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أهمية تعليم اللغة العربيّة في فهم القران العظيم
ألويزار
جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو ،اندونيسيا

ملخص
ّ
اتفق العلماء على أن تعليم اللغة العربية ىو جزء من الدين وواجب ديٍت .إن العلم باللغة
العربية واجب على كل متعلّم من العلم بالقراَن والسنة حىت ال غناء بأحد منهم عنو .فاهلل تعاىل
يعلم أ ّن اللغة العربيّة يف زمان نزول القران أفضل اللغات وأفصحها وأوسعها معٌت ,فأنزل كالمو
العظيم هبا .واللغة العربية مل تزل كذلك بفضل القران العظيم الذي وعده اهلل تعاىل حبفظو على
مر العصور .ومن خصائص العربيّة أهنا أفضل اللغات وأوسعها .من ىنا عرفنا أن اللغة العربية
ّ
ذلا دور عظيم يف فهم القراَن العظيم وأن تعليمها مهمة جدا يف حياة األمة اإلسالمية.
أ -المقدمة
إن من شليزات اللغة العربية يف نظر الدين اإلسالمي أهنا لغة القرأن الكرًن ولغة السنة
النبوية الشريفة .وأن القران صار معجزة للرسول صلى اهلل عليو وسلم بلغتو البديعة وأسلوبو
ادلباين لسائر األساليب ادلألوفة عند العرب وفنون كالمهم قاطبة .وقد ثبت يف التاريخ ما قبل
اإلسالم أن العرب عند نزول القران الكرًن كانوا فصحاء فهم فرسان البالغة وأرباب البيان وأهنم
قمة البالغة وذروة الفصاحة حىت إهنم ارذبلوا الشعر ارذباال يف أنديتهم .وكان العرب
قد بلغوا ّ
احلس
قد بلغوا يف عهد نزول القران الكرًن مبلغهم من هتذيب اللغة ومن كمال الفطرة ومن دقّة ّ
البياين حىت أوشكوا أن يصَتوا يف ىذا ادلعٌت قبيال واحدا باجتماعهم على بالغة الكلمة
2
وفصاحة ادلنطق.
وقد كان من عادات العرب أن يتحدى بعضهم بعضا يف ادلساجلة وادلقارضة بالقصيدة
بقوة الطبع ,وأل ّن ذلك مذىب ومفخرة من مفاخرىم يستغلون بو ويذيع
واخلطبة ,ث ّقة منهم ّ
 1مصطفى صا دق الرافعً  ,إعجاز القران والبالغة النبوٌة  ,القاهرة :دار المنار ,مكتبة فٌاض باالمنصورة  1991,م ,ص-159 ,
131

المنار – السنة الثامنة ،العدد االول ،يونيو 1027

|52

ألويزار  -أمهية تعليم اللغة العربيّة يف فهم القران العظيم

وعلو الكلمة وىم رلبولون عليهم فطرة .وكانو يعلّقون أشعارىم على الكعبة
ذلم حسن الذكر ّ
إذا كانت بالغة من اجلمال واحلالوة حىت عرفنا اليوم ما يسمى بادللقات السبع .فهذا بدل على
أن الفصاحة والبالغة يف الشعر عندىم كانت مفحرة ذلا مكانة وقدسية قريبة من قدسية اذلتهم
من األصنام حيث وضعوىا حول الكعبة كما وضعوا تلك األصنام ادلعبودة.
