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المقدمة:

الحمد هلل رب العالميف القائؿ في محكـ كتابو ":يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر وأنثى وجعمناكـ

شعوبا وقبائؿ لتعارفوا،إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ إف اهلل عميـ خبير"

1

والصالة والسالـ عمى خاتـ األنبياء وسيد المرسميف محمد بف عبداهلل الذي أرسمو اهلل رحمة لمعالميف

الذي أنزؿ عميو أوؿ ما أنزؿ قولو تعالى (:اق أر باسـ ربؾ الذي خمؽ ،خمؽ اإلنساف مف عمؽ  ،اق أر وربؾ األكرـ

،الذي عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف مالـ يعمـ )

2

والذي زكى اهلل منطقو ولسانو فقاؿ عنو  (:وما ينطؽ عف اليوى  ،إف ىو إال وحي يوحى ،عممو شديد

القوى)3.والقائؿ عف نفسو وعف منطقو  3 ":والذي نفسي بيده ال يقوؿ ىذا إال حقا" وأشار إلى لسانو ،والذي جعمو
اهلل مركز تواصؿ لمعالميف برسالتو السماوية العالمية وبمسانو العربي المبيف ،الذي دعى بو الناس أجمعيف ،قاؿ

تعالى  (:وما أرسمناؾ إال كافة لمناس بشي ار ونذي ار )

4

وبعد:

فإف المغة العربية أدت دو ار رائدا ومتواصال عبر العصور في التعريؼ بالحضارات اإلنسانية عف طريؽ
آدابيا وفنونيا المتنوعة وعبر عممائيا وشعرائيا الذيف أظيروا ذلؾ في إنتاجيـ العممي واألدبي بكؿ أمانة وحيادية

في القديـ والحديث ،وفي ىذا لبحث أوضحنا ىذا الدور الذي قامت بو المغة العربية ،مستدليف عمى ذلؾ باألدلة و

الشواىد التي تؤيد بعضيا بعضا  ،واكتفينا بما اقتبساه مف أمثمة سواء مف أدب العصر الجاىمي المرتبط بموضوع
البحث أو العصر اإلسالمي وال نعني بذلؾ اإلحصاء والتقصي وانما االستشياد واالستدالؿ ،ونأمؿ مف خالؿ ىذا
البحث تحقيؽ األىداؼ اآلتية :

 -1توضيح دور المغة العربية في التعريؼ بالحضارات اإلنسانية .
 -2دفع الشبية عف المغة العربية (بأنيا لغة احتكارية أو منزوية ).
 -3ت عميؽ معاني التواصؿ الحضاري اإلنساني بوساطة المغة العربية وآدابيا المتنوعة .

 -4كشؼ الحقائؽ عف عدد مف الحضارات اإلنسانية التي درسناىا بالتفصيؿ والتحميؿ .
 -5اإلسياـ في نشر ثقافة التعارؼ والتواصؿ مابيف جميع الحضارات اإلنسانية .
بالحضارت اإلنسانية .
ا
 -6بياف دور القرآف الكريـ الذي نزؿ بمساف عربي مبيف في التعريؼ
وتكمف أىمية ىذا البحث فيكونو يحقؽ ىذه األىداؼ ،وفي موضوعو الذي يحتاج أف يعرفو الكثير مف
أبناء ىذه المغة ويعرفوا الدور الذي أدتو وما تزاؿ تؤديو ألف ذلؾ ينعكس عمى تكويف الشخصية المنتمية ليذه

المغة وليذه األمة .

وكاف تقسيـ البحث عمى النحو اآلتي :
المقدمة .1

سورة الحجرات آٌة.13:2
سورة العلق آٌة .5-1:3
سورة النجم آٌة. 5-3:4
آٌة :
-سورة
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 المبحث األول :التعريؼ بالحضارات اإلنسانية مف األدب العربي في العصر الجاىمي ،ويحتوي عمى :المطمب األول  :الشعر .
المطمب الثاني :النثر .
المبحث الثاني :التعريؼ بالحضارات اإلنسانية مف خالؿ القرآف الكريـ .
المبحث الثالث :التعريؼ بالحضارات اإلنسانية في أدب الجاحظ وابف المقفع .وفيو :
المطمب األول  :الجاحظ .
المطمب الثاني :عبداهلل بف المقفع.
الخاتمة  :وتتضمف أىـ نتائج البحث والتوصيات.

وقد رجعنا في ذلؾ إلى العديد مف المراجع القديمة والحديثة  ،وىي مرفقة في نياية البحث .

واف غاية ما نؤممو مف ىذا الجيد ىو اإلسياـ في خدمة

لغتنا وتأكيد التواصؿ الحضاري اإلنساني عامة.

واهلل من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
والحمد هلل رب العالمين .
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دور المغة العربية في التعريف بالحضارات اإلنسانية
المبحث األول :األدب الجاهمي.
المطمب األول :الشعر:

يعتبر الشعر الجاىمي مف المصادر الميمة لمتاريخ العربي وغير العربي وحضارة ما قبؿ اإلسالـ ،حيث

يتحدث شعراء العصر الجاىمي عف العديد مف الحضارات اإلنسانية والتي جاءت عمى ألسنتيـ في العديد مف
القصائد الشعرية التي سنعرض أنموذجاً منيا لمشاعريف الجاىمييف المشيوريف امرئ القيس والحارث بف حمزة كما

سنوضحو فيما يأتي :
أ -امرئ القيس:

لقد ذكر في شعره عدداً مف مالمح الحضارة الرومية عندما عاد مف رحمتو إلى قصر مف قصورىا

حينيا ،بعد مقتؿ والده بغرض طمب العوف مف ممؾ الروـ في قتاؿ بني أسد حيث يقوؿ في ذلؾ :
عمى خممي أخوص الركاب وأوج ار

تذكر ت أىمي الصالحيف وقد أتت

ظر
نظرت فمـ تنصر بعينيؾ منػ ػ ػ ا

فمما بدت حوراف واآلؿ دونيا

عشية جاوزنا حماة وش ػ ػ ػيز ار ()1

تقطع أسباب المبانة واليوى

فحو ارف  ،وحماة وشيز ار  ،مناطؽ في بالد الشاـ التي كاف يحكميا في ذلؾ الحيف الروـ وذلؾ يدؿ عمى
مؤشر واضحا لمتعريؼ بجانب مف جوانب
ا
سعة ممكيـ الذي وصؿ إلى حدود البالد العربية آنذاؾ حيث يعد ذلؾ
حضارتيـ .

وما يزاؿ امرئ القيس يذكر في شعره الذي يصؼ فيو النسوة الالتي يتزيف بألواف الزينة ويتعطرف

بأصناؼ العطور التي جمبت مف اليند ووضعت في حقة حميرية ،حيث يحمؿ في ىذه األبيات داللة ميمة عف
الحضارة اليندية التي اتسمت بالصناعات الفاخرة مف المالبس كما يذكر األوعية ليذه العطور التي اختصت
بصناعتيا الحضارة الحميرية فيقوؿ :
مفقر
يحميف ياقوتا وشذ ار ا

غرائر في كف وصوف ونعمة

تحض بمفروؾ مف المسؾ أذف ار

وريح سنا في حقة حميرية

ورنداً ولبنى والكباء المقت ار

وبانا وألويا مف اليند ذاكيا

ويصؼ لنا أيضاً جزءا مف حضارة البحريف حيث النخيؿ الذي بجوار قصور آؿ يامف  -التي تقوؿ

بعض الروايات أنيا مف أصؿ حبشي  -وبيف اىتماميا بزراعة النخيؿ وكيؼ كانت تحميو مف لصوص الثمار،

1

 -بالد العرب فً التارٌخ القدٌم  ,عبد هللا بالغٌث  .دار الكتاب الجامعً – صنعاء ط  -3صـــ31
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ويفيدنا أيض ًا أنو كاف في ذلؾ العصر وتمؾ البقاع عماؿ يصرموف النخيؿ عند النضج كما ىو الحاؿ في عصرنا

ىذا وذلؾ يدؿ عمى ما وصمت إليو مف حضارة( )1فيقوؿ :
أو المكرعات مف نخيؿ ابف يامف

دويف الصفاء الالئى يميف المشق ار

2

3

وعاليف قنواناً مف البسر أحم ار

سوامؽ جبار أثيبت فروعو

4

بأسيافيـ حتى أقر وأوق ار

حمتو بنو الربداء مف آؿ يامف

وأرضى بنى الربداء واعتـ زىوه

5

وأكمامو حتى إذا ما تيص ار
6

تردد فيو العيف حتى تحي ار

أطافت بو جيالف عند قطاعو

فيو يصؼ ىذا الوصؼ الذي يدؿ عمى وجود حياة منظمة وحضارة متقدمة نوعا ما ،بنت أنموذجاً

حياتيا أدىش اإلنساف حتى تردد وتحير في إبداعو .

