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 اللغة العربية وسؤال احلضارة
 د. احلسن بنيعيش
 بأستاذ ابحث من املغر 

 ُملخص البحث  
يقوم البحث على عمودين مركزيني: اللغة واحلضارة؛ يف حماولة كشٍف عن عالقة الوجه احلضاري العريّب واإلسالمّي البهّي ابللغة   

 العربية. 
اللغة نسق من الرموز واإلشارات ونظام من العالمات، وهي أداة املعرفة وقوامها، تساعد على احلوار والتفاهم بني أفراد اجملتمعات، 

 ي وعاء للفكر ملا تنهض به من وظائف تواصلية وختصيصها مبلكة التعبري عن املشاعر واألحاسيس والرؤى...إذ ه
واحلضارة جمموع العطاء واإلبداع اإلنساين يف الفن والفكر والعلم واآلداب والعمران واالجتماع واألخالق والقيم والسلوك 

 نسان من خالله إىل التطوير والتجويد استشرافاً ملستقبل متقّدم وزاهر.  واملعتقدات... إّّنا إرث مادّي ومعنوّي، يسعى اإل
وتعّد العربية من أقدم وأعمق اللغات البشرية. وقد حظيت لدى أهلها مبكانة ابرزة واحتفاء خاّص وّلد عديداً من اخلطباء املصاقع 

معة الطت العرب، مما أنتج حضارة عربية إسالمية الوالشعراء الفحول الناهبني. وكان هلا دور حاسم يف ثقافات الشعوب اليت خ
مشّعة. أسهب يف إملاع هذه احلقيقة مؤرخون ومؤلفون من عيار وول ديورانت األمريكي يف )قصة احلضارة( وزيغريد هونكه األملانية  

 يف )مشس العرب تسطع على الغرب( وغريمها كثري.
ة؛ توّهج واإلشراق إىل نوع من الذبول واألفول، فمرّد  بعض ذلك إىل إمهال اللغة العربيوإذا حتّول وجه احلضارة العربية اإلسالمية من ال

 فانبعاث حضارة رهني إبحياء وتطوير لغة تلك احلضارة!
 

Arabic language and the question of civilization 
 

The research is based on two central pillars: language and civilization, in an attempt 
to reveal the relationship between the Arab and Islamic civilization and the splendor 
of the Arabic language. 
       Language is a system of symbols and signs, and a system of signs, which is the 
tool and its strength, which helps in dialogue and understanding between members 
of societies, and it is a container of thought for its communicative functions and its 
allocation to the queen of expressing feelings, feelings and visions… 
       Civilization is the sum of giving and human creativity in art, thought, science, 
literature, urbanism, sociology, ethics, values, behavior and beliefs ... It is a material 
and moral heritage, through which man seeks to develop and improve in 
anticipation of an advanced and prosperous future 
Arabic is one of the oldest and deepest human languages. She enjoyed a prominent 
position among her people and a special celebration that gave birth to many 
preaching preachers and stellar poets who were astute ... and had a decisive role in 
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the cultures of the peoples who mixed with the Arabs, which produced a radiant, 
radiant Arab Islamic civilization. This fact was extensively illustrated by historians 
and authors of the American caliber of Durant in (The Story of Civilization) and 
German Sigrid Honke in (The Arab Sun Shines on the West) and many others. 
     And if the face of Arab-Islamic civilization turns from glow and radiance to a 
kind of wilt and fading, some of it is due to the neglect of the Arabic language 

 
 :مقدمة

تؤدي اللغة دوراً رايدايً يف التعريف بثقافات الشعوب واألمم وتساهم يف االرتقاء ابحلضارات اإلنسانية، وهي موئل التعبري عن الفكر،  
ومعني املعرفة والعلم وأداة تواصل بني األفراد واجلماعات. يقول ابن جين يف كتاب )اخلصائص(: )اللغة أصوات يعّّب هبا كّل قوم عن 

. وللعرب والعجم قدامى وحمدثني تعريفات وتفريعات شىت للغة بصفتها نواة الدراسات اللسانية وأّس أساسها. وهي ـ يف 1أغراضهم(
تقديري ـ آية من آايت اخللق اإلهلي. و"تفرتض كّل لغة ضرورة حصول التآلف واالنسجام بني أصواهتا، ويقود هذا الفرض إىل أّن 