ويف ىذه احلالة ادلذكورة ويف أثناء مثل ىذا اجملتمع العريب أنزل اهلل القران الكرًن كلمة
كلمة واية اية متحديا ذلم بأ ّن يأتوا دبثل القران الكرًن متاما ولكنهم عجزوا عن ذلك ولن
يستطيعوا .لقد نزل القران الكرًن باللغة العربية واختارىا اهلل لتكون وعاء لكالمو ادلنزل على
زلمد صلى اهلل عليو وسلم كما اختاراجلزيرة العربية دلنازل القران الكرًن .وىذان اإلختياران
مطابقان لقولو تعاىل (اهلل أعلم حيث جيعل رسالتو) 1فاهلل تعاىل يعلم أ ّن اللغة العربيّة يف زمان
نزول القران أفضل اللغات وأفصحها وأوسعها معٌت فأنزل كالمو العظيم هبا .واللغة العربية مل
مر العصور .يقول اإلمام
تزل كذلك بفضل القران العظيم الذي وعده اهلل تعاىل حبفظو على ّ
السيوطي  :ومن خصائص العربيّة أهنا أفضل اللغات وأوسعها .قال ابن فارس يف فقو اللغة :
لغة العربية أفضل اللغات وأوسعها ,قال تعاىل :
وإنو لتنزيل رب العادلُت ( )291نزل بو الروح األمُت()291على قلبك لتكون من
ادلنذرين()291بلسان عريب مبُت( 1)291فوصفو سبحانو وتعاىل بأبلغ ما يوصف بو الكالم
1
وىو البيان.
ب -مفهوم اللغة بوجه عام
مل يتفق علماء اللغة على تعريف واحد للغة ,ويعود عدم اتفاقهم إىل ارتباط علم اللغة
بعدة العلوم األخرى ,أمهها  :علم النفس ,وعلم االجتماع ,وعلم ادلنطق ,والفلسفة وغَتىا.
فكان كل عامل ينظر إىل اللغة من زاوية العلم الذي يعمل يف ميدانو ,فينطر فريق من الباحثُت
إىل اللغة من الزاوية الفلسفية ادلنطيقية ,فنظر إليها فريق أخر من الناحية العقلية النفسية ,كما
عاجلها فريق ثالث من زاوية وظيفتها يف اجملتمع ,ولكل فريق أراؤه اخلاصة يف تعريفها .قال
رشدي أمحد طعيمة عن تعريف اللغة بأهنا "رلموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معُت
واليت يتعارف أفراد رلتمع ذي ثقافة معينة على دالالهتا من أجل ربقيق االتصال بعضهم

5سورة األنعام 151 :
3سورة الشعراء 192-195:
1جالل الدٌن السٌوطى  ,المزهر فً علوم اللغة وأنواعها ,بٌروت ,دار الكتب ,العلمٌة  1991م ,ط .1ج  .1ص521 ,
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ببعض 1.ورأينا أيضا عن تعريف اللغة كما قال أبو الفتح عثمان ابن جٍت  ,بأن اللغة ىي
أصوات يعربىا كل قوم عن أغراضهم.
اللغة ىي وعاء الفكر ,أو ىي فكر ناطق لغة صامتة ويعدىا البعض معجزة الفكر
الكربى ,واللغة قيمة جوىرية يف حياة كل أمة .فهي االداة اليت ربمل األفكار وادلفاىيم بُت
أبناء األمة الواحدة ,فتقيم بذلك روابط االتصال والتواصل ,ومن ىنا يتم التقارب واالنسجام
6
بُت الناس .فهي تلعب دورا ىاماّ يف صياغة عقلية الفرد واجملتمع وتنظيم ذبربة اجملتمع.
ت -مميزات وحصائص اللغة العربية
 .2ارتباط احلروف بادلعاىن
إن ارتباطا بُت احلروف وداللة الكلمات يف العربية فقد ذكر علماء العرب من األمثلة
ما جعلهم دييلون إىل االقتناع بوجود التناسب بُت اللفظ ومدلولو يف حاليت البسط
والًتكيب ,ومن ىذه األمثلة يف حالة البسط – أو احلرف الواحد وىو جزء من
الكلمة -يقع على صوت معُت مث يوحى بادلعٌت ادلناسب ,مثل ( صعد و سعد )
فجعلوا الصاد ألهنا أقوى – دلا فيو أثر مشاىد يرى ,وجعلوا السُت دلا ال يظهر وال
يشاىد حسا .كذلك ( النضح و النضخ ) فالنضح لرش ادلاء اخلفيف وضلوه ,والنضخ
للماء الغزيز وضلوه ,قال تعاىل ( :فيهما عينان نضا ختان) فجعلوا احلاء لرقتها للماء
7
الضعيف واخلاء لغلظها دلا ىو أقوى منها.
