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مكانة اللغة العربية بني
العلوم والتفكري اإلبداعي
د .ل�ؤي حامت يعقوب

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وبالغتها،
جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية -تركيا

امللخص:

ً ً
َّإن للغة العربية دورا بارزا في التعليم وارتقاء مستوى الفكر عند األفراد واملجتمع ،حيث َّإن
انسيابية اللغة العربية وأساليبها األدبية والبالغية ُت ّ
شجع الباحث واملستمع على تنمية أفعاله
ِ
اإليجابية وقدرته على التفكير اإلبداعي والفهم من خالل كثرة املفردات وعدد املتحدثين
ُّ
وتنوع األساليب واملناهج ونشأة وتدوين مختلف العلوم بها.
ولقد حازت اللغة العربية على مكانة مرموقة من بين اللغات األخرى بامتالكها أكثر من صفة،
باعتبارها لغة األدب والشعر والثقافة بغض النظر عن كونها لغة دينية ُونزل ُ
وحفظ القرآن
الكريم بها ،وكان لها ٌ
ٌّ
دور
أسا�سي في بناء األفق الفكري لدى متعلميها ،من حيث الدقة في األداء
والحذاقة في االختيار والبالغة في التعبير واملهارة في االستخدام واإلجادة في املعنى وتنشيط
املنطق املعرفي عند األفراد.
ّ
َّأما الهدف من تعلم اللغة العربية أو أي لغة أخرى بشكل عام فهو يساعد على فهم أفكار
اآلخرين وثقافتهم ،وهذا ما ُي َّ
سمى عند اللغويين بالهدف االستقباليَّ ،أما استخدام اللغة
وتعلمها كوسيلة للتواصل والتالقي بين املجتمعات املختلفة والتحاور فيما بينهم للوصول
إلى أشياء جديدة ومبتكرة فهذا ما ُي َّ
سمى بالهدف اإلنتاجي أو اإلبداعي .ومن أهم الوسائل
التي تؤدي إلى هذين الهدفين؛ االستقبالي واإلبداعي هي االهتمام بالتعليم وتحصيل العلوم
واللغات املختلفة ،حيث ُّ
يعد االهتمام بالتعليم من أهم مرتكزات النتائج املثمرة وبمختلف
محاور الحياة.
ولقد تناول هذا البحث ثالثة مواضيع رئيسة؛ األول :أهمية اللغة العربية ومكانتها بين العلوم،
والثاني :أثر معرفة اللغات بالتعليم ،والثالث :اللغة العربية واإلبداع الفكري.
الكلمات املفتاحية :اللغة العربية ،التعليم ،املناهج ،اإلبداع ،الفكر.
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املقدمة

تعتبر اللغة العربية اليوم من أكثر اللغات انتشا ًرا في العالم ،وإحدى أهم اللغات
عبر التاريخ البشري ،إذا كانت تمثل لغة األدب والشعر في الجزيرة العربية منذ العصور
مر العصور إقبالاً متز ً
القديمة .ولقد شهدت اللغة العربية وعلى ّ
ايدا في تعلمها وفهمها منذ
ُ
القدم وإلى يومنا هذا حسب طبيعة املتعلم وغايته وثقافته ومدى وعيه العلمي .وذلك
راجع ألهميتها ومكانتها الدينية والعلمية بين العلوم األخرى حيث احتوت هذه اللغة في
بنائها املعرفي ونسيجها الثقافي وعمقها في مجال التأليف والتدوين ما ال ُي ُّ
عد وال يح�صى
من مختلف الفنون والعلوم وهذا ساعدها على أن تأخذ مكان الصدارة في التأليف.
َّإن معرفة اللغات وتعلمها له دور رئيس في تنمية العقل البشري وترويضه نحو الفكر
واإلبداع إذ َّإن مفهوم اللغة ال ُّ
يعد وسيلة للتخاطب الخارجي فحسب بل هو نظام أسا�سي
ُ
يستخدمه اإلنسان في التعبير واإليضاح وبناء األفكار ،ومن خالله ترسم شخصية املتكلم
وثقافته.
وعلى ذلك أخذ هذا البحث بتسليط الضوء على األهمية واملكانة التي ُخ َّ
صت بها
اللغة العربية من بين اللغات األخرى ودورها في بناء العلوم والفنون املختلفة ،والحديث
عن أهمية تعلم اللغات للباحثين ومدى تأثيرها وفاعليتها على األشخاص ،عالوة على
التطرق إلى أثر اللغة العربية في بناء األفق الفكري واإلبداعي في محيط املعرفة والثقافة
واألخالق عند املجتمع.
 .1أهمية اللغة العربية ومكانتها بني العلوم