 تنظيم أصواهتا والتأليف بينها أتليفا منسجماً وغريباً يف الوقت ذاته؛ ويدخل التأليف املنسجم يففرادة لغة من اللغات تبدأ بتشكل 
كما يرى 2االستخدام الداخلي للغة، يف حني يدخل التأليف الغريب هلذه اللغة حني النظر إليه يف أثناء مقارنته بتأليف لغة أخرى"

 الباحث حسن حممد علي أزروال.
فقد كان العرب قدمياً يضعون لغتهم يف أكرم منزلة وأشرف مرتبة حىت بلغت عنايتهم االهتمام جبودة اإللقاء وشجّي من هذا املنطلق 

احلديث، فنفروا من كّل عيب خيالط النطق أو يقلل من زهوة التعبري ومجال القول وسحر الكالم كالرطانة والتشدق والتقعر 
م ما قّل ودّل(، واعتّبوا البيان والفصاحة واإلعراب قمة الشخصية اإلنسانية منذ  والبهر...حىت استوت عندهم مقولة )خري الكال

 كان عهدهم ابجلاهلية مع أحد فحوهلا:
 لسان الفىت نصٌف ونصف فؤاده *** فلم يبَق إال صورُة اللحم والدم                     

ائف وضيئة نفس ملا حتويه هذه العربية الكرمية من أسرار عجيبة ولطفمدحوا كّل قول يثري اهلزة والطرب وحيّرك سْورة الفؤاد وخواجل ال
 وأعالق ساحرة.

 وبعد اهلوان واخلسة والرسف اليت عانقت أمتنا العربية اإلسالمية لقرون وقرون، يطرح اللسان العريب اجلريح عديد األسئلة:  
 ـ هل ما تزال العربية الفصحى حية بيننا؟

 كها يف التواصل اللغوي يف الشارع واالقتصاد واإلعالم والعلوم وحىت يف املدارس واجلامعات؟ـ ما مدى راهنيتها واستهال 
 ـ إىل أي حّد ميكن بعثها ملمحاً حضارايً ملّحاً وملهماً للمبدعني واملتعلمني؟

 ة؟؟ـ مث هل للحضارة دروب أنصع من اللغة؟ أم هي السبيل احلقيقي للنهوض من كبوة أو وهدة حضارية عميقة فجّ 
ة ر ـ وأخرياً أمل تكن اللغة العربية يوماً هي امليسم الزّخار اجمللي لقيمة اجلهد العلمي والفكري واحلضاري للعقل العريب ومنتجات احلضا

 اإلسالمية؟ 
 إضاءات:

 ــ   3قال هللا تعاىل: ﴿إّّن جعلناه قرآّنً عربّياً لعّلكم تعقلون﴾. سورة الزخرف:
                                                             

 .67، ص 1اخلصائص ـ ابن جين، تح الشربيين شريدة، دار احلديث، القاهرة، ج . 1
 .8، ص 8112، 1ـ النظرية األدبية يف الرتاث رؤية تكاملية ـ حسن حممد علي أزروال، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن، ط 2.
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 3لْت آايتُه قرآّنً عربّياً لقوم يعلمون ﴾ سورة فصلت:ـ وقال أيضاً:  ﴿كتاب ُفصّ 
حني حلن حبضرته أحد األعراب من أن يقول: )أرشدوا أخاكم فقد ضّل( داعياً إىل تعّلم العربية وترك العجمية ملسو هيلع هللا ىلص ـ مل يرتدد الرسول 

 والرطانة.
 ملروءة(.ـ قال عمر بن اخلطاب )ض(: )تعّلموا العربية، فإّّنا تثّبُت العقل وتزيد يف ا

 ـ قال الشاعر املغريب عبد الرمحن حّجي:
 اي بين املصحــــف الكريــــم ُخـــــُذوها*** ابعتــــــزاز وقـــــــّوة و ُدؤوب  

 قْد َأخْذّن اإلمياَن عنها ارتواًء  ***  وركبنا العرفان ابلتعريب
 ـ وقال أمري الشعراء:  

 اَل وسرّه يف الّضاد  إّن الذي مأل اللغات  حماسناً *** جعل اجلم
نزل القرآن ابلعربية أي بلسان فصيح ّنصع مبني إمعاًّن يف إثبات وتقرير اإلعجاز ليكون معجزة حممدية ساطعة. كتاب يف ّناية 

قل ع النهاايت البيان وأعلى طبقات البالغة ال يتذوق أسراره وال يتدبر معانيه إال من كان عاملاً ابلعربية وأصوهلا يسري على خطى من
 راجح وجنان اثبت.