ويكثر امرئ القيس في شعره مف ذكر ليذا المعالـ الحضارية مف حيف إلى آخر ىو وغيره مف الشعراء

كما سيأتي ذكره .
ب -الحارث بف حمزة:
يعد الحارث بف حمزة مف الشعراء الذيف ذكروا عددا مف معالـ الحضارات اإلنسانية التي كانت قبؿ
اإلسالـ مف خالؿ ذكر بعض األلفاظ الدالة عمى ذلؾ مثؿ كممة (الميارؽ) التي ذكرت أكثر مف مرة في معمقتو
حيث يقوؿ :

قدـ فيو العيود والكفالء

واذكروا حمؼ ذي المجاز وما

ينقض ما في الميارؽ األىواء

حذر الجور والتعدي وىؿ

"فما ىذه الميارؽ ؟ ومف أيف جاءت إلى عرب الجاىمية ؟

تتفؽ المصادر القديمة عمى أف الميارؽ – ومفردىا ميرؽ –قماش مف الحريركاف يطمى أو يسقى
بالصمغ ثـ يصقؿ بالخرزة ،ثـ يستخدـ في الكتابة عميو وىـ يعزوف مصدره إلى بالد فارس "
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فكممة (ميارؽ ) فارسية األصؿ وقد عربت ،وىي في األصؿ (ميركرد)أي صقؿ بو .وىكذا يدؿ االسـ

نفسو عمى المصدر.

"والواقع أف الشاعر قد عرؼ ىذا المصدر وقرر ىذه الخقيقة مف قبؿ فقد قاؿ الحارث بف حمزة كذلؾ :
آياتيا كميارؽ الفرس

لمف الديار عفوف بالحبس

فيو يقرر أف الميارؽ صناعة فارسية ،أو أنيا عمى أقؿ تقدير مستجمبة منيـ " .

1

1

 األدب الجاهلً ص1472
المكرعات :أشجار النخٌل المغروسة فً الماء ,والصفا والمشقر  ,قصران بالٌمامة .3
 السوامق :المرتفعات ,والجبار :الذي فاق الٌد طوال ,واألثٌث  :الغزٌر,والقنوان:هو من النخٌل كالعنقود4
البسر األحمر :نوع من التمر.5
تم ثمره وكمل.6

جٌالن  :قوم كانو ٌصرمون النخل.7
كوركٌس عواد  :الورق أو الكاغد ,صناعته فً العصور اإلسالمٌة ,مجلة المجتمع العلمً –دمشق ج23ص.417
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ويبدو مف كثرة استخداـ الشعراء الجاىمييف ليذه لكممة أف ىذا النوع مف الورؽ كاف كثي ار ومنتش ار ،ويبدو
أف إنتاج الفرس منو كاف مف الوفرة بحيث إنيـ كانوا يصدرونو إلى البالد المجاورة  ،ويقاؿ إف الروـ كانوا يكتبوف

في الحرير األبيض ،وال شؾ أف ذلؾ مؤشر إلى ما وصمت حينيا تمؾ األمـ مف حضارة  ،نقمتيا لنا المغة العربية
مف خالؿ الشعر الجاىمي الذي كاف يمثؿ صورة لحاؿ العرب ومف يتصؿ بيـ مف األمـ األخرى.

المطمب الثاني :النثر .
نج د في نثر العرب األدبي في العصر الجاىمي إشارات واضحة عف حضارات األمـ األخرى ممف
سبقيـ مثؿ خطبة قس بف ساعدة اإليادي التي يذكر فييا العديد مف األقواـ ذات القوة والحضارة التي مؤلت سمع
الدنيا حينيا وأصبحت مضرب األمثاؿ  ،وفي ذلؾ يقوؿ:

"أييا الناس :اجتمعوا و اسمعوا وعوا  ...إلى أف قاؿ  :يا معشر إياد أيف ثمود و عاد؟ و أيف اآلباء و

األجداد؟ و أيف الفراعنة الشداد الخ"...

2

فقد ذكر قس في خطبتو ىذه أقواماً بنوا حضارات عظيمة و ىـ قوـ عاد الذيف اشتيروا بالقوة وتشييد

البنياف الذي ال يستطيعو غيرىـ ،و ىو يتساءؿ عنيـ عمى سبيؿ االستعظاـ لشأنيـ و بالرغـ مف ذلؾ فقد ىمكوا
،و ىذا يدؿ أنيـ كانوا أىؿ قوة و حضارة و عمارة لؤلرض ،كما أنو يذكر قوـ ثمود الذيف كاف ليـ البطش في
األرض حتى ظنوا أنيـ بقوتيـ لف يستطيع إىالكيـ أحد ،و يذكر الحضارة الفرعونية التي يفخر بيا إلى اليوـ و
ذلؾ كمو يدؿ عمى حضارة تمؾ األقواـ وقد عرفنا بيا المغة العربية بأدبيا شع اًر و نث ًار و الذي أخذ يردد عبر
األجياؿ إلى اليوـ.

واألمثمة عمى تأكيد ذلؾ مف ىذه اآلداب كثيرة غير أننا نكتفي بما ذكرنا لمناسبة المقاـ الذي يتطمب
اإليجاز.
المبحث الثاني  :في القرآن الكريم.



القرآف الكريـ نزؿ بو الروح األميف عمى الصادؽ األميف محمد بف عبداهلل خاتـ األنبياء وسيد المرسميف،

بي مبيف ،و ىذا المساف العربي المبيف حمؿ إلينا ذكر العديد مف الحضارات اإلنسانية و عرؼ بيا
بمساف عر ٍ
بأوضح صورة ،و لـ يعرؼ بيا العرب فقط بؿ عرؼ بيا العالميف ،ألف القرآف الكريـ ىو كتاب المسمميف الحؽ
في كؿ بقاع األرض ،و الذي بمغ بيانو الحجر و المدر ،و بمغ ما بمغ الميؿ و النيار ،و ىو الكتاب الوحيد الذي

ال يمكف أف يق أر إال بالمساف العربي الفصيح لمعرب و غير العرب ،و ألنو كذلؾ فإف المغة العربية التي نزؿ
بمسانيا ىي ربما المغة الوحيدة التي تعرؼ بالحضارات اإلنسانية إلى البشر جميعاً ألف المسمميف و المنتميف ليذا
الديف يمزميـ تالوتو ،وىـ مع ىذا مف كؿ لساف و كؿ أمة مع اختالؼ نسبة تواجدىـ في العالـ غير أنيـ يق أروف

ما ذكره القرآف عف الحضارات اإلنسانية بالمساف العرب أو بالمغة العربية ،قاؿ تعالى( :و اذكروا إذ جعمكـ خمفاء
1