احتلت اللغة العربية مكانة كبيرة في مجاالت مختلفة من نواحي الحياة الدينية
واالجتماعية والعلمية وغيرها .فمن الناحية الدينية ،نجد َّأن اللغة العربية لها مكانة
مرموقة عند املسلمين َّ
خاصة وعند غيرهم َّ
عامة ،حيث امتلكت قدسية انفردت بها عن
سائر اللغات؛ فهي لغة القرآن الكريم وأداة لتبليغ الرسالة اإلسالمية ولغة التخاطب
بين الشعوب املسلمة ،ومن أهم ما َّ
تميزت به َ هذه اللغة َّأنها تطورت وتوسعت وحفظت
ْ َ ُ ُ ْ ً َ َ ًّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َن 1
﴿إ َّنا أنزلناه قرآنا عرِبيا لعلكم تع ِقلو ﴾.
بكتاب هللا تعالى ،وخطت به ،قال تعالىِ :
وعلى ذلك ُت ُّ
عد اللغة العربية الوعاء الحقيقي واملفتاح األسا�سي لفهم القرآن الكريم
1

سورة يوسف.2 :
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والسنة والعلوم اإلسالمية كافة .وال يخفى على الجميع َّأن إجادة اللغة العربية بشكل
دقيق يسهم وبشكل فعال في فهم معاني القرآن الكريم وشرح السنة النبوية ،إضافة
والتعبد عند املسلمين ،إذ ال ّ
ُّ
تصح بعض العبادات إال بها كقراءة
إلى كونها لغة العبادة
2
القرآن ،وذكر الشهادتين ،وإقامة الصالة وما إلى غير ذلك.
ومن الناحية االجتماعية والثقافيةُّ ،
فتعد املعرفة باللغة العربية الوسيلة األسرع في

الدخول واالنخراط في املجتمعات والدول الناطقة بها ،حيث معرفة الشخص بهذه اللغة
ّ
يجعله أكثر تمك ًنا في السفر إلى تلك البلدان واالنخراط مع سكانها وخاصة إذا كان من
املهتمين بدراسة العالم العربي وفهم تاريخه وثقافته وحضارته .3
َّأما من الناحية العلمية ،فقد كان للغة العربية دور بارز بين العلوم واملعارف منذ
نشأتها حتى تطورها ووصولها إلى ما هي عليه اليوم 4.ولو استعرضنا العلوم القديمة وما هي
اللغات التي ّ
دونت بها لوجدنا َّأن اللغة العربية قد حازت مرتبة متقدمة في كتابة وتدوين
مختلف العلوم من بين اللغات األخرى ،وهذا كله يعود إلى أهمية هذه اللغة ومكانتها
وقابلية مفرداتها على اتساع مختلف الفنون .ومن أهم العلوم التي ّ
دونت باللغة العربية
منذ بداياتها نذكر منها على سبيل اإليجاز ال الحصر:
العلوم الطبية :أول من برع بتدوينها أمير األطباء  -كما لقبه الغربيون  -ابن سينا
كتاب شملت الطب والفلسفة واملنطق وعلوم
املتوفى (427هـ) حيث ألف ما يقارب ٍ 200
مختلفة 5.ومن َّ
ثم أبو بكر محمد الرازي املتوفى (311هـ) أعظم أطباء اإلنسانية على
اإلطالق والذي قال في ّ
حقه الغرب :شمس العرب تسطع على الغرب ،حيث ألف كتاب
ً
طبيا ر ًّ
مرجعا ًّ
ئيسيا في أوروبا ملدة  400عام ،إضافة إلى
«الحاوي في الطب» الذي كان
كتاب معظمها في الطب والباقي في العلوم
كتابه «تاريخ الطب» ،وقد ألف ما يقارب ٍ 200
2
3
4
5