جعُل الرسالة اخلامتة بلسان عريب يف حّد ذاته بعٌد وجملى حضاري، فضاًل عن األبعاد العلمية واللغوية والثقافية والتارخيية... وهو   
لكان هبذه  أمٌر جيعل ابلضرورة اللسان املختار حائزًا على كّل املؤهالت واخلصائص واإلمكاّنت غري املتوافرة يف لغة أخرى، وإال

 اللغات التنزيل سيما واخلطاب موّجهٌ لكافة الناس بشارة وإنذاراً منذ زمن الوحي إىل ما شاء هللا حىت يكون الناس كالفراش املبثوث.
 إّن العربية ـــ شئنا وأيىب الكثري من الناس ــ هلا من الطاقات اخلالقة والقدرات التفجريية عّب األصول واجلذور اللغوية الزائدة عن  

مثانني ألف جذر لغوي كما يؤكد علماء اللسانيات، وال يوجد يف غريها على ظهر البسيطة منذ أنطق هللا آدم ابلعربية؛ هلا من 
 علها كاملة الصالحية يف كّل األزمنة واألمكنة.  يقول شاعر النيل:املؤهالت ما جي

 وسعُت كتاَب هللا لفظاً وغايًة  وما ضقُت عْن آٍي  به وعظات  
 فكيف أضيق اليوم عْن وصف  آلٍة  وتنسيق  أمساٍء ملخرتعات  

 أّن البحر يف أحشائه الدرُّ كامٌن  فهل سألوا الغّواص عْن صدفايت

رتباط اللغة العربية ابحلضارة، ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم السامرائي مؤكداً أّن ) الصفة الغالبة على األدب القدمي يف وما يزكي ا 
وإّن مادة هذا النمط من احلياة، قد طبع األدب اجلاهلي، حبيث غلب هذا على االلتماعات  «. البداوة»أحقاب ما قبل اإلسالم هي 

درج يف أشتات احلضارة، من مواد تتصل ابلعطور واحللي واللباس وحنو ذلك من أصناف ما يطعمون وما اليت تستوقفنا، مما هو من
 .3يشربون(

ولنا أن نسائل التاريخ عن وضع العربية الكوين إابن العصر الزاهر خللفاء بغداد وقرطبة. أمل يسَع إىل تعلمها وفقه أسرارها األعاجم   
قبل العرب حىت مترس هبا من صاروا جهابذة وحنارير يف الري وجرجان ونيسابور وخبارى ومراكش وتلمسان ... ويف كّل مشارق 

كونوا عربيي األرومة بقدر ما كانوا عربيي اللسان والثقافة واملشارب، بعد أن شرح هللا صدورهم لإلسالم وبّصرهم األرض ومغارهبا مل ي
ية بفتق خدر العربية الكرمية املصونة كابن قتيبة والزخمشري والبخاري وسيبويه واجلرجاين والبريوين ومن لف لّفهم. نّصعت احلضارة العرب

 مع وجنوماً وّضاءة متأللئة.نواصيهم فكانوا درراً لوا

                                                             

 .181، ص 1م، ط 1992هـ / 1211، مجادى اآلخرة 28مة، عدد يف شرف اللغة العربية ـ الدكتور إبراهيم السامرائي، كتاب األ 3.



 Revue des lumières N 5July0202    مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية  ع 5 يوليو  0202      
 

 

يقول غوستاف لوبون: )وكلما أمعنا يف درس حضارة العرب، وكتبهم العلمية، واخرتاعاهتم، وفنوّنم ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق   
ا، هب واسعة، ولُسرعان ما رأينا أّن العرب أصحاب الفضل يف معرفة القرون الوسطى لعلوم األقدمني، وأّن جامعات الغرب مل تعرف

ا ممدة مخسة قرون، مورداً علمياً سوى مؤلفاهتم، وأّنم هم الذين مّدنوا أوربة ماّدة وعقاًل وأخالقاً، وأّن التاريخ مل يعرف أمة أنتجت 
 .4أنتجوه يف وقت قصري، وأنّه مل يفقهم قوم يف االبتداع الفيّن(

نزاليث ما كّنا عرابً( للمستعرب اإلسباين املعاصر "إميليو غو ويف هذا السياق ـ سياق التجلي احلضاري ـ يطلع علينا كتاب )عند  
الذي أاثر ضجة كّبى وجدالً واسعاً عصّياً على االختزال يف األوساط الثقافية اإلسبانية  Emilio Gonzalez Ferrinفريّين 