 .1إجياد ادلفردات ادلًتادفة
الًتادف ىو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد .فا أللفاظ ادلًتادفة ىي ألفاظ اربد
معناىا حبيث ديكن التبادل بينها يف االستعمال يف سياقات سلتلفة ,دبعٌت أن توحيد
كلمتان ربمالن معٌت واحدا ,وقابلو التبادل فيما بينها يف أي سياق.
وعلى الرغم من وقوف فقهاء اللغة العربية حيال ىذه القضية على طريف نقيض ما بُت
مؤيد ومعارض ,ومع أن بعضهم رفض فكرة الًتادف حن مبدئها معتربا أنو ال ترادف
على احلقيقة ,وأن لكل لفظة معٌت ليس يف االَخر كما يف أمساء األسد ,أو أمساء
السيف ,نقول على الرغم من ذلك ,فإنا ال نعدم بعض فقهاء اللغة الذين انتصروا
2

رشدٌأحمد طعٌمة ,المدخل االتصالى فً تعلٌم اللغة ,سلطانة عمان 1991 ,م ,ص51,
3الصاوى الصاوى أحمد  ,دور اللغة العربٌة فً بناء المجتمع اإلسالمى ,مجموعة البحوث ,الجامعة اإلسالمٌة بٌكالونجانو ,5115
ص5-1,
1أفرجون ,دور اللغة العربٌة فً المنافسة الدولٌة كاللغة الحضرٌة ,مجموعة البحوث , 5115,ص31-31 ,
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لفكرة الًتادف كابن جٌت .أن الًتادف ظاىرة حقيقة يف اللغة العربية ,وكانت أسباهبا
كاالَتية :
 .2إن احتكاك لغة قريش باللهجات العربية األخرى نقل إلينا مفردات ىذه اللهجات.
 .1إن جامعى ادلعاجم مل يأخذوا اللغة عن قريش وحدىا ,بل أخذوا عن قبائل أخرى
كثَتة.
 .1إن جامعى ادلعاجم – لشدة حرصهم على تسجيل كل شيء-سجلوا كل
ادلفردات.
ومعٌت ىذا أن الشيء الواحد  :كالسيف ,أو اجلمل ,أو األسد ,مثال ,لو اسم يف
قبيلة ,واسم أخر يف قبيلة أخري ,واسم ثالث يف قبيلة ثالثة ,عندما مجع علماء
اللغة وقاموا بتدوينها ,أثبتوا كل ىذه األلفاظ ,ومنها ألفاظ دلسمى واحد .والدليل
على ذلك يف عصرنا احلاضر أنو توجد أمساء سلتلفة يف أماكن سلتلفة دلسمى واحد.
مثل  :الكوز ,والسطل ,والقعب ,والنحاسة ( إلناء الشرب) ومثل البطيح
واحلبحب واجلح (للبطيح) وىكذا يف مسميات أخرى.
 .1االشتقاق يف اللغة
االشتقاق ىو أخذ كلمة من كلمة ,أو توليد لبعض األلفاظ من بعض لوجود عالقة
بُت اللفظُت .ادلشتقة والرجوع من أصل واحد وما اشتقت منو ,فمن اللفظة األم
(اجلزر) ديكن استخراج رلموعة كبَتة من األلفاظ ادلتفقة معها يف احلروف األصلية ,بيد
أن االختالف وقع يف احلركات والسكنات واحلروف الزائدة ادلعربة عن معان سلتلفة,
مثال يف  :قرأ -بقرأ -قراءة -اقرأ -مقروء.
 .1من ناحية الصوتية
تتميز اللغة العربية بأهنا متتلك أوسع سلرج صوتى عرفتو اللغة ,فهي ربتوى على ضلو
مخسة عشر سلرجا صوتيا ,تتوزع بُت اجلوف واللسان والشفتُت 8شلا يؤدى إىل التوازن
واالنسجام بُت األصوات والتأليف ادلوسيقى ,وذلذه اخلاصية وظيفة بيانية وقيمة تعبَتية
تؤثر على ادلستمع وادلتكلم فتحرك ادلشاعر الكامنة فيستجيب أو يرفض حسب تأثره
بادلوقف .واللغة العربية غنية هبذا ونالحظ ذلك جيدا عندما نستمع خلطبة ألحد األئمة
أو قصيدة ألحد الشعراء وىو يتناغم هبا .فحسب ادلوقف يستطيع اإلنسان تغيَتموقفو
1على عبد الواحد وافى و كمال بشر ,األصوات العربٌة ,ص133-132 .