عبد هللا الطيار وآخرون ،الفقه امليسر (الرياض :مدار الوطن للنشر.183/1 ،)2011 ،
أحمد إسماعيل حسن علي“ ،مشكالت تعليم اللغة العربية” املؤتمر الدولي الثاني لتطوير تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها (إسطنبول :دار أكدم.102 ،)2016 ،
ملزيد من املعلومات ينظر :عثمان آكتاش“ ،أسس علم النحو العربي وأقدم النحاةArap Nahiv İlminin/
( ، İslami İlimlerin Doğuşu ve İlk Tartışmalar ،”Temelleri ve İlk Nahiv Bilginleriأنقرة :دار فجر،
.192-186 ،)2020
موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبعة ،عيون األنباء في طبقات األطباء ،تحقيق :نزار رضا (بيروت :دار مكتبة
الحياة).437 ،
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األخرى.

6

ومن العلوم األخرى ،العلوم الكيميائية :وأول رائد فيها هو العالم الكبير جابر بن
حيان املتوفى (197هـ) واملعروف عند األوربيين باسم جيبيرُ ،وي ُّ
عد أول من استخدم
الكيمياء ً
عمليا في التاريخ ،وكانت له أكثر من مائة من املؤلفات ،وتعتبر كتبه من أهم
7
املصادر وأكثرها ً
أثرا في دراسات الشرق والغرب وقد ترجمت معظمها إلى الالتينية.
ومن العلوم األخرى ،علم الفلك والحساب :حيث ُّ
يعد أبو الريحان البيروني املتوفى
(440هـ) من أشهر الذين ذاع صيتهم بالفلك والحساب والطب في زمانه ،وله ما يقارب
ً 180
كتابا ،ومن أشهر كتبه «مفتاح علم الفلك» وهو َّأول من قال بدوران األرض حول
8
محورها.
ومن العلوم األخرى ،الرياضيات والجبر :ورائدها األول أبو عبد هللا محمد الخوارزمي
املتوفى (232هـ) ،حيث ُيعتبر املؤسس األول لعلم الجبر والحساب ،وله مؤلفات كثيرة
في علوم الرياضيات والفلك ومن أشهرها كتاب «حساب الجبر واملقابلة» والذي ُي ُّ
عد من
ُ
9
أهم كتبه وقد ترجم من العربية إلى الالتينية ومن ثم اإلنكليزية.
ومن العلوم األخرى ،الجغرافية والخرائط :ومؤسسها أبو عبد هللا محمد اإلدري�سي
املتوفى (559هـ) ،إذ يشار إليه َّ
بأنه أول من خط الخرائط الجغرافية ،وله مؤلفات
عديدة من أهمها «نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق» والذي ترجم فيما بعد إلى الفرنسية
والالتينية واإلنكليزية واألملانية ،ولقد َّ
طور رسم خرائط األقاليم ،ولجأ إلى تحديد اتجاه
10
األنهار والبحيرات واملرتفعات.
ُ
ومن العلوم األخرى التي ألفت باللغة العربية ،علم االجتماع :إذ ُيعتبر عبد الرحمن
 6جمال الدين أبو الحسن علي الشيباني القفطي ،إخبار العلماء بأخبار الحكماء ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين
(بيروت :دار الكتب العلمية.207 ،)2005 ،
 7ويليام جيمس َ
ُ
ديورانت ،قصة الحضارة ،ترجمة :زكي نجيب محمود وآخرين (بيروت :دار الجيل،)1988 ،
.188/13
 8عبد الحي بن فخر الدين الطالبي ،اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم (بيروت :دار ابن حزم،)1999 ،
170/1؛ عاطف محمد ،رائد علم الفلك البيروني (القاهرة :دار اللطائف.24 ،)2003 ،
 9خير الدين بن محمود بن علي بن فارس الزركلي ،األعالم (بيروت :دار العلم للماليين116/7 ،)2002 ،؛
َ
ديورانت ،قصة الحضارة.181/13 ،
 10الزركلي ،األعالم 24/7؛ إحسان عباس ،العرب في صقلية (بيروت :دار الثقافة.160 ،)2003 ،
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بن محمد ابن خلدون املتوفى ( 808هـ) مؤسس علم االجتماع الحديث ،وله مؤلفات َّ
عدة
11
أشهرها كتاب «املقدمة».
وتنبغي اإلشارة هنا إلى َّأن احتواء هذه اللغة على ّ
كم هائل من املفردات واملصطلحات
ساعدها على استيعاب جميع املواضيع والعلوم والقضايا املختلفة ،حيث َّإن جميع هذه
ُ
العلوم وغيرها َّ
دونت وكتبت باللغة العربية آنذاك بعد ذلك ترجمت إلى اللغات األخرى،
رغم َّأن بعض مؤلفي هذه العلوم من العلماء غير العرب ولكنهم َّ
دونوا كتبهم باللغة
العربية.
 .2أثر معرفة اللغات بالتعليم