المصادر األدبٌة واللغوٌة فً التراث العربً ,دزعزالدٌن اسماعٌل ,دار المسٌرة ,للنشر والتوزٌع ط 2003-1م ص.362
 -العقد الفرٌد ج  1ص .254
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مف بعد عاد و بوأكـ في األرض تتخذوف مف سيوليا قصو اًر و تنحتوف الجباؿ بيوتاً فاذكروا آالء اهلل و ال تعثوا

في األرض مفسديف) ،1إنو ذكر لحضارة إنسانية متكاممة كانت ليا الخالفة في األرض و كاف المتبني ليا ىـ قوـ

عاد الذيف وصفوا بالقوة و العمارة لؤلرض كما و صفيـ اهلل تعالى و بالرغـ مف معاداتيـ لمرسؿ و عدـ اتبعاىـ
لؤلنبياء كما قاؿ تعالى(:و تمؾ عاد جحدوا بآيات ربيـ و عصوا رسمو و اتبعوا أمر كؿ ٍ
جبار عنيد) ،2و مع أنيـ
في أخالقيـ قوـ مفتروف كما قاؿ تعالى(:و إلى ٍ
عاد أخاىـ ىوداً قاؿ يا قوـ اعبدوا اهلل ما لكـ مف إلو غيره إف أنتـ

إال مفتروف) ،3حتى استحقوا المعنة مف اهلل تعالى و اإلبعاد مف رحمتو في الدنيا و اآلخرة كما قاؿ سبحانو(:و
أتبعوا في ىذه الدنيا لعنة و يوـ القيامة أال إف عاداً كفروا ربيـ أال بعداً ٍ
لعاد قوـ ىود) ،4كؿ تمؾ الصفات التي
بي مبيف ،غير أف القرآف لـ يغض حقيـ بأنيـ كانوا أىؿ حضا ٍرة و قوٍة و ٍ
ٍ
بأس
ذكرىا القرآف الكريـ عنيـ
بمساف عر ٍ

شديد كما وصفيـ اهلل تعالى في موضع آخر بقولو سبحانو(:ألـ تر كيؼ فعؿ ربؾ بعاد ،أرـ ذات العماد  ،التي
لـ يخمؽ مثميا في البالد) ،5و "أرـ " ىـ مف قوـ عاد ،و جاء الوصؼ ليـ بقولو سبحانو(:ذات العماد) و ىي
األعمدة التي شيدت عمييا المباني الضخمة كما قاؿ الشوكاني رحمو اهلل ":

ىـ،6عاد األولى،وعاد األخرى ىـ

شداد و لقماف و قوميما المذكوريف في قولو(إرـ ذات العماد)" و قاؿ سبحانو مبيناً ما ىـ عميو مف قوة (ويزيدكـ
قوة إلى قوتكـ) ،7فالقوة و البنياف العالي مف أسس بناء الحضارة الرئيسية في مفاىيـ كؿ إنساف و القرآف الكريـ

ذكرىا ُليصبح ذكرىا خالدا إلى اليوـ و ليمتد إلى البشرية باختالؼ ألوانيا و ألسنتيا.
ِ ِ
آمُنوا
َّ
وعرؼ القرآف الكريـ بمساف عربي مبيف بالفتية المؤمنة التي قاؿ عنيا( :إَّنيُ ْـ فتَْيةٌ َ
ُى ًدى) ومع بياف قصتيـ بيف القرآف الكريـ حضارة القوـ الذيف عاشوا فييـ وعبادتيـ وآليتيـ التي

اى ْـ
بِ َرِّب ِي ْـ َوِزْدَن ُ
كانوا يعبدونيا

َح َد ُكـ
وبيف أنيـ كانوا يستعمموف العممة النقدية في تعامالتيـ المالية وبيعيـ وشرائيـ كما في قولو تعالى( :فَ ْاب َعثُوا أ َ
ؽ ِّمْنو وْليتَمَ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َحداً إَِّنيُ ْـ إِف
ط ْ
ؼ َوَال ُي ْشع َرَّف بِ ُك ْـ أ َ
بِ َوِرِق ُك ْـ َىذه إِلَى اْل َمد َينة َفْمَينظُ ْر أَيُّيَا أ َْزَكى طَ َعاماً َفْمَيأْت ُكـ بِ ِرْز ٍ ُ َ َ
8
يدو ُك ْـ ِفي ِممَّتِ ِي ْـ َولَف تُْفِم ُحوا إِذاً أََبداً)
َي ْ
ظيَ ُروا َعَمْي ُك ْـ َي ْر ُج ُمو ُك ْـ أ َْو ُي ِع ُ
فالكممات ( الورؽ ،المدينة ،والطعاـ الزكي ،والرزؽ ،التمطؼ ،والسطوة الموجودة في معنى يرجموكـ أو

يعيدوكـ  ،والممّة " تشير كميا إلى وجود حضارة إنسانية متكاممة ذات مدنية تستعمؿ في تعامميا النقود أو العممة،

وا لناس فييا يسترزقوف عبر البيع والشراء المتضمف في قولو تعالى ":فميأتكـ برزؽ منو" أي مف الطعاـ الذي
سيشتريو بالورؽ الذي بعث بو ،وىـ قوـ أىؿ ممة وديف أيا كاف ىذا الديف فالقرآف يشير إليو كما ىو موجود في

ذات الزمف واستدعى ذلؾ أف المفسريف اضطروا إلى تمحيص القصة كاممة والتنقيب عف تمؾ الحضارة حتى

جاء وا بالروايات الصحيحة عف أولئؾ األقواـ الذيف لـ تعرؼ اإلنسانية حياتيـ وتاريخيـ إال عبر القرآف الكريـ
وعبر التفسير ليذا الكتاب الحكيـ  ،ومف ثـ تـ نقميا لمعالميف ،بعد تحديد مكاف أحداثيا عند كثير مف المؤرخيف
1

األعراف آٌة (.)74
2
هود :آٌة (.)60
3
هود آٌة (.)50
4
هود آٌة (.)60
5
هود آٌة (.)60
6
فتح القدٌر للشوكانً ج 2ص .649
7
هود آٌة (.)52
 8الكهف أٌة 20 ، 19
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والمفسريف ،واضطر العالـ أو مف يريد معرفة ذلؾ أف يدرس العربية أو يفيميا إذا أراد أف يفيـ تمؾ األحداث حتى
أثر ذلؾ في كثير مف المغات األخرى غير العربية كما" كشؼ أكاديمي ماليزي في دراسة إحصائية عف عدد
األلفاظ العربية في المغة الماليوية بأنيا بمغت ( )3303ثالثة آالؼ وثالثمائة وثالثة كممة استناداً إلى مصادر في

دوؿ اندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وجنوب تايمند  ،بعد التأكد مف أصميا في المعاجـ العربية والقياـ

بتصنيفيا وتحميميا بالنظر إلى بنية الكممة وداللتيا ثـ ترتيبيا حسب حروؼ اليجاء"

1

وبذلؾ تصبح المغة العربية بيذه اآلثار التي حممت فييا ىذا التعريؼ بيذه الحضارات وسيمة تواصؿ
حضاري إنساني ال حدود لو وبدافع األسباب اآلتية:
 -1انتشار القرآف الذي يحمؿ ىذه المعالـ المعرفة بيذه الحضارات في كؿ بقاع األرض  ،وعمى مختمؼ
األجناس واأللسنة الذي اليمكف قراءتو إال بالعربية الفصحى.

 -2وجود دافع تاريخي لدى ا لكثير مف األمـ لمعرفة حضارات اإلنسانية والتي اليمكف فيميا إال بواسطة فيـ
العربية ودراسة القرآف الكريـ الذي ىو بمسانيا المبيف.

