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  م2021 -21-01
  قسم اللغة واألدب العربي

  سات لغوية قرآنيةامادة در
  األستاذ عبد القادر تواتي

  )تطبيق(قيةيلسانيات تطبالسنة األولى ماستر 
  01: الحصة

  القرآن الكريم واللغة العربية
  

عدة في معاجم العربية  ولمادتها، درس يدرس صدر للفعلم الدراسة: اللغوية القرآنيةسات االدر -1
والرياضة  ،والمذاكرة وتعهد الشيء وتمهيده وتوطئته ،م والحفظوة، والتعلّالقراءة والتال 1:منهادالالت 

 .الذي عفا رسمه وتقادم وامحى ق الباليوالشيء القديم الخل ،على الشيء وسوالد ،والتليين والتذليل
 :قوله تعالىكصيغة الماضي في  درسمادة الفعلية لشتقاقات بعض االالقرآن الكريم  استعملوقد 

M V  U   T  S  W    [  Z   Y  XL قوله في   وصيغة المضارع، 105: األنعام
 بيت في قَوم اجتَمع وما«: قال - -أن النبيفي الحديث النبوي و .37: القلم M   Ê          É  È   ÇË   ÌL  :تعالى

نم وتياِهللا ب تلُوني تَاباِهللا، ك ونَهسارتَديلَتْ ِإالَّ بينهم، ونَز هِملَيينَةُ عكالس ميتْهغَشةُ ومحالر مفَّتْهحالَِئكَةُ والم، مهذَكَرو 
التي يكون موضوع اللغوية هي جميع المباحث فأما الدراسات اللغوية القرآنية  .مسلم رواه ».عنْده فيمن اُهللا

بمستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية و ها،بألفاظها ومعانيه القرآن الكريم من حيث لغتُالدرس فيها 
  .ومباحثها المتعددة وغير ذلك مما له صلة باللغة وعلومها المختلفة ،والداللية

ته وأكد ذلك وكرره في مواضع عربيإلى وقد أشار القرآن : الحكمة منهاأدلتها و القرآنعربية  -2
ها خمس عشرة آية في ثالث عشرة سورة كل تمكنا من حصرها في كثيرة من سوره وآياته، وبتتبعها 

}  |﴿:قوله تعالىمنها  مكية   z  y        �  ~  }﴾ قولهو ٢: یوسف: ﴿  e  d  c

  v  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f﴾ ١٩٢: الشعراء – 
١٩٥   

قال  هقومو عربية النبي :عدة أسباب وحكَم منهاذكر العلماء لنزول القرآن بلسان عربي وقد 
-  M   :قالو. 4أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم﴾ إبراهيم ﴿وما: تعالى   ,   +
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  Ê  É  È  Ç  Æ   Å﴾  ساع واتّ ثراء معجمهاوالعربية اللغة خصائص ومنها . ٤٤:فصلت
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!  "  ﴿:قالو 195الشعراء﴾بلسان عربي مبين﴿ :واصفا قال تعالى وقدرتها على اإلبانة أساليبها

 2  1   0  /  .  -   ,  +  *     )  ('  &  %  $  #﴾  
   .28الزمر﴾لعلهم يتّقون عوجغير ذي ﴿قرآنا عربيا : الوق١٠٣: النحل

إشارة إلى أن مرة رغم بدهية هذه المسألة فلعلها  15 أما تكرار التدليل على عربية القرآن
ال يتم إال بلسان النبي وقومه الذين كانوا وذلك  والتحديبغرض البيان  إنزاله بلسان عربي مقصود

شرف العربية وفضلها إشارة إلى أو  .ال شيء عندهم يتحداهم فيه إال اللغة والشعر والفصاحة أميين
وهي خصيصة اإلبانة  ،يختارها اهللا الحكيم لتكون لغة كتابه وقرآنهبها استحقت أن  هافي وخصائص

   .آناإلى لغات أخرى ال تسمى قرترجمته على أن أو تنبيها  .ساعالثراء واالتّو
وللقرآن الكريم أثر كبير في اللغة العربية وعلومها : وعلومها وآدابها القرآن في اللغة العربيةأثر  -3