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سواء بالتعاطف سعادة أو حزنا شلا يؤدي يف النهاية إىل ربقيق اذلدف الذي ينشده
اخلطيب أو الشاعر وىذا ما مل صلده هبذه الدرجة يف اللغات األخرى.
 .1من ناحية األساليب
تتميز اللغة العربية بقدرهتا على التصرف يف األساليب والعبارات وعلى التنوع يف
الًتاكيب ,وذلك حبسب ادلقام الذي يتطلب نوعا من األساليب دون غَته من تقدًن
وتأخَت وزيادة وحذف وإجياز وإطناب ,شلا يؤثر على ادلستخدم ذلذه اللغة فيستطيع
حسب ادلوقف أن يستخدم األسلوب ادلناسب للموقف 9وىنا ديكنو كسب ادلوقف
لصاحل احلقيقة إن أراد ,ودائما ما نرى أن أسباب اخلالف واإلنشقاق بُت األخوة ىو
عدم الفهم بينهم ,ويرجع عجم الفهم إىل عدم استخدام األسلوب ادلناسب يف ادلوقف
ادلناسب.
ث -اللغة العربية وقضية حفظ القراَن
ذكر الزركشى أن الصحابة ادلهاجرين واألنصار اتفقت كلمتهم على قراءة القراَن
الكرًن كما قرأه الرسول صلى اهلل عليو وسلم  ,زقراءتو مل تكن إال باللغة العربية 20.ومن
فضائل ىذه األمة أن اهلل أنزل عليهم كتابا ووعدىم حبفظو ,حيث يقول اهلل تعاىل :
( )       قرر تعاىل أنو ىو الذي أنزل
عليو القراَن وىو احلافظ لو من التغيَت والتبديل .وذلك خبالف األمم السابقُت فقد كانوا
22
مكلّفُت حبفظ كتبهم ومل يتكفل اهلل حبفظو.
القراء احلافظُت منذ أن نزل
ومن مظاىر حفظ اهلل تعاىل للقراَن أن يع ّد اهلل تعاىل ّ
القراَن إىل يومنا ىذا .وقد بلغ عددىم أضعاف التواتر .وكلما حاول أحد أن يغَت شيئا أو
يب ّدلو عرف الناس ذلك .ومن مظاىره أيضا أن يتناول ادلسلمون ىذا القراَن بفهم معانيو
ورد كل موىم احتالفو أو تناقضو .ووجو حفظ اهلل تعاىل للقراَن ىو حفظو
وتفسَت ألفاظو ّ
للقراَن الذي ىو كلمات عربية قراَنية نزل هبا جربيل عليو السالم على قلب النيب صلى اهلل
عليو وسلم وىو القراَن الكرًن الذي يستخدم اللغة العربية.
9

محمود شكري خاطر ,طرق التدرٌس اللغة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة فً ضوء اإلتجهات التربوٌة الحدٌثة ,دار المعرفة -القاهرة,1911 ,
ص11 .
11الزركشى  ,البرهان فً علوم القاَن ,بٌروت – دار المعرفة  1991 ,ج  ,1ص531 ,
 11أبً الفداء إسمعٌل بن كثٌر القرشً الدمشقً ,تفسٌر القر َان العظٌم ,دار الفكر–بٌروت ,ج ,5 .ص211 ,
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يسر اهلل
وباجلملة ,إن القراَن الكرًن زلفوظ وىذا احلفظ يكون بلغتو العربية حيث ّ
تعاىل أسبابو وأزال حواجزه .وإذا كان القراّن العريب زلفوظا حبفظ اهلل ,فكذلك اللغة العربية
ادلتمثلة يف القراَن .فإهنا لغة زلفوظة حبفظ القراَن الكرًن ,ولكن لألسف الشديد فقد بدأ
يقل االىتمام هبذه اللغة العربية القراَنية سواء من العرب أنفسهم أم من غَتىم ,ولكن –
ّ
احلمدهلل – مل يزال القراَن موضوع قراءة ودراسة وحبث إىل االَن ,سواء من حيث مضامينو
فيصح أن يقال إ ّن اللغة العربية
أو لغتو البديعة ادلعجزة أو غَتمها من النواحي القراَنية .