 -3دافع معرفي وعممي ل كثير مف الباحثيف الراغبيف في فيـ محتوى تمؾ الحضارات اإلنسانية التي أخبر بيا
القرآف الكريـ.
وغير ذلؾ مف الدوافع التي تجعؿ مف العربية بالضرورة لغة التواصؿ اإلنساني الحضاري.
وفي ذلؾ يقوؿ جوستاؼ لوبوف في كتابو (حضارة العرب) " :كمما تعمؽ المرء في دراسة العربية تجمت لو أمور
جديدة  ،واتسعت أمامو اآلفاؽ ،وثبت لو أف القروف الوسطى لـ تعرؼ األمـ القديمة إال بوساطة العرب"

2

كما تحدث القرآف الكريـ بالمساف العربي المبيف عف الحضارة التي شيدىا الممؾ ذو القرنيف وعرؼ بيا العالـ أجمع

 ،وأتى بيا كاممةّ عمى سبيؿ التعظيـ واإلجالؿ كما في قولو سبحانو ":ويسألونؾ عف ذي القرنيف" 3وىذا األسموب
المغوي القرآني المبتدئ بػ " يسألونؾ " ىي طريقة تنبيو لتالي القرآف عف ٍ
أمر عظيـ يتبعو ،وىو عف " ذي القرنيف"
حد ذاتو داؿ عمى وجود شيء كبير وعظيـ
ثـ يتبع الحديث القرآف " سأتمو عميكـ منو ذكرا" إ وىو تعبير في ّ
سيتمى ذكره ويظؿ مخمدا إلى األبد.
إف الحديث القادـ ىو عف ذي القرنيف الذي قاؿ اهلل عنو":إنا مكنا لو في األرض وآتيناه مف كؿ شيء سبباً

فأتبع سبب ًا " ىؿ سمعتـ بحضارة بنيانيا فيو مف كؿ شيء سبباً؟ا.

وبم مؾ وصؿ مف مطمع الشمس حتى مغربيا " حتى إذا بمغ مغرب الشمس وجدىا تغرب في عيف حمئة

ووجد عندىا قوماً  ،قمنا ياذا القرنيف  ،إما أف تعذب واما أف تتخذ فييـ حسنا  ،قاؿ أما مف ظمـ فسوؼ نعذبو ثـ

يرد إلى ربو فيعذبو عذاباً نكرا ،وأما مف آمف وعمؿ صالحاً فمو جزاء الحسنى وسنقوؿ لو مف أمرنا يس اًر"

1

التواصل الحضاري واللغوي بٌن الشعوب د .أنور محمود زناتً 2012-م – مصر صــــــــــ 2

2

حضارة العرب -جوستاف لوبون :ترجمة  :عادل زعٌتر ،دار إحٌاء الكتب العربٌة – القاهرة 1956-م
3
الكهف آٌة 83
4
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4

ىذه الحضارة العظيمة التي كثرت حوؿ تفصيالتيا الروايات وتناقميا القصاصوف كاف أوؿ ذكرىا في
القرآف الكريـ و سنكتفي بذكر القرآف الكريـ ليا لتكوف إثباتاً خالد لكؿ باحث ولكؿ إنساف أيضا كيؼ أف القرآف

الكريـ عرؼ بيذه الحضارات العالميف بالمساف الذي نزؿ بو وىو المساف العربي المبيف.

وليكوف شاىداً عمى دور العربية في التعريؼ بالحضا ارت اإلنسانية التي لـ يعرفوىا ربما إال عف طريؽ

القرآف الكريـ.

وعمينا أف نتأمؿ أكثر في قولو تعالى ":قالوا ياذا القرنيف إف يأجوج ومأجوج مفسدوف في األرض فيؿ
نجعؿ لؾ خرجاً عمى أف تجعؿ بيننا وبينيـ سداً ،قاؿ ما مكني فيو ربي خير فأعينوني بقوة أجعؿ بينكـ وبينيـ
ردماً ،آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بيف الصدفيف قاؿ انفخوا حتى إذا جعمو نا اًر قاؿ آتوني أفرع عميو قطرا،
فما اسطاعوا أف يظيروه وما استطاعوا لو نقبا ،قاؿ ىذا رحمة مف ربي فإذا جاء وعد ربي جعمو د ّكاء وكاف وعد

ربي حقا"

1

فيذه الصناعات الحربية والتكتيؾ العسكري ،واإلمكانات الجبارة ،واالستعماؿ المتعدد ليا  ،والتسوية

اليندسية جعمت مف بنائو المانع ليذه األقواـ المفسدة يحجزىـ عف إيذاء الناس في األرض ،رغـ قوتيـ وكثرة
أعدادىـ وصالبتيـ في القتاؿ" إف ىذا الوصؼ الدقيؽ ليذه الحضارة المتقدمة حينيا يبيف أننا أماـ صورة متكاممة
لقوى عظمي تتحكـ في األرض وتحكميا وتسيطر عمييا ،كؿ ذلؾ نقمتو إلينا ىذه المغة العامرة لتكوف جسر
تواصؿ تاريخي إنساني حضاري بيف جميع األمـ في األرض.
ويؤكد عمى ذلؾ قوؿ األستاذ الدكتور سالـ المعوش بقولو  " :إف ما ذكره القرآف الكريـ عف الممالؾ

والشعوب التي أىمكت والتي نصبت خير دليؿ عمى عراقة تاريخيـ ،لذلؾ توج سبحانو حياتيـ بالذي يميزىـ :فكاف
القرآف الكريـ الذي في معناه العاـ يعني البناء في كؿ شيء "
" وكانت " اق أر " خير بداية تأمر بيذا البناء"

2

3

بناء الحياة التي تقوـ عمى العمـ والتعمـ والقراءة

والتواصؿ مع اآلخريف ،والتعارؼ والتعريؼ ،واالنسجاـ مع األمـ البشرية جمعاء.

و قد تحدث القرآف عف مممكة سبأ بصورة مستفيضة وكتبت سورة كاممة في القرآف الكريـ باسـ ىذه

المممكة الحضارية الراقية وىي سورة (سبأ) كما قاؿ تعالى " :لقد كاف لسبأ في مسكنيـ آية  ،جنتاف عف يميف
وشماؿ ،كموا مف رزؽ ربكـ واشكروا لو بمدة طيبة ورب غفور" 4وبغض النظر عما حدث ليـ نتيجة كفرىـ

وعنادىـ حينيا غير أف القرآف خمد حضارتيـ وعرؼ العالـ بيا بمسانو العربي المبيف.

كما ذكر القرآف الكريـ الحضارة اإلنسانية العظيمة التي كانت عمى يد نبي اهلل سميماف عميو السالـ ،
والتي لـ يكف مثميا في العالميف  ،ولـ يكف ألحد بعده مف الرسؿ واألنبياء مثميا  ،والتي بمغت مف الممؾ ماال

المفسروف تمؾ اآليات الشارحة لممؾ سميماف العظيـ.
يتصوره عقؿ غير أف القرآف عرفنا بذلؾ كمو ،وفسر
ّ

1

الكهف 98،97،96 ،95
2
سالم المعوش – دور اللغة العربٌة فً بناء المجتمع العربً وتطوره صـــ – 45لبنان  -بٌروت
3
نفس المصدر السابق صـ 36
4
سورة سبأ آٌه
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إف التقدـ اليوـ واالنفجار ألمعموماتي والحضارة العممية بكؿ ما تممؾ مف قدرات وامكانات ال تستطيع

إطالقا جمب عرش بمقيس مف ا ليمف إلى بيت المقدس قبؿ أف يرتد طرؼ أحدنا  ،إف ذلؾ بالنسبة لنا في حكـ
وعرؼ العالـ أجمع بوساطة لغتو العربية مدى ما وصمت إليو البشرية
المستحيؿ ،واف القرآف أخبرنا عف ذلؾ ّ
حينيا مف حضارة وممؾ ورقي وتقدـ عممت في تشييده الجف واإلنس والطير والعفاريت ،وكانت الصناعات
والعمارات والحياة العامرة الزاخرة بكؿ قوى الحضارة اإلنسانية الحياتية المتقدمة  ،بؿ حتى األشياء الكونية مف
جباؿ وصخور ورياح سخرت لسميماف عميو السالـ الممؾ الرسوؿ النبي ،ومف قبمو والده داوود عميو السالـ الذي
كانت المخموقات كميا حولو تطاوعو في بناء ما يريد كما قاؿ تعالى ":يا جباؿ أوبي معو والطير وألنا لو الحديد
1

وقدر في السرد ،اعمموا آؿ داوود شك ًار وقميؿ مف عبادي الشكور"
أف اعمؿ سابغات ّ
إف الذي عرفنا بيذه الحضارات اإلنسانية العربية وغير العربية ىي لغتنا العربية التي نتمو بيا ىذه
اآليات القرآنية المحكمة.

