عبر عصورها التاريخية  -

 

 المبحث الثاني 

 أثر القران الكريم في اللغة 

أبرز مظاهر أثر الدين اإلسالمي في اللغة العربية هو تحولها من لغة قوم قطرية إلي لغة دين عالمية، ومن التعبير عن  لعل

مكونات حياة ضيقة إلي استيعاب مجاالت حضارة واسعة، ومن االنزواء في شبه جزيرة العرب إلي االنتشار في أنحاء 

 .الكون

 ”لعلّكم تعقلون إنّا أنزلناه قرآنا عربيا” قال 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”وقال تعالى:

ربية تخاطب، فكان فيه ما في العهذه اآليات تؤكد حقيقة عروبة القرآن، فمن المعلوم أنّه نزل بلسان العرب وأساليبهم في ال

من الظواهر اللغوية التي بلغ بها نهاية البالغة ومرتبة اإلعجاز، وقد نفى القرآن أن يكون فيه لسان غير عربي، قال تعالى: 

  ،” ولقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يُعلُّمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين“
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، ومع أّن القرآن جاء على المألوف في لغة ”ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فّصلت آياته أأعجمي وعربي” وقال تعالى:

العرب من حيث الحروف والمفردات والجمل وقوانينها التركيبية العامة، وكان عربيا جاريا على أساليب العرب وبالغتهم، 

نظمه البياني ونهجه في الخطاب للعقل والعاطفة وتأثيره في الخاصة والعامة، وذلك سّر فإنّه قد أعجزهم بأسلوبه المتميز و

 إعجازه البياني وتأثيره الروحي ، 

 

وإنّه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه “وقد تحدى أرباب البيان والبالغة في كل عصر، قال تعالى: 

قل إلن اجتمعت اإلنس والجّن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان ”ى:، وقال تعال” تنزيل من حكيم حميد

وال أريد هنا أن أخوض في مسألة وجود ألفاظ أعجمية في القرآن، فتكفي اإلشارة إلي المزيل للخالف ” بعضهم لبعض ظهيرا

القولين جميعا، وذلك أّن هذه الحروف أصولها ، أعني قول أبي عبيدة القاسم بن سالم:)والصواب عندي مذهب فيه تصديق 

عجمية كما قال الفقهاء إالّ أنّها سقطت إلي العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلي ألفاظها فصارت عربية، 

لكن ،و ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكالم العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق(

يه لسان الذين يلحدون إل”أشير إلي مسألة أخرى وهي ما يفهم من )المبين( فيما ورد وصفا للسان عربي في قوله تعالى:

وإنّه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من ”وقوله تعالى:” أعجمي وهذا لسان عربي مبين

لك أّن العربية قبل نزول الوحي قد كانت في حالة انحدار وبدأت تغمض في فهل يفهم من ذ.المنذرين بلسان عربي مبين

وهذا مستبعد ألن اللغة العربية التي بدأت تتالشى ثم  التخاطب بما تفرع عنها من لهجات، وجاء القرآن بلسان عربي مبين

ة قبل نزول القرآن الكريم كانت ذات اندثرت كما يقول المؤرخون هي العدنانية، والقرآن لم يأت بهذا اللسان، أو أن العربي

ومتباينة في الفصاحة، وأّن من تلك اللهجات لهجة قريش التي كان لها من النفوذ والسيطرة بعلو مقامها وسمو  لهجات متعددة

لمبين ارتبتها ما جعلها توحد تلك اللهجات في لغة واحدة وهي اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن، وأّن العربية منها 

مهما يكن من أمر فإن القرآن نزل في أعلى درجات البيان ألن وصفه بالعربي  ومنها غير مبين، والقرآن جاء باللسان المبين؟

وصف بالبيان، فاإلعراب بيان، ولم يكن بهذا المعنى إالّ ألّن أصله )العرب( وذلك لما يعزى إليها من الفصاحة واإلعراب 

تأكيد لما يفيده )عربي( وزيادة تقتضيها المغايرة، فكونه مبينا يعني أنّه أفصح ما يكون من  والبيان ووصفه بـ )المبين(

وأنّه يقع من التفاضل في العربية ما ال يقع في غيرها من اللغات، ولذلك رفعه عن أن يكون أعجميا وجعله في أعلى  العربية

يشهد لذلك كما ذكرت أّن هللا تعالى وصفه بأنّه بلسان درجة من درجات البالغة، وهي درجة اإلعجاز التي اختص بها، و

وتحدى به البشر في أكثر من موضع على  عربي مبين وكرر ذلك في مواضع كثيرة وبيّن أنّه رفعه عن أن يجعله أعجميا