ّ
مهم لبقاء ىذه اللغة العربية
مهمة ىف قضية حفظ القراَن الكرًن كما أن القراَن الكرًن أيضا ّ
أثناء ىذه األمم اإلسالمية العربية وغَت العربية.
ج-اللغة العربية وقضية إعجاز القراَن
عرفنا أن القراَن الكرًن معجزة من معجزات الرسول صلى اهلل عليو وسلّم .ومعٌت
كونو معجزة أنو ال يكون من عند البشر بل ىو كتاب نزل من عند اهلل تعاىل دليال على
صدق نبوة زلمد صلّى اهلل عليو وسلم.
ومعلوم أن وجوه إعجاز القراَن كثَتة ج ّدا ,بعضها يتحقق منذ نزولو واالخر يتحقق
يف العصور ادلتأ خرة .مثل اإلعجاز العلمىي ,وسوف يتحقق وجوه إعجازه األحرى مع
تقدم العلوم والتكنولوجيا .ومن وجوه إعجاز القراَن الكرًن الذي يتحقق منذ عهد نزولو
عرب عنو العلماء بعبارتو ادلختلفة .فقال
إعجازه اللغوى ,ويعٍت باإلعجاز اللغوي ما ّ
الباقالين إنو بديع النظم عجيف التأليف متناه يف البالغة إىل احل ّد الذي يعلم عجز اخللق
عنو 21.وقال ابن عطية  :إن التحجي ادلعجز وقع بنظمو وصحة معانيو وتوايل فصاحة
ألفاظو 21.وقال القاضي عياض ,أن وجو إعجاز القراَن ىو صورة نظمو العجيب
واألسلوب الغريب ادلخالف ألساليب كالم العرب ومناىج نظمها ونثرىا الذي جاء
عليو 21.ووقفت مقاطع أيو وانتهت فواصل كلمات إليو .ومل يوجد قبلو وال بعده نظَتلو,
وال استطع أحد شلاثلة شيئ منو ,بل حارت فيو عقوذلم ,وتدانت دونو أحالمهم ,ومل
يهتدوا إىل مثلو يف جنس كالمهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر.
فإذا كان القراَن الكرًن معجزة وكان أعظم وجوه إعجازه وجها لغويا ,فمعرفة اللغة
العربية ودراستها جبميع فنوهنا النحوية والصرفية والبالغية وأسالبها ادلتنوعة يف عصورىا
15أبو بكر محمد بن الطٌب البا قالنً ,إعجاز القر َان ,دار المعارف ,القاهرة,1991 ,ص32 ,
13أبو محمد عبد الحق بن غالب بن غطٌة األندلسى  ,المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز ,لبنان ,دار العلمٌة ,1993 ,ص25 ,
11القاضً أبً الفاضل عٌاض الٌحصبً ,الشفا بتعرٌف حقوق المصطفى ,بٌروت ,دار الفكر,1991 ,ج ,1,ص531 ,
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ادلختلفة .بداية من عصر ما قبل اإلسالم مث عصر النبوة والرسالة مث عهد األموية والعباسية
إىل عصرنا احلاضر -ضرورة من ضرورات الدين اإلسالمىي ومهمة ال جيوز ذلذه األمة
اإلسالمية أن تتهاون هبا .فاللغة العربية من اإلسالم ,والقراَن الكرًن معجزة لغوية خالدة,
وفهم وجو إعجازه اللغوي أمر ضروري على ادلسلمُت – وخاصة علمائهم -حىت يكون
القراَن الكرًن معجزا إىل يوم القيامة كما يكون زلفوظا يف قلوهبم بضمان من اهلل تعاىل.