بؿ إف القرآف الكريـ أوضح أف أسس الحضارة السميمانية الكونية العظيمة كامف في المغة التي استطاع

بوساطتيا التواصؿ مع الطير ،والجف والمالئكة والنمؿ والخيؿ وجميع المخموقات كما نص عمييا القرآف الكريـ
بقولو سبحانو وتعالى عمى لساف سميماف ":يا أييا الناس ُعّممنا منطؽ الطير وأوتينا مف كؿ شيء" وقد قدـ تعمـ
المنطؽ والمغة قبؿ التعبير عف تممكو لؤلشياء األخرى ،ليبيف لنا أنو المغة أساس الممؾ ،ألنيا تمنحو القدرة عمى

التفاىـ مع المخموقات التي يحكميا ،كما في استماعو إلى النمؿ وخطبة النممة في قوليا ":يا أييا النمؿ ادخموا

مساكنكـ ال يحطمنكـ سميماف وجنوده وىـ ال يشعروف  ،فتبسـ ضاحكاً مف قوليا"

2

ولعمي اذىب إلى أبعد مف أف يتصوره البعض عف لغة سميماف  ،وأكاد أجزـ بأنيا المغة العربية والذي

يؤكد ذلؾ قابمية العربية لمتفاىـ مع جميع األجناس البشرية ،بؿ وجميع المخموقات غير البشرية والدليؿ عمى ذلؾ
ما حكاه القرآف الكريـ عند تصويره ليذه الحضارة وعجائبيا عند سؤاؿ سميماف عف اليدىد  ":وتفقد الطير فقاؿ
مالي ال أرى اليدىد أـ كاف مف الغائبيف" وعندما جاء اليدىد أخبره بمنطقو الذي يفيمو سميماف عميو السالـ

فقاؿ ":أحطت بما لـ تحط بو  ،وجئتؾ مف سبأ بنبأ يقيف" إلى أف أتـ وصؼ مممكة سبأ ،وتفاعؿ سميماف عميو
السالـ مع ما سمع مف اليدىد وأرسؿ رسالة مفادىا كما قالت بمقيس  ":وانو مف سميماف  ،وانو بسـ اهلل الرحمف

عمي وأتوني مسمميف" فإذا كاف سميماف عميو السالـ ليس بمساف عربي مبيف ويفيـ جميع
الرحيـ  ،أف ال تعموا ّ
لغات ال عالميف  ،فيؿ كانت ممكة سبأ تفيـ جميع المغات ومنيا لغة سميماف  ،أـ أنيا كانت عربية مف سبأ اليمف
التي ىي محؿ المغة العربية .

3

واف نص الرسالة " إنو مف سميماف واّنو باسـ اهلل الرحمف الرحيـ"
اهلل الرحمف الرحيـ " إنيا عربية فصيحة كاممة المعنى وىي صادرة مف سميماف عميو السالـ إلى ممكة قوـ ىـ

أصؿ العرب كما يقوؿ جميع مؤرخي المغة العربية.
1
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وىؿ ىذه الكممات مترجمة " باسـ

واذا كانت مترجمة أليس ذلؾ مدعاة إلى التصديؽ أكثر بأف المغة العربية التي كانت ىكذا نصيا ىي
عرفنا بكؿ الحضارات اإلنسانية  ،عبر ألفاظ تعطى كؿ مشيد حقو مف الوصؼ
جسر تواصؿ حضاري إنساني ّ
والداللة بتفاصيؿ دقيقة ومحكمة.
لقد عرض القرآف الكريـ ىذه الحضارات التي بمغت ما بمغت مف الرقي الحضاري والقوة والبأس ،بشكؿ

مفصؿ حيناَ ،ومجمؿ حينا آخر حسب
ّ
ما يقتضيو السياؽ بوساطة المغة العربية التي تمكنت ألفاظيا مف تمؾ الوظيفة الصعبة لتكوف مسيمة
في بناء تمؾ الحضارات وفي التعريؼ بيا كما يوضح ذلؾ الدكتور أحمد داود الباحث العربي السوري في تاريخ
الحضارات مؤكداً مف خالؿ تعقبو " لآلثار والنقوش وتواريخ األمـ وىو يتعقب الفكرة خارج البالد العربية ،يؤكد أف
اليوناف يدينوف لمعرب بكثير مف ن سبيـ وتاريخيـ وعموميـ وتكونيـ ......وأف العرب ىـ الساللة األولى التي
انسمت منيا سالالت فرعية منيا :الفينيقيوف والمصريوف والفرس واألكراد واألتراؾ والينود واألحباش والبربر

واليوناف واإلغريؽ والطمياف و الكمتيوف  ،واألسباف"

1

ويبيف أف لغة ىؤالء األقواـ اتخذت أشكاال متقاربة وقريبة مف العربية ،بإثباتات عديدة" 2وحتى إذا لـ

نأخذ بافتراض الباحث إال أننا نجد الشواىد عمى ذلؾ مف غيره كثيرة ،ومتتابعة في تاريخ المغة اإلنسانية بصورة
ممفتو ربما يضيؽ مجاؿ البحث ىنا عف ذكرىا ،وربما تخرج عف إطار نقطة البحث التي نحف بصددىا وىي
تعريؼ القرآف الكريـ بالحضارات اإلنسانية.
وقد سرد القرآف الكريـ أيضاً حضارات إنسانية أخرى منيا الحضارة الفرعونية في قصة موسى عميو

السالـ مع فرعوف كما في سورة (البقرة وغيرىا)

كما أشار القرآف الكريـ إلى الحضارة البابمية وخالصة ما انتيت إليو مف عموـ ،وبياف خطورة تمؾ
العموـ عمى اإلنسانية لكنيا داللة عمى ما وصؿ إليو العقؿ البشرى مف قدرة فائقة تستوعب أكثر العموـ تعقيداً كما
قاؿ تعالى ":وما أنزؿ عمى الممكيف ببابؿ ىاروت وماروت  ،وما يعمماف مف ٍ
أحد ،حتى يقوال إنما نحف فتنة فال
تكفر"

3

وذكر القرآف الكريـ بالحضارة الحبشية وما وصمت إليو مف تقدـ في الجانب العسكري وسعة في الممؾ

وذلؾ في سورة الفيؿ ،وما يتعمؽ مف تفسيرات العمماء التي حممت إلى العالميف قصة حضارة بمغت أوجيا لكنيا

تعالت عمى اهلل فدمرىا.

وعرض القرآف الكريـ بمسانو العربي المبيف لحضارة أصحاب األخدود التي اشعمت النار عمى الخمؽ
الذيف آمنوا باهلل وكاف عمى رأسيا الممؾ " ذي نواس" غير أف اهلل تعالى أىمكـ بسبب تعالييـ عمى اهلل وخداعيـ

الناس.