تمثل ثنائية اللغة العنصر والدافع األسا�سي عند األفراد املتعلمين للتواصل مع
َ ُ
عرف أكثر من لغة نجده في الغالب يتمتع
اآلخرين ومعرفة ما يدور بخواطرهم ،فالذي ي ِ
بذهن حاذق وبعقل متفتح وبتفكير َّ
فعال ،فهو شخصان بجسد واحد .وهذا َّ
مما أكدت
ُّ
والتحدث بها ُت ّ
عليه الدراسات الحديثة من َّأن معرفة اللغات األخرى
حسن من وظائف
ِ
الدماغ وتزيد من الذكاء وتنمي مهارات التفكير اإلبداعي والخيال ،كما وتعمل على تقوية
الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز وتحليل املعلومات إضافة إلى زيادة الخزين اللغوي من
الكلمات.
ُ ّ
وهذه املهارات تتيح ّ
تعلم فرص كثيرة للوصول إلى تحقيق أهدافه
ألي شخص م ِ
وطموحاته ،فمن الناحية العلمية عند متعلمي اللغات َّأن الحديث مع اآلخر وفهمه
واالندماج والتواصل معه ُي َّ
االستقباليَّ .أما استخدام اللغة وتعلمها كوسيلة
سمى بالهدف ِ
للتالقي بين املجتمعات املختلفة وتبادل األفكار كالعمل على البحث والوصول إلى أشياء
متنوعة وجديدة ومبتكرة فهذا ما ُي َّ
سمى عندهم بالهدف اإلنتاجي أو اإلبداعي.
ولقد أصبحت دراسة اللغات األخرى ومعرفتها من أهم الشروط للتواصل العلمي
بين الطالب والباحثين في مختلف الجامعات في العالم وإن بعدت املسافات وطالت ،
فبعد ُّ
تطور التكنلوجيا وظهور الشابكة العنكبوتية (اإلنترنيت) أصبح العالم قرية صغيرة
يمكن الوصل إلى أي مكان ُيرغب به ولكن بشرط تعلم ومعرفة لغة املخاطب.
فالطالب بمراحله املُ ّ
تقدمة من السنوات الدراسية يحتاج للبحث في املصادر
ِ
 11عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ،ديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن
األكبر ،تحقيق :خليل شحادة (بيروت :دار الفكر4-3 ،)1988 ،؛ الزركلي ،األعالم .330/3
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األجنبية والتي بدورها تساعده في دراسته وتقدمه العلمي وتوسيع رقعته املعرفية ،وهنا
يبرز دور اللغة الثانية في التوصل إلى املحيط العلمي في الدراسة والبحوث .على العكس
من الذي ال يجيد إال لغة واحدة فسيكون أفقه العلمي محدود بتلك اللغة واملنطقة التي
تدور بها لغته.
ّ
والبد من اإلشارة هنا ،إلى َّأن الضرورة في تعلم اللغات األخرى تزيد وتنقص من
َّ
اختصاص إلى اختصاص آخر ،فالدارس للعلوم الدينية والشرعية ينبغي عليه أن يتعلم
اللغة العربية َّ
ألنها لغة القرآن الكريم ولغة األحاديث النبوية التي تكلم بها النبي محمد
ُ
()r؛ للفهم والوصول إلى أصل املعنى املراد من اآلية والحديث الشريف ،فمن دون تعلم
12
اللغة العربية يصعب عليه فهم النصوص وقراءتها واستنتاج املعنى الحقيقي منها.
ُ وكذلك الذي يبحث في التراث اإلسالمي والثقافات العربية والكتب املتنوعة التي
ً
ألفت باللغة العربية ً
قديما وحديثا والكتب التي ترجمت إلى العربية وضاع أصلها فينبغي
أن يكون على دراية تامة بهذه اللغة.
َّ
اآلخر والتعارف والتواصل مع
لغة
تعلم
على
اإلسالم
حث
وعلى الصعيد الديني،
الشعوب واملجتمعات بمختلف أجناسها ،قال تعالىَ ﴿ :يا َأ ُّي َها النَّ
اس إ َّنا َخ َل ْق َن ُاك ْم منْ
ُ
ِ
َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ هَّ َ ِ
َ
َ َ ََُْ َ َ ََْ ُ ُ ُ ً َ َ َ
َ َ
ْ َ ُ ْ 13
للا أتقاكم﴾ .وكان النبي
ذك ٍر وأنثى وجعلناك ْم شعوبا وقباُّ ِئ َل ِلتعارفوا ِإن أك َرمك ْم ِعند ِ
مما ّ
( )rيدعو أصحابه الكرام إلى تعلم اللغات األجنبيةَّ ،
يعد إشارة واضحة في توجيه
املسلمين إلى طلب العلم وإن كان في غير لغتهم ،والبحث عنه في أي مكان 14.وجاء
في الحديث َّأن النبي محمد ( )rفي السنة الرابعة من الهجرة طلب من زيد بن ثابت ()t
َ
أن يتعلم لغة اليهود العبر َّ
انية ،قال زيد“ :فتعلمتها ...فكنت أكتب له إذا كتب ،وأقرأ
ُ
له إذا ك ِتب إليه” 15.وكذلك عبد هللا بن عمرو بن العاص قد تعلم اللغة السريانية،
12
13
14
15