تباره ملاضي العريب األندلسي ابع( حيث يرافع عن أطروحة ) االعرتاف اإلسباين خاصة واألورويب عامة اب8112يف السنة املاضية )
 .5 حلقة مركزية يف تقّدم الغرب املسيحي، وأّن الثقافة العربية اإلسالمية شكلت حجر الزاوية يف النهضة األوروبية(

م )ابن جكانت اللغة العربية آنذاك لغة الثقافة والعلوم واملعارف يف إسبانيا وهي اللغة اليت منحت النهضة األوروبية أعالمًا من ح   
رشد( وعيار )ابن طفيل( وأضراهبما ...فبدوّنم ما كان للتنوير الغريب أن تقوم له قائمة يف ذلك العصر )فقد كان املنطق األرسطي 
الصوري املنهج املعتمد يف معرفة حقائق األشياء، وهو منهج جديل استقصائي قائم على القياس، يستنتج من احلقائق املعروفة أكثر 

حقائق جديدة. وبدأ هذا املنهج يتعرض لنقد عنيف من مفكرين أوروبيني متنورين، اكتشفوا عقمه وعدم جدواه،  من البحث عن
 بعد اتصاهلم ابلعلم العريب التجرييب الذي كان مزدهراً يف بالد األندلس منذ القرن العاشر، مث انتقل إىل أورواب عن طريق الرتمجات مع

" من أوائل الذين تبنوا هذا االجتاه الذي يهدف إىل استخدام 1787ـ  1171رنسيس بيكون " بداايت القرن الثاين عشر. وكان ف
 .6العلم خلدمة اإلنسان وتوسيع نطاق سيطرته على الطبيعة عن طريق املنهج التجرييب(

 
 خامتة:

ا أهلها! فهي يف حاجة لغة لو كان هل إّن انبعاث حضارة إنسانية ما رهني بيقظة لغتها وإحيائها على حنو هبي هبيج. فيا للعربية من  
دائمة ومستمرة إىل جهود متكلميها ومتعلميها حىت حيسن انتفاع الناشئة واألجيال القادمة من ينبوعها الثّر الغزير. فليس من الصعب 

.أّول صّواه تقدير .أن نتقّدم ركاب احلضارة البشرية، وأنخذ بزمامها كما فعل سلفنا الصاحل. ففي لغتنا دليل نصر وتفوق ونبوغ.
 ةالذات، وإعادة زرع هيبة اللغة العربية يف النفوس واالبتعاد عن الرطاّنت والشطحات اليت تزعم ـ كذابً وميناً ـ عجز العربية عن مساير 

كانت أورواب   االتطورات العصرية والتقدم العلمي. فالتاريخ خري شاهد على خدمة العربية لكل العلوم ـ واحلقة منها على وجه الدقةـ مل
تتخبط يف ظلمات القرون الوسطى. بل شهد املنصفون من املستشرقني واملستغربني أن النهضة احلديثة قامت حتديداً على ما ترجم 

 من لغتنا البديعة إليهم ترااثً علمياً وحضارايً غّضاً طراّي.
لهم الذريع لتحدي احلضاري املتمثل يف عجزهم الرهيب وفشوتفاعاًل مع هذا السياق، فإّن أكّب حتدٍّ للعرب واملسلمني اليوم هو ا  

 يف ميادين إنتاج املعرفة. فاالنتكاسة والردة احلضارية ألمتنا تتغذى بصورة حتمية من الرتاجع اللغوي السافر للعربية استعماالً وعجماً 
 وأداًء...

ارة اإلنسانية. لسنام من خالل مسامهتها الوازنة يف بناء صرح احلضالبد إذن من فعل االقتناع التام أبّن لغَتنا حضارتنا: قدمياً تبوأت ا 
وحاليًا ال تفتأ تنهض بدورها الطالئعي يف التطورات العلمية والتقنية اليت يضج هبا عاملنا املعاصر بفعل تنسيق اجلهود والرؤى 

 والتطلعات.
                                                             

 .82، ص 8116حضارة العرب ـ غوستاف لوبون، ترمجة عادل زعيرت، عصري الكتب للنشر والتوزيع، 4.  
    8119، مارس 136وما بعدها من جملة الدوحة،عدد  72انظر أبرز ماجاء من حوار مرتجم مع غونزاليث حول كتابه )عندماُكّناعرابً( ص  5.  

 81، َمقال للدكتور حممد كامل ضاهر، حتت عنوان: )كيف ولدت احلضارة الغربية احلديثة؟ ( ص 8119، مايو 687جملة العريب ـ عدد 6. 
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