1
2
3
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وعرض القرآف الكريـ لقصة قاروف وما كاف يممؾ مف ماؿ وىيمماف حتى جمع مف الماؿ ماال يجمعو

أحد وقاؿ ":إنما أوتيتو عمى عمـ عندي" 1ليحكي لمعالـ أجمع كيؼ تكوف نياية الحضارات الفردية القائمة عمى
العمو والكبرياء  ،والظمـ وغمط الناس حقيـ  ،فكانت نياية قاروف أف خسؼ اهلل بو وبممكو وقصوره األرض.

وحكي اهلل تعالى حضارة كؿ األقواـ الذيف أرسؿ إلييـ الرسؿ السابقيف لنبينا محمد صمى اهلل عميو وسمـ

 ،مثؿ الحضارة التي بناىا النمرود وادعى أنو يممؾ األرض كميا  ،وأنو يحيي ويميت  ،فأىمكو اهلل تعالى .

وحكي القرآف أيضا قصة قوـ عيسى (بني إسرائيؿ) وما وصموا إليو في مف تقدـ ال يبارى في الطب
واشفاء المرضى ،وحكي القرآف الكريـ بمسانو العربي المبيف قصة قوـ شعيب الذيف اشتيروا بالتجارة واحتكار
األمواؿ  ،وقوـ نوح أيضا الذيف اشتيروا بعظـ األجساـ واالىتماـ بالتجارة  ،والبناء والنجارة وكيؼ كانت نيايتيـ
المخيفة التي قضت عمييـ جميعاً إال القميؿ منيـ ،وعرؼ القرآف الكريـ بذلؾ بفترة ميمة مف تاريخ البشرية يبدأ
بمرحمة جديدة ىي مرحمة ما بعد الطوفاف ،حيث ابتدئ تاريخ البشرية مف جديد مف بعدىا ..وكؿ ذلؾ عرفنا بو

القرآف بمسانو العربي المبيف.

ويحكي القرآف الكريـ حضارة ثمود " الذيف جابوا الصخر بالواد " وكانوا مف ينحتوف مف الجباؿ بيوتاً

فارىيف" داللة عمى حضارة واضحة معالميا المتمثمة في البناء وحفر الجباؿ وتكويف بيوت منيا،

كؿ ذلؾ ليعرفنا القرآف الكريـ بيذه الحضارات وليتأكد لنا أف ىذه المغة التي نزؿ بيا ىي التي حممت
تمؾ التعريفات بيذا الحضارات اإلنسانية القديمة والمغرقة في القدـ ،والتي ربما لـ تعرؼ إال بوساطتيا.
المبحث الثالث :
دور المغة العربية في التعريؼ بالحضارات اإلنسانية بوساطة عممائيا (الجاحظ ،ابف المقفع أنموذجاً)
المطمب األوؿ :الجاحظ.
ىو أبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ المتوفي سنة  255ىػ  ،نشأ ميتما بالعمـ واألدب وعمـ الكالـ ،

والمغة  ،وأصبح مف مشاىير األمة حتى غدا عمى كؿ لساف خاص وعاـ  ،وأكثر مف التأليؼ في فنوف متنوعة ،
فكتب في البياف والمغة  ،وفي أحواؿ الحيواف وفي آداب العرب ،وفي االعتزاؿ  ،وفي طبيعة المغة وخصائصيا،
وأحواؿ الناس كالبخالء  ،واألولياء  ،وأصحاب الميف  ،وتعمـ الكثير مف آداب غير العرب كآداب اليند والفرس

والروـ وغيرىـ مف األجناس"

2

وتحدث عف النثر والشعر والكتابة والخطابة وجميع الفنوف واآلداب التي تفرعت عف المغة.

وحديثنا عنو ىنا ىو حوؿ تعريفو باآلداب غير العربية والحضارات اإلنسانية في العديد مف كتبو  ،مما

يؤكد استمياـ العربية لتمؾ اآلداب والتعريؼ بشأف أصحابيا الذيف أنتجوىا.

1
2
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ونأخذ كتابو المشيور " البياف والتبييف " لنستعرض بإيجاز نقمو لكثير مف االقتباسات والنصوص عف
األمـ األخرى والتعريؼ بآدابيا التي ىي مرآة حضارتيا.

فيو منذ بداية كتاب البياف والتبييف وفي مقدمتو ما إف استشيد ببعض األبياف الشعرية لعدد مف شعراء

العي وانطالقة المساف والبعد عف الحصر حتى يأتي باستشيادات عمى ذلؾ مف غيرىـ فيقوؿ ":وقيؿ
العرب عف ّ
لبزر جمير بف البختكاف الفارسي :أي شيء أستر لمعي ؟ قاؿ  :عقؿ يحممو  ،قالوا فإف لـ يكف لو عقؿ؟ قاؿ :
فماؿ يستره قالوا  :فإف لـ يكف لو ماؿ؟ قاؿ  :فإخواف يعبروف عنو ،قالوا :فإف لـ يكف لو إخواف يعبروف عنو؟ قاؿ
1

خير لو مف أف يكوف في دار الحياة"
 :فيكوف عييا صامتاَ ،قالوا :فإف لـ يكف ذا صمت،قاؿ :فموت وحي ٌ
وفي ىذا االستشياد مف الجاحظ رحمو اهلل داللة واضحة عمى التعريؼ بالفرس وحكمة مموكيـ حيث أنو
قاليا عمى لساف بزمجميربف البختكاف الفارسي.

والتصؿ الحكمة إلى عمية القوـ ورؤوسيـ إال إذا كانوا أىؿ عمـ واىتماـ باألدب وحسف صياغة لتجارب

الحياة ،وينطبع لدى القاري ب مثؿ ذلؾ أف الفرس أىؿ عمـ وحكمة وحضارة  ،مع أف الجاحظ كاف يعتز بعروبتو

إلى درجة التعصب وحتى أنو اتيـ بالشعوبية إال أف ذلؾ لـ يجعمو غير منصؼ لما تنتجو األلسنة األخرى واألمـ
البشرية مف عموـ  ،فينقميا كما ىي مستحسنا نقميا واالستشياد بيا  ،بؿ واإلكثار منيا في تضاعيؼ كتبو كميا.
ثـ يعرض لنا طائفة مف أقواؿ عمماء البالغة والبياف مف كثير مف األجناس فيقوؿ " :وقيؿ لمفارسي :ما
البالغة؟ قاؿ  :معرفة الفصؿ مف الوصؿ ،وقيؿ لميوناني  :ما البالغة ؟ قاؿ :تصحيح األقساـ ،واختيار الكالـ،
وقيؿ لمرومي :ما البالغة؟ قاؿ  :حسف االقتضاب عند البداىة ،والغ ازرة يوـ اإلطالة ،وقيؿ لميندي :ما البالغة؟

قاؿ :وضوح الداللة وانتياز الفرصة ،وحسف اإلشارة،و قاؿ بعض أىؿ اليند :جماع البالغة البصر بالحجة"

2

ولعمنا نمحظ أنو ذكر تعريؼ البالغة عند األجناس اآلتية ( :الفارسي ،اليوناني ،الرومي ،اليندي) وكؿ
ذلؾ تعريؼ بحضارة ىذه األمـ واشارة إلى أف عمماء لغاتيا بمغوا مبمغاً عاليا في التعرؼ عمى عموـ لغاتيـ ،وأف
ىذه األقواـ ىـ أىؿ لغات ناضجة فييا مف اآلداب ما في العربية ،وأنيـ أىؿ حضارة تعددت فييا العموـ وأصبح
ميداف التنافس فييا عندىـ ىو التمييز لما ىو أفضؿ وأنفس.