دهافهاوآدابها فقد شرا من الجزيرة العربية ، وأخرجهاالندثارها من حفظو ،من التفكك منعها، و، ووح
ذلك أنه أطال بقاء اللغة ...وهناك تأثير عظيم األهمية لم يكتب لغير القرآن الكريم« ونشرها في اآلفاق

 أنألن اإلسالم يفرض على المسلم ...ويفهمونها يقرؤونهاالعربية الفصحى وجعل ماليين من الناس 
أصحابها  نربي لغات متفرقة يصعب التفاهم بيالع فلوال القرآن الكريم لكانت لغة العالم ،يحفظه ويطالعه

حت الدولة كما صارت إليه لغات الالتينية بعد ذهاب دولة الرومان فتفرق أصحابها أمما وطوائف وأم
الرومانية واألمة الرومانية كما أمحت سواها من األمم التي ذهبت جنسيتها بذهاب لغتها كالسريان 

أما اللغة العربية فقد . وهؤالء إنما حفظوا جامعتهم بالدين ال باللغة ،في الشام والقبط في مصر واألنباط
حفظها القرآن الكرم بين األمم اإلسالمية في الشام ومصر والعراق والحجاز والمغرب وزنجبار 

لكنها اآلن تجتمع ...والسودان وغيرها، ولواله لكانت كل أمة من هؤالء تتكلم لغة ال تفهمها صاحبتها
ها تتفاهم بلغة واحدة لغة القرآن الكريم وتعد نفسها أمة واحدة، ناهيك بمن يقرأ العربية من وتتعاون ألن

غير العرب بسبب حفظ القرآن الكريم ولو كانوا في أقصى الشرق كالهند والصين أو بأواسط آسيا 
) كتابهزمن كتابة جرجي ل(فإن عدد قراء العربية يزيد على مائتي مليون.. بتركستان وخراسان وفارس

ها بلغة بالده، وقراء ؤوقراء التوراة بلغتها األصلية شرذمة من اليهود المتعلمين وجمهورهم يقر
األناجيل بلغتها األصلية فئة قليلة وأكثر أمم النصرانية يقرأونها في اللغات المترجمة إليها أما القرآن 

ت جديدة لم كلماب إمدادها ي هذه اللغةمن أثر القرآن فو 2».باللغة العربية يقرؤونهالكريم فالمسلمون 
 في العرب كانت«: فارس ابن قالوإثراء قاموسها  هامساهما بذلك في تطوير تعرفها اللغة من قبل

 باإلسالم تعالى اللّه جاء فلما وقَرابينهم ونَسائكهم وآدابهم لُغاتهم في آبائهم إرث من إرث على جاهليتها
 ُأخَر مواضع إلى مواضع من ألفاظٌ اللغة من ونقلَت أمور وُأبطلَت ديانات ونُسخَتْ أحواٌل حالت

 ذكر اإلسالم في جاء مما فكان، األوَل اآلخر فعفَّى شُرطت وشَرائط شُرعت وشراَئع زيدت بزيادات
 تصديقال وهو واإليمان األمان من المؤمن عرفتْ إنما العرب وإن] والمنَافق والكافر والمسلم المؤمن[
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 إنما والمسلم اإلسالم وكذلك. مؤمناً باإلطالق المؤمن سمي بها وأوصافاً شرائطَ الشريعةُ زادتَ ثم
 إال الكُفْر من تعرف ال كانت وكذلك. جاء ما أوصافه من الشرع في جاء ثم الشيء إسالم منه عرفَتْ
 نافقاء من األصل وكان أظهروه ما غير أبطَنوا لقوم اإلسالم به جاء فاسم المنافقُ فأما. والستْر الغطاء

 الفسق بأن الشرع وجاء قشْرها من خرجت إذا الرطَبة فَسقَت: قولهم إال الفسق في يعرفوا ولم اليربوع
 الشريعةُ زادت ثم اإلمساك عندهم أصله الصيام وكذلك...تعالى اللّه طاعةَ عن الخروج في اإلفحاشُ

 غير عندهم فيه يكن لم الحج وكذلك. الصوم شرائع من وغيرهما والمباشرة األكَل وحظَرت النّية
 إال تعرفُها العرب تكن لم الزكاة وكذلك. وشعائره الحج شرائط من زادته ما الشريعةُ زادت ثم القصد