محمد عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،تحقيق :فواز أحمد زمرلي (بيروت :دار الكتاب
العربي74/2 ،)1995 ،؛ محمد سعيد رمضان البوطي ،من روائع القرآن (بيروت :مؤسسة الرسالة.79 )1999 ،
سورة الحجرات13 :؛ وينظر :محمد رشيد بن علي رضا ،تفسير القرآن الحكيم  -تفسير املنار( ،القاهرة :الهيئة
املصرية العامة للكتاب.25 ،)1990 ،
عبد الشافي محمد عبد اللطيف ،السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي (القاهرة :دار السالم.308 ،)2007 ،
أبو داود سليمان بن األشعث ّ
الس ِج ْستاني ،سنن أبي داود ،تحقيق :محمد محيي الدين (بيروت :املكتبة
ِ
العصرية) ،رقم (318/3 ،)3645؛ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،السنن الكبرى ،تحقيق :محمد عطا
(بيروت :دار الكتب العلمية ،ط ،)2003 ،2رقم ( .215/10 ،)20407من حديث خارجة بن زيد (وهو حسن
صحيح).
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َّ
وهلم ًّ
جرا.

16

 .3اللغة العربية واإلبداع الفكري

أخذت اللغة العربية بتراكيبها وألفاظها املحور األسا�سي في بناء األفق الفكري لدى
متعلميها ،من حيث املنطق وتكوين النسيج املعرفي والثقافي عند األفرادَّ .
وإن املتتبع للفروع
التي برعت بها هذه اللغة يجد َّأنها لغة بال حدود ،وقد تداخلها بمختلف املجاالت التعليمية
والفكرية والثقافية وعالقتها باملجتمع ومكوناته باعتبارهم أول املتأثرين باللغة17.
َّأما انسيابية اللغة وارتباطها باإلبداع الفكري فهذا عائد إلى خصائص اللغة العربية
واألقسام املتنوعة التي اشتهرت بها على مختلف األصعدة الدينية والنفسية واالجتماعية
والحضارية؛ إذ َّإن تعلمها وفهمها يؤدي إلى التعرف على جميع هذه املجاالت بال استثناء،
ّ
ّ
ويطور عند الشخص ملكة املعرفة وتعلم العلوم18.
وهذا ما ِ
يولد ِ
وعلى الصعيد التعبيري واللفظي ،نجد َّأن اللغة العربية بفنونها البالغية واألدبية
والثقافية والتعليمية ،اصطبغت بالصبغة الدينية إذا دخلت األلفاظ الدينية املقتبسة
من القرآن الكريم والسنة النبوية كعنصر أسا�سي في مكوناتها اللفظية بشكل إرادي أو
غير إ ادي ،وأصبح املُ ّ
تحدث بهذه اللغة وبواسطة الشعور الالوعي يحمد هللا في الشكر
ر
ِ
ُ
ّ
حييه في الترحيب والتواصل ويذكره في غالب
ويثني عليه أثناء السالم على اآلخرين وي ِ
َّ
حركاته وسكونه من غير أن يقصد ،والذي دعاه إلى ذلك ليس التدين فحسب وإنما
انسيابية اللغة العربية وتعبيراتها ومنطق تعاملها مع اآلخر يقت�ضي ذلك.
ٌ
أفكار ممتزجة باألدب والثقافة
ومن هنا يتولد عند متعلمي ومتحدثي هذه اللغة
َّ
والدين والعلوم والفنون املختلفة والتي بدورها تؤدي إلى اإلبداع املتكامل الذي يتركب
منه ما يجول في ذهن اإلنسان 19.وبهذا املنطق واملفهوم نجد َّأن املتحدث بلغة أخرى