ونجده أيضاً في موضوع آخر يقوؿ ":قمت لبيمة اليندي أياـ اجتمب يحيى بف خالد أطباء مف اليند،

مثؿ منكة وبازيكر ،وقمبرقؿ  ،وسندباد"

3

والجاحظ في ىذا النص يذكر أف يحيى بف خالد البرمكي وىو وزير الرشيد استقدـ أطباء مف اليند ثـ

عددىـ  ،وفي ذلؾ تعريؼ لما وصمت إليو اليند مف عمـ وتقدـ في الطب حتى أصبحت األمـ األخرى تستقدـ
منيـ  ،وبذلؾ نرى أف

العرب في مؤلفاتيـ بمغتيـ العربية يعرفوف بيذه األحواؿ لتمؾ الشعوب بكؿ إنصاؼ.

"و العربية ىي التي استقطبت شعوب ًا كثيرة حيث تمثؿ استقطابيا في ذلؾ االمتزاج الكبير لمثقافات في

أوج ازدىار الحضارة العربية واإلسالمية في األعصر العباسية"
1

4

البٌان والتبٌٌن  ،أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ،دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت لبنان – 1430هـ 2009-م ج 1ص5
2
البٌان والتبٌٌن ج 1ص40
3
نفس المصدر السابق ص42
4
سالم المعوش :دور اللغة العربٌة فً بناء المجتمع العربً وتطوره ص 25

14

والجاحظ يذكر أقواال عديدة في ثنايا كتابو عف العديد مف الحكماء والعمماء واألطباء مف مختمؼ
األجناس ،وىو يأتي بيا عمى سبيؿ االستئناس واالسترشاد ال عمى سبيؿ الغض منيا ،فيروي عنيـ في مياديف

شتى ،ومعارؼ مختمفة  ،مما يعطي لمقارئ صورة أمـ متحضرة لدييا مف العموـ ما يجعميا محؿ تقدير واعجاب ،
ولدييا مف المعارؼ والصناعات ما يجعميا في مصاؼ األمـ المتحضرة  ،واف مف الجميؿ والرائع أف تنقؿ ىذه

األحواؿ عف تمؾ الحضارات بالمساف العربي المبيف الذي يحسف تصويرىا ووصفيا واعطاءىا حقيا.

"فيو يروي عف الخراسانييف والينود والفرس  ،والروـ  ،واألنباط وعف االسكندر المقدوني وبعض
مقاالتو ،وغيرىـ "

1

وعف األندلسييف وأدبيـ وعف األتراؾ والسالجقة وعف أجناس عدة ،ويخبرنا عف بعض حكميـ وعمميـ
وغنائيـ وجماليـ وعاداتيـ  ،وتصورىـ وكؿ ما يتعمؽ بحضارتيـ ،بأمانو وانصاؼ واعجاب أيضا.

إف ذلؾ كمو تعريؼ بيذه األمـ وبحضاراتيا التي تفاخر بيا في حينيا ،والتي احتاجت إلى مف يعرؼ

بيا فكاف أمثاؿ الجاحظ مف جيابذة العربية والبياف مف صاغ لنا أوضح صورة لما كانوا عميو مف الحياة والنظاـ.

واف كاف خ ص العموـ المغوية بالتفصيؿ عف ىؤالء األقواـ فذلؾ لمناسبة مقاـ كتابو ،وألف المغة " بصفة

عامة تمعب دو اًر ىاماً في صياغة عقمية الفرد والمجتمع" 2وىو ما ذىب إليو .ادوارد سابير مف أف " المغة تنظـ
تجربة المجتمع" وىي التي تصوغ عالمة وواقعو الحقيقي ،وأف " كؿ لغة تنطوي عمى رؤية خاصة لمعالـ"

3

" واف األمر ليتجاوز ذلؾ إلى المجتمع ذاتو ،إذ نجدىا األساس الذي تبنى عميو اليوية االجتماعية
عالوة عمى اليوية الفردية"

4

فإذا ما تحدثنا عف البالغة أو المغة في أمة مف األمـ فإننا نتحدث عف نسيجيا الحياتي بأكممو ،إذ أف
المغة ىي شخصية األمة التي تتحدث بيا وىي الصورة المقربة لحقيقة حضارتيا.

وذلؾ ما نقمو الجاحظ في كتبو عند النقؿ واالستشياد بمقوالت لعمماء تمؾ األمـ التي يعرؼ بحضارتيا.

" وكمما اتسع ت حضارة أمة  ،نيضت لغتيا وسمت أساليبيا ،وتعددت فييا فنوف القوؿ ودخمت فييا

ألفاظ جديدة عف طريؽ الوضع  ،واالشتقاؽ ،واالقتباس ،أو االقتراض لمتعبير عف المسميات واألفكار الجديدة"

5

وجاء في رسائؿ الجاحظ التي حققيا عبد السالـ ىاروف الجزء األوؿ رسالة كاممة بعنواف مناقب الترؾ،

تعرض فييا لصفاتيـ وطبائعيـ ولغاتيـ ،وقوتيـ وطرؽ قتاليـ ،وطبيعة حياتيـ ،ليعرؼ بذلؾ " الفتح بف خاقاف
وزير المتوكؿ العباسي وكاف أديباً شاع اًر فصيحاً بارع الذكاء"

6

وقد بمغت ىذه الرسالة أكثر مف ثمانيف صفحة حيث عرؼ بالترؾ تعريفاً كامالً فيقوؿ في طبائعيـ
ٍ
بطعاـ إال أف
مثال ":أما التركي فؤلف يناؿ الكفاؼ غصباً أحب إليو مف أف يناؿ الممؾ عفواً ،ولـ يتيّف التركي
1

البٌان والتبٌٌن ص93
2
اللغة العربٌة والتواصل الحضاري ص30
3
دور وسابٌر :اللغة فقد فً دراسة الكالم  ،ترجمة المنصف عاشرو ،الدار العربٌة للكتاب  .تونس  ، 1997ص155
4
نفس المرجع السابق ص155
5
فرد ٌنان دي سوسٌر ،محاضرات فً األلسنة العامة  ،ترجمة ٌوسف غازي ،وكٌد النصر ص21
6
رسائل الجاحظ :تحقٌق عبدالسالم بن هارون – مكتبة الخانجً -القاهرة -ط 2ج 1ص5
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اليعز 1عمى ظيردابتو طالبا كاف أو مطموباً" 2ويقوؿ في دىائيـ وذكائيـ ":واهلل لو رمي
يكوف صيداً أو مغنما ،و ُ
بو في قعر بئر مكتوفاً لما أعجزتو الحيمة؟ " 3أي لوجد لو مخرجاً.

وبيف أنيـ أىؿ قتاؿ ودرب ة فيو وانطالؽ إليو فيقوؿ ":ولو صقمت عمر التركي وحسبت أيامو لوجدت
ّ
4
جموسو عمى ظير دابتو أكثر مف جموسو عمى ظير األرض" ويقوؿ في جماع صفاتيـ وبناء الدنيا بكماليا

ونشوىا إلى منتيى قواىا ومدة
وجميع مطالبيا " :وىكذا صنع اهلل تمؾ البمدة  ،وقسـ لتمؾ التربة وجمع دور الدنيا
ّ
أجميا جارية عمى عمميا وعمى مقدار أسبابيا ،وعمى قدر ما خصيا اهلل تعالى بو وأبانيا  ،وجعؿ فييا  ،فإذا
5

إنشاءا"
صاروا إلى دار الجزاء فيي كما قاؿ اهلل تعالىّ ":إنا أنشأناىف
ً
والجاحظ لـ يغفؿ حضارات باقي األجناس بؿ نجده يتعرض -رحمو اهلل  -في رسائمو إلى حضارة باقي
األمـ فيذكر ما تتميز بو كؿ أمة فيقوؿ":ثـ اعمـ بعد ىذا كمو أف كؿ أمة وقرف وكؿ جيؿ وبني أب ،وجد تيـ قد