 اإلنسان سئل ذَاإ هذا في فالوجه. الفقه أبواب سائر هذا وعلى. مازاده فيها الشرع وزاد النَّماء ناحية من
وقال ابن ...به اإلسالم جاء ثم تَعرفُه العرب كانت ما ويذكر وشَرعي لُغَوي: اسمان فيه يقول أن عنه

: وقال ابن األعرابي. الجاهلية اسم حدث في اإلسالم للدلاللة على الزمن الذي كان قبل البعثة: خالويه
 نحو من كان ماهو -وقال أبو عبيدة عن التفث  .لم يسمع قط في كالم الجاهلية وال في شعرهم فاسق

لْق والشارب األظفار قَصانَة الرأس وحي والْعمر الجمار ورن ونَحدلم يجئ فيه شعر : -ذلك وأشباه الب
   3».يحتج به

إن «: الدافع األكبر لتأسيس علوم العربية وفي ذلك يقول السيوطي ضاأيكان القرآن الكريم ا كم
كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء 

فالفقيه يستنبط منه األحكام : وأبان فيه كل هدي وغي فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد
فة خطأ القول ويستخرج حكم الحالل والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معر
ومن هذه  4».من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البالغة في صوغ الكالم

 النحوعلم و ،المعاجمالغريب والتفسير وعلم ان القرآن الكريم السبب المباشر في تأسيسها العلوم التي ك
تكاثرت العلوم «: جرجي زيدان لقا وغيرها م البالغةوعل، وفقه اللغة، وعلم الخط، ووالصرف

واآلداب في التمدن اإلسالمي حتى تجاوز عددها ثالثمائة علم في الشرع واللغة والتاريخ واألدب 
والشعر وغيرها، وأكثرها نشأ من القرآن الكريم أو تولد خدمة له، وال يكاد يخلو علم من تأثير القرآن 

   5».عليه تأثيرا مباشرا أو غير مباشر
الكهان وسجع  كالكهانة همبعض آداب إبطال فأولهآداب العرب في الكريم ر القرآن أما أث

 :قال تعالىوأكثر ذلك وقع  في الشعر والخطابة  بهاتهذو هال بعضيتعد وثانيه. والسحر والتنجيم
جديدة لم  ابآدا هثاحدإ ثالثهو. 226ـ224: الشعراء ﴾...إال الذين آمنوا...والشعراء يتبعهم الغاوون﴿

                                         
 .اإلسالمية األسباب باب وسنن العرب في كالمها، اللغة فقه في ، الصاحبيفارس بنأبو الحسين أحمد ـ  3
 .في علوم القرآن، المقدمة تقاناإل ،السيوطي ـ 4
  .23-15، ص2ج ،تاريخ آداب اللغة العربية ،جرجي زيدانـ  5
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اقتضاه اإلسالم كالعلوم الشرعية واللغوية، وبعضها نقل عن األمم األخرى  تكن من قبل وبعضها
  6.كالفلسفة والطبيعيات والطب

ال غنى لطالب اللغة العربية وآدابها : أهمية القرآن الكريم في الدراسات اللغوية واألدبية -4
في  ومكانته، ويمكن بيان وجوه أهمية القرآن المختلفة وعلومهالكريم عن القرآن  والباحثين في علومها

 - ب. عربية الفصحىلغة البال نقل إليناالقرآن أوثق نص -أ :ة واألدبية في النقاط اآلتيةسات اللغوياالدر
. القرآن أهم مصدر من مصادر اللغة والنحو واألدب - د. الفصحى القرآن أفصح نص مكتوب بالعربية

   .والملكة اللسانية ساب الفصاحةتكتالوته يساعد على حفظ القرآن واإلكثار من  - د
كن لطالب العربية كما ال يم :مكانة اللغة العربية وعلومها في الدراسات القرآنية والفقهية -5

والباحث في علومها وآدابها أن يستغني عن القرآن وعلومه، فإن قارئ القرآن الكريم ومعلّمه والباحث 
علم األصوات والنحو ضروريان في تالوة ف ؛في علومه وتفسيره ال غنى له عن اللغة العربية وعلومها

اللغة ركن من أركان القراءة ومعيار وعلم النحو و. القرآن تالوة صحيحة ومنع اللحن الخفي والجلي
وعلم النحو واللغة والمعاجم وفقه اللغة ال بد منها لفهم . من معايير تمييز صحيحها من شاذّها وباطلها