قد وضع لنفسه قوالب من التعابير واأللفاظ الجاهزة في داخله ،وهذه القوالب ال
ً
مطلقا عن مضمونها الفكري واألدبي والعاطفي ،فكالمه بهذه املفاهيم َّ
حقق
تنفصل
16
17
18
19

أبو عبد هللا محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا (بيروت :دار الكتب العلمية،
.343/7 ،)1990
حاتم صالح الضامن ،علم اللغة (املوصل :دار ابن االثير ،)1989 ،ص35؛ رمضان عبد التواب ،املدخل الى
علم اللغة (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)1997 ،ص.125
عدنان محمد زرزور ،مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه (دمشق :دار القلم.42-40 ،)1998 ،
محمود فهمي حجازى ،علم اللغة العربية (القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع).30 ،
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خطاب الفطرة اإلنسانية والشعور الالواعي عند املتلقي فحصد بذلك االنجذاب الح�سي
والعاطفي قبل الذهني والفكري عند املستمع ،فهذا الذكاء النا�شئ في الخطاب جعل من
اللغة آلته الخاصة وأداته في التفكير 20.وعليه ال نخطئ إذا أطلقنا على اللغة العربية لقب
«لغة اإلبداع».
َّإن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي ال مكان لأللفاظ النابية وغير األخالقية
في طبيعتها ،حتى وإن ُترجمت هذه األلفاظ إليها من لغات مختلفة ُّ
فتعد غير مألوفة
االستعمال بها ،وكادت تنعدم في قواميس اللغة العربية أجمع َّ
ألن األسلوبية في اللغة

العربية النابعة من الشعر والنثر واملتشكلة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية
جدية علمية دقيقة وواضحة ال ّ
جعل منها لغة َّ
تتحمل الخروج عن الواقع املألوف.
ونجد َّأن املصدر األسا�سي في جعل اللغة العربية لغة الفكر والتجديد واإلبداع
َّ
حث على التفكير واستخدام العقل في مواضع َّ
عدة ،ولم يذكر
هو «القرآن الكريم» ،إذ
21
العقل إال في مقام التعظيم ووجوب العمل به والرجوع إليه.
ً
موضعا،
ولقد وردت لفظة العقل في القرآن الكريم على ما يقارب تسعة وأربعين
وكلها جاءت بالصيغة الفعلية دون االسمية ،وصيغة الفعل في اللغة العربية أقوى من
َّ
حيث االستعمال من فاعلية االسم َّ
فإنه يدل على الحركة والحدوث ،وعلى هذا حث على
استخدام مركز الفكر عند اإلنسان أال وهو العقلَّ ،
وإن الفكر الذاتي لإلنسان ينبغي أن
يكون في حالة ُّ
22
تجدد وحدوث دائم وهذا ما يقودنا إلى اإلبداع املتجدد.
َّأما لفظة التفكر فقد وردت في القرآن الكريم بنحو ثماني عشرة مرة ،وبصيغ مختلفة
وكلها َّ
تدل على طلب الفكر باستعمال العقل ،وهو تفاعل مستمر بين اإلنسان والعالم
عرف الفكر ابن عاشور َّ
الخارجي بواسطة ملكة العقل 23.وبذلك َّ
بأنه :جوالن العقل في
20
21
22
23