بعضهم  ولو كانقل لئن اجتمعت اإلنس والجّن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله، ” قال تعالى: أن يأتوا بمثله، 

 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 وإعالل 

 وبناء وإعراب، وفي اختالف ذوات الكلمات الدالة، وكان لبعض اللهجات خصائص،
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والششنة واللخلخانية والطمطمانية والكسكسة والعنعنة والفحفحة والعجعجة واالستنطاء ومن ذلك ما يعرف بالكشكشة  

 . ( وغير ذلك مما يخص البناء ومما يخص التركيب كاإلعمال واإلهمال واختالف العمل32)

وبنزول القرآن الكريم أخذت تلك اللهجات تتقارب ويزول ما بينها من اختالف فالتقت في لسان واحد هو اللسان العربي 

 المبين الذي نزل به القرآن الكريم،

وبتوحيد العربية في لسان واحد كتب لها الخلود، ألن هذا اللسان سلك بها سبيل الرسوخ والصمود أمام األلسنة التي  

 : صادفتها في بقاع انتشارها وذلك بما أتيح لها من

 ننقاء وصفاء، حيث تخلصت بفضل القرآن من حوشي الكالم ومستهجنه، وارتقت بالمعجم القرآني في أسماع الناطقي - 

 .بها وأذواقهم

 .يسر وسهولة بما اكتسبت من بالغة القرآن وبيانه من حسن النظم وتنوع األنساق وانضباط التراكيب وسالمة األساليب - 

تقنين وتقعيد، فالغيورون على القرآن لم يتأخروا في استنباط القواعد وصياغة القوانين، ففيما وضعوا من علوم وما   - 

وم العربية من نحو وصرف وأصوات وتجويد وكتابة خدمة جليلة للغة العربية تكفل لها البقاء سطروا من قوانين في عل

 .واالنتشار

اتساع وشمول، فكل العلوم التي انبثقت عن اإلسالم من فقه وعقيدة وكالم وتفسير وقراءات كانت بالعربية بل كان من  - 

علوم التي نشأت في حضن الحضارة العربية من فلك ورياضة شرط المشتغل في أّي منها اإللمام بعلم العربية، وكل ال

وطب وكيمياء كانت بالعربية ترجمة وتأليفا، وهذا االتساع وطّد أركانها ورّسخ مقامها، وإن تأوربت هذه األخيرة ـ وهو 

العبد  سبيل اتصال ما يدعو إلي إصالح الحال بالترجمة والتعريب ـ فإّن العربية باقية ببقاء القرآن وخالدة بخلوده ألنه

( ، يذكر أحد 30”)إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون”المسلم بربه وال سبيل غيره، وهو محفوظ إن شاء هللا، قال تعالى:

الباحثين في رحاب هذه اآلية أّن الذكر ذكران، ذكر بالقلب ، وذكر باللسان وفي ذلك معنيان: المادة العلمية، والجارحة 

واللسان العربي واإلنسان  فظ يشمل الحافظ والمحفوظ، وهذه من أعظم المبشرات بخلودية القرآن العربيالبشرية والح

 العربي

 المبحث الثالث 

 أثر اإلسالم في الحياة األدبية

 حدثت الكثير من التغيّرات الجذرية في حياة العرب مع ظهور اإلسالم، حيث انتقلوا من حياة التجزئة والقبلية إلى التوحد

في دولة، وكان للشعر والشعراء مكانة كبيرة وانتشار واسع قبل ظهور اإلسالم، ولكن مع نزول القرآن ببالغته وفصاحته 

 الكاملة فقد تأثير الشعراء وانعكس ذلك في الحياة األدبية للعرب.

 :أبرز آثار اإلسالم على الشعر والشعراء 
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سالم وتطّورت بعض الفنون األخرى وظهرت فنون جديدة، فمع ظهور اإلسالم قلّت الفنون األدبيّة التي كانت منتشرة قبل اإل 

قضي على سجع الكهان الذي يرتبط بالوثنية الجاهلية، وظهر سجع جديد مرتبط بالدين اإلسالمي يستخدمه الخطباء في 

ر كشعر الجهاد، والفتوح خطبهم. بدأ الشعراء يدعون في شعرهم ما تعلّموه من اإلسالم وبدء يظهر أنماط جديدة من الشع

اإلسالمية، والشعر الديني وأصبح شعرهم يتصل بالقيم والمثل اإلسالمية. حافظ الشعراء على أغراض الشعر التقليدية التي 