ح-اللغة العربية وقضية شروط ادلفسر
إن القراَن كالم معجز فالق سائر الكالم من حيث اللفظ وادلعٌت فليس مجيع الناس
يف استعداد تام لكي يفهم ىذا الكالم العظيم ,بل ىناك شروط جيب توافرىا دلن أراد
يفسره ويبُت معانيو لألمة ,فتفسَت القراَن لو شروط أوجبها العلماء وأقرواىا .ومل تكن تلك
الشروط حاجزة ربجز الناس عن فهم القراَن الكرًن وتدبره .فإن تدبره و فهمو فرض على
كل مسلم بلغو ىذا الكتاب العظيم بكل وسيلة متاحة ,حىت يستهدي ويسًتشد منو
ويعلم أنو احلق من رهبم .إن تلك الشروط مل تكن إال لصيانة القراَن الكرًن من تفاسَت
خاطئة ودفع الشبهات ادلدسوسة حبيث حيمل أعداء اإلسالم القراَن الكرًن على حسب
أىوائهم اخلبيثة وظنوهنم السيئة وتقوذلم على اهلل تعاىل بغَت علم وال دراية  .إنو كالم رب
األرباب فال جيوز لكل واحد ال يتوفر لديهم الشروط أن يتكلم عنو.
فأما العلوم ادلشروطة للمفسر كما يلى  )2( :علم اللغة ,ألن هبا يعرف شرح
مفردات األلفاظ ومدلوالهتا حبسب الوضع )1( .علم النحو ,ألن ادلعٌت يتغَت وخيتلف
بإختالف اإلعراب فال بد من إعتباره )1( .علم التصريف ,ألن بو تعرف األبنية والصيغ.
( )1علم االشتقاق ,ألن اإلسم إذا كان إشتقاقو من مادتُت سلتلفتُت إختلف ادلعٌت
بإختالفها )1( .علم ادلعاين ,ألنو يعرف باألول خوىص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا
ادلعٌت ( )6علم البيان ,ألنو يعرف بو خواص تراكيب الكالم من حيث اختالفها حبسب
وضوح الداللة وخفائها )7( .وعلم البديع ,ألن بو يعرف وجوه ربسُت الكالم ,وىذه
العلوم الثالثة ىي علوم البالغة )8( .علم القراءات ,ألن بو يعرف كيفية النطق بالقراَن
وبالقراءات يًتجع بعض الوجوه احملتملة على بعض )9( .علم أصول الدين دبا يف القراَن
من األبات الدالة بظاىرىا على ما ال جيوز على اهلل )20( .علم أصول الفقو ,إذ بو يعرف
وجو اإلستدالل على األحكام واإلستنباط )22( .أسباب النزول والقصص إذ بسبب
النزول يعرف معٌت األية ادلنزلة فيو حبسب ما أنزلت فيو )21( .الناسخ وادلنسوخ ليعلم
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احملكم من غَته )21( .علم الفقو ( )21احلديث ادلبينة لتفسَت اجململ وادلبهم )21( .علم
ادلوىبة وىو علم يورثو اهلل تعاىل دلن عمل دبا علم.
وىنا نالحظ أن السبعة من اخلمسة عشر علما ىي علوم من فنون العلوم اللغوية
وأقسامها ,فعلم معاين ادلفردات العربية فهو الذي عربه السيوطي بعلم اللغة-وعلم النحو,
وعلم التصريف ,وعلم االشتقاق ,وعلم ادلعاين والبيان والبديع من العلوم اللغوية دبعناىا
العام أيضا .فإذا مل يكن أحد على دراية بعلوم اللغة فال جيوز لو أن يتصدى لتفسَت ذلك
القراَن العظيم .وقد ذكرىا السيوطي تلك السبعة يف أوائل تلك العلوم اخلمسة عشر ليشَت
إىل أهنا من أىم تلك العلوم ادلشروطة وأوذلا وجوبا قبل العلوم األخرى ادلذكورة ىناك.
خ-اللغة العربية وقضية ترمجة القراَن
إن اإلسالم دين عادلي وىو دين للعادلُت مجيعا .إذن فالقراَن الكرًن كتاب عادلي
وللعادلُت أيضا .وعحن االَن نعيش يف عصر يسميو الناس بعصر العودلة وقد صار العامل
قرية صغَتة غَت زلددة .فبدأ الناس يف ىذا العصر يًتمجون القراَن الكرًن الذي باللغة العربية
إىل لغات أخرى غَت اللغة العربية.