جوزيف فندريس ،اللغة ،تعريب :عبد الحميد الدواخلى ،محمد القصاص (القاهرة :مكتبة األنجلو املصرية،
.5 ،) 1950
محمد عبد املنعم القيعي ،األصالن في علوم القرآن (القاهرة :دار الطباعة املحمدية ،ط354 ،)1996 ،4؛
عباس محمود العقاد ،التفكير فريضة إسالمية (القاهرة :نهضة مصر) .7
ملزيد بيان ينظر :باي زكوب عبد العالي ،ياسر محمد“ ،مصطلح العقل في القرآن الكريم ووسائل الحفاظ
عليه” مجلة التراث ،2 ،2020 ،ص.88
محمد خازر املجالي“ ،مصطلح التفكر كما جاء في القرآن الكريم” ،مجلة الشريعة والقانون،23 ،2005 ،
ص.27
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24

طريق استفادة علم صحيح.

وهذه املنهجية في اللغة العربية تناسب حملة تنوير ملكة الفكر اإلبداعي في مختلف
العلوم والتي تناقض مقوالت التقليد األعمى املعتاد عليها في الجاهلية ،إذ َّأن اإلنسان ال
ُيعرف إال بما يصدر عنه من أفكار ،وهذه األفكار هي املعيار األسا�سي في تحديد قيمة أي
ذات ،حيث ينظر إليها بعين التقييم والتقدير والتي من شأنها تعرف منازل األشخاص
ومراتبهم.
النتائج:

نجد َّأن اللغة العربية قد شغلت مكانة مرموقة في جميع ومختلف العلوم؛ ألهميتها
في املحيط الذي ترعرعت وانتشرت فيه ،حيث كانت تمثل لغة األدب والثقافة والحضارة
ً
والتجارة واالقتصادَّ .
تمكينا مقارنة باللغات األخرى
ومما ساعدها على ذلك وجعلها أكثر
هو نزول القرآن الكريم بها ،وحفظ معانيها َّ
مما أضاف إليها فيما بعد الصبغة الدينية.
فازدادت أعداد املتحدثين بها وارتفع شأنها وأهميتها في مختلف البقاع التي يقطنها املسلمين
مما َّ
خاصة وعند اآلخرين عامة ،وهذا َّ
شد العلماء واملفكرين القدامى إلى اإلقبال عليها
والتأليف والكتابة بها .ولقد َّ
دونت في اللغة العربية مختلف العلوم النادرة ومنها على
سبيل املثال العلوم الطبية والكيميائية والفلكية والحسابية والجغرافية والفلسفية وإلى
ما غير ذلك.
ُّ
ويعد تعليم اللغات من األمور املسلمة عند املثقفين واملتعلمين منذ القدم ،ولقد
َّ
حث اإلسالم في القرآن الكريم على تعلم لغة اآلخر والتعارف والتواصل مع الشعوب
واملجتمعات بمختلف أجناسها ،وأكد على ذلك النبي محمد ( )rفي مواضع مختلفة من
أحاديثه حيث َّ
شوق وأمر بعض أصحابه بتعلم غير العربية كالعبرية والسريانية وغيرها.
ولتنوع الفنون واملجاالت التي برعت فيها هذه اللغة جعل منها لغة مميزة بتراكيبها ونسجها
ومفرداتها وال َّ
سيما على الصعيد املعرفي والبالغي ،إذ املتعلمون واملتحدثون بهذه اللغة
ومن خالل ملكاتهم العلمية املكتسبة استطاعوا الوصول إلى اإلبداع الفكري واإلنتاجي في
مختلف بحور العلم واملعرفة.