وعلوم البالغة ال مناص منها لمن رام إدراك إعجاز القرآن . القرآن وتفسيره واستنباط حكمه وأحكامه
  .ى الطاعنين فيهوالدفاع عن فصاحته وبالغته والرد عل

وأن اهللا بريء ﴿: ونستحضر هنا قصة األعرابي الذي قدم المدينة ليقرئوه القرآن فأقرأه أحدهم
فبلغ عمر مقالة . إن يكن اهللا برئ من رسوله فأنا أبرأ  منه: بكسر الالم فقال ﴾من المشركين ورسوله

فأنا : ني بالرفع فقال األعرابييع ﴾ورسولُه﴿إنما هي «: األعرابي فسأله فقص عليه القصة فقال عمر
    7 ».قرئ القرآن إال عالم بالنحو واللغةال ي«:فقال عمر. واهللا أبرأ ممن برئ اهللا ورسوله منه

 ،)علوم اآللة(علماء الدين مجمعون على أن العربية وعلومها من علوم الدين التي يسمونها و
 والسنة الكتاب فهم ألم ،واجب فرض ومعرفتها ،الدين من العربية اللغة نفس فإن «: قال ابن تيمية

 وال«: قال السيوطيو 8».واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما ،العربية اللغة بفهم إال يفهم وال ،فرض
 وقال...والسنة القرآن ألفاظ معاني تعرف وبه ،الكفايات فروض من ألنه ؛الدين من اللغة علم أن شك

   :العلم أهل بعض
  الصالة كفرض فرض ** علينا اللغات حفظ

  9».اللغات بحفظ إالّ ** دين يضبط فليس

                                         
  .23-15، ص2، جتاريخ آداب اللغة العربية ،جرجي زيدانـ 6

  .8، صاألدباءفي طبقات  اءنزهة األلب ،األنباري عبد الرحمن بن محمدكمال الدين  كاتبرال أبوـ  7
  .207، 206، صجحيمأصحاب ال مخالفةَ ابن تيمية، اقتضاء الصراط - 8
  .261، ص2، جفي علوم اللغة وأنواعها السيوطي، المزهرـ  9
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 فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله ،الشعر ديوان العرب«: يقول ابن عباسوكان 
عن غريب القرآن فالتمسوه  نيمولتأسإذا و، ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منهاهللا بلغة العرب رجعنا إلى 

 متعلق كل على واجب العرب بلغة العلم إن«: ابن فارسقال و 10».فإن الشعر ديوان العرب في الشعر
 بلغة نازٌل القرآن أن وذلك. عنه منهم بأحد غناء ال حتى بسبب، والفتيا والسنة بالقرآن العلم من

 ،اهللا رسول سنة في وما وعز، جل اهللا كتاب في ما معرفة أراد فمن. عربي اهللا ورسول العرب،
إن مأخذ األحكام «: قال ابن خلدونو 11».بدا باللغة العلم من ديج لمب عجي نظم أو غريبة كلمة كل من

لصحابة والتابعين عرب، وشرح الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب ونقلتها من ا
كما أن  12».مشكالتها من لغاتهم، فال بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة

: الجهل بالعربية يؤدي حتما إلى الخطأ في فهم القرآن الكريم والحديث الشريف حتى قال ابن جني
عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد «

   13».حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة
، وتظهر أهمية كل واحد ال شية فيها وهكذا تبدو العالقة بين القرآن والعربية واضحة :خالصة -6

فالقرآن بنزوله بلسان عربي مبين شرف العربية وحماها : منهما بالنسبة لآلخر بارزة ال لبس فيها
هم مصادر اللغة والنحو وفجر علومها وأثّر في أدبها وأصبح أونشرها في اآلفاق وأثراها وخلّدها 

 ،بالغة ضرورية لقراءته قراءة سليمةمها المختلفة من معاجم وصرف ونحو وبعلو وهي. واألدب
 ،، والوقوف على فصاحة ألفاظهمعانيه، واستخراج حكمه وأحكامه وفهمه فهما صحيحا، وتفسير

  .هوجوه إعجازبالغة أساليبه، وإدراك و
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  : مصادر ومراجع
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