ولقد بلغت ترمجة القراَن إىل لغات أخرى يف عصرنا احلاضر إىل عدد يصعب
إحصاء متاما .ذكر الزرقاين يف سنة  2910م تقريبا أن بعض الباحثُت أحصى عددىا
مائة وعشرين ترمجة يف مخس وثالثُت لغة وىي مابُت شرقية وغربية 21.وبالتأكيد أن ىذا
العدد مل يزل يزيد زيادة سريعة يوما بعد يوم حيث وجدنا يف بلدنا إندونسيا ترمجة إىل اللغة
اإلندونسية وإىل لغات شعبية مثل ,لغة سوندا ,واجلاوة ومادورا وغَتىا من اللغات
األخرى.
اختلف العلماء قدديا وحديثا يف حكم ترمجة القراَن بُت ادلانعُت واجملوزين .وقال زلمد
مصطفى ادلراغي شيخ اجلامع األزىر قدديا الذي يرى جبواز ترمجة القراَن الكرًن .وتصدى
للرد على ذلك ,والقول
العالمة الكبَت الشيخ مصطفى صربي شيخ اإلسالم بًتكيا سابقا ّ
دينع الًتمجة يف كتاب دقيق مساه مسئلة ترمجة القراَن ,وظاىره علماء اَخرون منهم رشيد
رضا .وقال زلمد عبداهلل دراز حيث تكلم عن ذلك أنو ينقسم الًتمجة إىل قسمُت  :ترمجة
حرفية وترمجة تفسَتية .فالًتمجة احلرفية ىي اليت تراعى فيها زلاكاة األصل يف نظمو وترتيبو
فهي تشبو وضع ادلرادف مكان مرادفو وبعض الناس يسمي ىذه الًتمجة لفظية .والًتمجة
12الزرقانً ,مناهل العرفان فً علوم القر َان ,1993 ,ج ,5,ص11-13 ,
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التفسَتية ىي اليت ال تراعى فيها تلك احملاكاة أي زلاكاة األصل يف نظمو وترتيبو بل ادلهم
26
فيها حسن تصوير ادلعاين واألغراض كاملة وذلذا تسمى أيضا بالًتمجة ادلعنوية.
ومن قسمي الًتمجة السابقة فالًتمجة التفسَتية أو ترمجة معاين القىراَن أمر شلكن فعال
وجائزا عقال .وأما الًتمجة احلرفية أو اللفظية حبيث تؤدي الًتمجة مجيع ما يف القراَن من
ادلعاين الداللية واإلشارية أو ادلعاين الثانوية البالغية فذلك أمر غَت شلكن وال يتأيت السبيل
إىل ذلك.
د .اخلامتة
اللغة ىي وعاء الفكر ,أو ىي فكر ناطق لغة صامتة ويعدىا البعض معجزة الفكر
الكربى ,واللغة قيمة جوىرية يف حياة كل أمة .فهي االداة اليت ربمل األفكار وادلفاىيم بُت
أبناء األمة الواحدة ,فتقيم بذلك روابط االتصال والتواصل ,ومن ىنا يتم التقارب واالنسجام
بُت الناس .فهي تلعب دورا ىاماّ يف صياغة عقلية الفرد واجملتمع وتنظيم ذبربة اجملتمع.
وللغة العربية شليزات كثَتة ,منها  :ارتباط احلروف بادلعاىن ,إجياد ادلفردات ادلًتادفة,
االشتقاق يف اللغة ,من ناحية الصوتية أن الصوت يف اللغة العريية غَت مساوى بلغة أخرى ,من
ناحية األساليب أن أساليب اللغة العربية أساليب عجيبة.
أن أحدا ال ديكن أن يفهم القراَن فهما دقيقا مدركا ألسرار القراَن البالغية ومعانيو
العميقة إال بعد أن ىضم علوم اللغة بأنواعها وفنوهنا ادلتعددة ىضما جيدا .فتعليم اللغة العربية
لو دور عظيم يف فهم القراَن الكرًن.
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