 24محمد الطاهر بن محمد بن عاشور ،التحريروالتنوير (تونس :دار سحنون للنشر والتوزيع.244/7 ،)1997 ،
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املصادر واملراجع:

1.1ابن أبي أصيبعة ،موفق الدين أبو العباس ،عيون األنباء في طبقات األطباء ،تحقيق ،نزار رضا ،بيروت ،دار
مكتبة الحياة.
2.2ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،ديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن
األكبر ،تحقيق ،خليل شحادة ،بيروت ،دار الفكر.1988 ،
3.3ابن سعد ،أبو عبد هللا محمد ،الطبقات الكبرى ،تحقيق ،محمد عبد القادر عطا ،بيروت ،دار الكتب العلمية،
.1990
4.4ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد ،التحرير والتنوير ،تونس ،دار سحنون للنشر والتوزيع.1997 ،
5.5آكتاش ،عثمان« ،أسس علم النحو العربي وأقدم النحاةArap Nahiv İlminin Temelleri ve İlk Nahiv/
 ، Bilginleri”، İslami İlimlerin Doğuşu ve İlk Tartışmalarأنقرة :دار فجر.)200-177( ،2020 ،
6.6باي زكوب عبد العالي ،ياسر محمد« ،مصطلح العقل في القرآن الكريم ووسائل الحفاظ عليه” ،مجلة التراث،
.)102-85( 2 ،2020
7.7البوطي ،محمد سعيد رمضان ،من روائع القرآن ،بيروت ،مؤسسة الرسالة.1999 ،
8.8البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي ،السنن الكبرى ،تحقيق ،محمد عطا ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط،2
.2003
9.9حجازي ،محمود فهمي ،علم اللغة العربية ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.
َ 1010
ديورانت ،ويليام جيمس ،قصة الحضارة ،ترجمة ،زكي نجيب ُ
محمود وآخرين ،بيروت ،دار الجيل.1988 ،
1111رضا ،محمد رشيد بن علي ،تفسير القرآن الحكيم  -تفسير املنار ،القاهرة ،الهيئة املصرية العامة للكتاب،
.1990
1212زرزور ،عدنان محمد ،مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه ،دمشق ،دار القلم.1998 ،
1313الزرقاني ،محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان في علوم القرآن ،تحقيق ،فواز أحمد زمرلي ،بيروت ،دار الكتاب
العربي.1995 ،
1414الزركلي ،خير الدين بن محمود بن علي بن فارس ،األعالم ،بيروت ،دار العلم للماليين.2002 ،
ّ 1515
الس ِج ْستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ،تحقيق ،محمد محيي الدين ،بيروت ،املكتبة
ِ
العصرية.
1616الضامن ،حاتم صالح ،علم اللغة ،املوصل ،دار ابن األثير.1989 ،
1717الطالبي ،عبد الحي بن فخر الدين ،اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم ،بيروت ،دار ابن حزم.1999 ،
1818الطيار ،عبد هللا وآخرون ،الفقه امليسر ،الرياض ،مدار الوطن للنشر.2011 ،
1919عباس ،إحسان ،العرب في صقلية ،بيروت ،دار الثقافة.2003 ،
2020عبد التواب ،رمضان ،املدخل الى علم اللغة ،القاهرة ،مكتبة الخانجي.1997 ،
2121عبد اللطيف ،عبد الشافي محمد ،السيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي ،القاهرة ،دار السالم.2007 ،
2222العقاد ،عباس محمود ،التفكير فريضة إسالمية ،القاهرة ،نهضة مصر.
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2323علي ،أحمد إسماعيل حسن “مشكالت تعليم اللغة العربية” املؤتمر الدولي الثاني لتطوير تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها ،إسطنبول ،دار أكدم.)210-187( ،2016 ،
2424فندريس ،جوزيف ،اللغة ،تعريب ،عبد الحميد الدواخلى ،محمد القصاص ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املصرية،
.1950
2525القفطي ،جمال الدين أبو الحسن علي الشيباني ،إخبار العلماء بأخبار الحكماء ،تحقيق ،إبراهيم شمس
الدين ،بيروت ،دار الكتب العلمية.2005 ،
2626القيعي ،محمد عبد املنعم ،األصالن في علوم القرآن ،القاهرة ،دار الطباعة املحمدية ،ط.1996 ،4
2727محمد خازر املجالي“ ،مصطلح التفكر كما جاء في القرآن الكريم” ،مجلة الشريعة والقانون-21( 23 ،2005 ،
.)94
2828محمد ،عاطف ،رائد علم الفلك البيروني ،القاهرة ،دار اللطائف.2003 ،
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