 استخدموها قبل اإلسالم، على سبيل المثال المديح فظهر ما يسّمى بالمديح النّبوّي، وهو مدح الّرسول الكريم، 

 ثابت األنصارّي وهذا مثال على شعره:ومن رواده حّسان بن 

 وأجمل منك لم تَرقطُّ عيني وأعظم منك لم تلِد النّساُء ُخلِقَت مبّرأً من كّل عيب كأنّك قد ُخلِقَت كما تشــاءُ  

استخدام الشعر لوصف المعارك والفتوحات اإلسالمية التي خاضها المسلمين، وتصوير بطوالت الصحابة الفردية  

 ف شجاعتهم وثباتهم الشديد وتصوير هول المعارك، والجماعية ووص

 ويقول الشاعر بشر بن ربيعة الخثمعّي في معركة القادسيّة:

 وقع سـيوفنا بباب قديٍس والمكرُّ عسيُر عشية ودَّ القوم لو أّن بعضهم يُعـار جناحـيَّ طائٍر فيطيرُ  -هداك هللا-تذّكر  

اهلية استمّر بأنواعه المختلفة فاستخدموه لتصوير الشجاعة، والكرم، والعفة، استخدام الفخر الذي كان منتشر في شعر الج 

 وأيضاً لالفتخار في الجهاد، والإليمان، والتقوى، والخوف من النار، 

 فيقول النّابغة الجعدّي: أقيم على التّقوى وأرضى بفعلها وكنت من النّار المخوفة أحذرا

 التوصيات 

لفات المؤ إلى االلتفات على اللغة العربية وجوهرها وارتباطها الوثيق بالدين اإلسالمي و الحفاظ بضرورة الدراسة توصي

 .ودراستها إلخراجها والطالب للباحثين وبسطها مكنوناتها واستخراجاالدبية واللغوية للغة العربية 

 

 الخاتمة 

 ردةلمفا ذبه مإلسالإن ا ،اللغة العربية لتأثير اإلسالم على   خالصة لتشك التي النتائج مـاه عند نستوقف في الخاتمة

 ميرلكا رآنلقا بجمع مإلنشغاله كلوذ مإلسالا دض رعص في راءلشعا قلة مإلسالا نةرزا لىإ نلجاهلييا ولغ نم يةرلشها

 ممفاهي بيرتقو ملتفاه لغة هربإعتبا مإلسالا في رلشعا مكانة على دلي رلشع مسلو عليه هللا صلى ولسرلا دتأيي. هظحفو

 لصحةا ليمث ويللغا داءألا في وهو خلقه نم الو يهدي نبي نم طللباا يأتيه ال نلعالميرب ا مكالرآن فالق.  إلسالميا نيدلا

 خالله نم ودلمقصا نلبياا ضحويو فةدلمستها اللةدلا ربيض رآنلقا في لفنيا ريولتصوا سلقياا عليها ونيك لتيا يةرلمعياا

 ذلك لصـتت التي الشكلية الناحية من الجاهلي النثر عن جوهريا النبوة عهد في الفني النثر لمعاني انا وسمو ظأللفاا راقشإ

  ،م ـل نفسه الحياة لشك الن
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 لجبا،ونجاد ووهاد، ي ـف تجد فلم نـم مافيها لبك الصحراء هي فالصحراء بعد تغير قد يكن  واالساليب االلفاظ بوصف

 تـكان  لاليخا منازع ان هذا ومعنى دةـجدي مظاهر االسالمية الدعوة منبثق عند العربية البيئة،ووديان لوسهو لورما

 ًمحسوسا،لفناـاس كماــ  كما االسالم ومعانيه الن النثر اغراض اما،راـتغي تغير قد شك بال فانها. العهدين كـذين ينـب دةـواح

  .أغراضه  عن  ًجديدا ًتوجيها واحاسيسهم،التعبير الى والقلم اللسان ودفع  االسالم بظهور 

 

 المراجع 

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

  االستاذة هناء الردادي –جامعة أم القرى  –األدب األسالمي 

 كلية التربية قسم  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  - ةلنبوا عهد في اءلشعروا لشعرا على مإلسالا ثرأ

 محمدين نسليما هللا عبدد. –شعبة لغة عربية  –اللغات 

 الدكتور علي أبو القاسم عون -ا أثر اإلسالم في العربية وإيثار المسلمين له

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

 للنشر والطباعة الناشر: دار المعرفة   الدكتور شلتاغ عبود شراد - كتاب اثر القران في الشعر العربي الحديث

   م7891الطبعة: االولى  والتوزيع والترجمة
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