برعوا في الصناعات ،وفضموا في البياف ...إال أف يكوف قد سخرىـ لذلؾ المعنى باألسباب ...ولـ يبمغ فيو غايتو
 ،كأىؿ الصيف في الصناعات  ،واليونانييف في الحكـ واآلداب  ،والعرب فيما نحف فيو ذاكروه في موضعو ،وآؿ

ساساف في الممؾ ،واألتراؾ في الحروب  ،أال ترى أف اليونانييف الذيف نظروا في العمؿ لـ يكونوا تجا اًر وال صناعاً

وكد ،وكانت المموؾ تفرغيـ ،
بأكفيـ ،وال أصحاب زرع وال فالحة وبناء وغرس ،وال أصحاب جمع ومنع ،وحرص ّ
وتجري عمييـ كفايتيـ  ،فنظروا حيف نظروا -يعني في الحكمة -بأنفس مجتمعة  ،وقوة وافرة ،وأذىاف فارغة ،
الكد ،وسرو اًر يداوي قرح اليموـ
حتى استخرجوا اآلالت واألدوات  ،والمالىي التي تكوف حماماً لمنفس  ،وراحة بعد ّ

 ،فصنعوا مف المرافؽ  ،وصاغوا مف المنافع كالقرصطونات ،6والقبانات واألسطرالبات،7وآلة الساعات ،

وكالكونيا ،8وكالشيزاف ،9والبركار10وكأصناؼ المزامير والمعازؼ  ،وكالطب والحساب واليندسة والمحوف  ،وآالت
13

العرادات ، 11والدبابات ،وآلة النفاط ،12وغير ذلؾ مما يطوؿ ذكره ".
وآالت الحرب كالمجانيؽ ،و ّ
النص مف الجاحظ يمنحنا صورة متكاممة عف حضارة اليوناف المتمثمة في إحكاـ عقوليـ
واف ىذا
ّ
وذكائيـ وحسف استنتاجاتيـ ،مف ىذه المخترعات واآلالت والصناعات ،وىو ينقميا بكؿ أمانة دوف أف يضفي

عمييا أية مسحة توجييا بؿ ،نقميا كما ىي وكما كانوا عميو ولـ يكتؼ بذكر الترؾ وحضارتيـ ،أو اليوناف
وتقدميـ  ،أو الفرس وأحواليـ  ،أو اليند وطرائؽ حياتيـ  ،بؿ نجده يتحدث أيضا عف الصيف وحضارتيا فيقوؿ":
فأما أصحاب الصيف فيـ أصحاب السبؾ والصياغة ،واإلفراغ واإلذابة واألصباغ العجيبة وأصحاب الخرط
1

ٌعزٌ :غلب
2
نفس المصدرص59
3
نفس المصدرص59
4
نفس المصدرص55
5
سورة الواقعة آٌة35
6
القرصطونات  :نوع من القباب
7
االسطرالبات  :مناظر النجوم
8
كالكونونٌا :آلة مقٌاس الزاوٌة القائمة عند النجارٌن ،
9
الشٌزان:آلة مثلها
10
البركار :آلة هندسٌة مركبة من ساقٌن متصلتٌن تثبت احداهما وتدور حولها األخرى ،ترسم بها الدوائر واألقواس  ،وتسمى بالعامٌة "
البرجل" وهً فً الفارسٌة " تركار".
11
العرادات  :راجمات صغٌرة تشبة المنجنٌق وجمٌعها اصغر منه
12
آلة النقاط  :الذي ٌصنع النقاط " المواد المحرقة"
13
رسائل الجاحظ ج1ص69
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النحت والتصاوير  ،والنسخ والخط ،ورفؽ الكؼ في كؿ شيء يتولونو ويعانونو  ،واف اختمؼ جوىرهُ  ،وتباينت
وّ
1
صنعتو ،وتفاوت ثمنو"

إننا نجد الجاحظ مف خالؿ كتاباتو المطولة عف األجناس المختمفة مف البشرية وعف حضاراتيـ كأنو

متصؿ بيـ حؽ االتصاؿ يعرفيـ حؽ المعرفة وذلؾ عف طريؽ وصفو الدقيؽ لكثير مف شؤوف حياتيـ وحرفيـ
وأعماليـ ومخترعاتيـ وحكميـ وما يتميز بو كؿ شعب عف اآلخر ،وما يحسنو وما ال يحسنو ويدخؿ األلفاظ

التركية والفارسية واليونانية في إطار وصفو ،وكؿ ذلؾ يبيف مدى التواصؿ الحضاري بيف المغة العربية وأىميا
والمغات األخرى
التي يتحدث عنيا الجاحظ ،حتى أثرت المغة العربية في ىذه المغات والشؾ أنيا أيضاً تأثرت بيا ،وليس

لدى الجاحظ فقط بؿ لقد " :أدى التواصؿ الحضاري والمغوي إلى دخوؿ اآلالؼ مف الكممات العربية إلى المغات
األجنبية ،وتنوعت تمؾ األلفاظ مابيف عممية وأدبية وحياتية تتعمؽ بأمور المعيشة ،بؿ والمصطمحات العممية

أيضاً"

2

إف ما ذكرناه مف نصوص لمجاحظ في التعريؼ بالحضارات اإلنسانية المختمفة ما يزاؿ في كتبو إلى

اليوـ منذ القرف الثاني والثالث اليجري تقرآىا األجياؿ جيالً بعد جيؿ ،ويتعرفوف مف خالليا عمى تمؾ الحضارات

مف خالؿ أدبيـ العربي وكتّابو وكتبو بمغتيـ العربية التي حممت ليـ تمؾ المعالـ التواصمية مع حضارات أجناس
المغات األخرى.
وليس في ذلؾ إشكاؿ ألف الفتوحات العربية واإلسالمية وصمت إلى معظـ بمداف العالـ سواء بالجياد

في سبيؿ اهلل أو بالبالغ المبيف " :واف التأثير العربي اإلسالمي وصؿ إلى البمقاف قبؿ الفتوحات العثمانية في
شرؽ أوروبا في القرف الخامس عشر الميالدي بزمف بع يد ،ونجد اليوـ في متاحؼ البمقاف أشياء يعود تاريخيا إلى
زمف االتصاالت األولى لشعوب البمقاف مع عرب صقمية وجنوب إيطاليا واألندلس"

3

وذلؾ التطواؼ والفتح لمعرب والمسمميف ،وكذلؾ التواصؿ التجاري والعممي والحضاري  ،أدى إلى نقؿ

معارؼ وحضارات تمؾ األمـ بسيولو ،وصياغتيا في آداب المغة العربية ونقميا عمى سبيؿ اإلفادة منيا والتعريؼ

بيا ،وذلؾ االحتكاؾ المباشر وغير المباشر أدى إلى انتقاؿ مفردات المغة العربية إلى المغات األخرى كاالسبانية،
وااليطالية ،والكشميرية والبشتوية والطاجيكية والكردية والبنغالية بؿ والمالطية والبياسا لغة ماليو ولغة الديفييي

لغة المالديؼ وبعض ىذه المغات ما تزاؿ تستعمؿ األبجدية العربية لمكتابة إلى اليوـ" 4فال غرابة أف تصبح تمؾ
المعارؼ منتشرة في ثنايا اآلداب العربية السيما عند باحث كالجاحظ رحمو اهلل.
المطمب الثاني:
ابن المقفع والتعريف بالحضارات اإلنسانية:
1

نفس المصدر السابق ص69
2
عبدالرحمن بدوي :دور العرب فً تكوٌن الفكر الغربً ،دار اآلداب ،بٌروت 1965ص65
3
أنور محمود زناتً التواصل الحضاري واللغوي بٌن الشعوب .موقع شبكة األلوكة WWW.ALUKAH.NER
4
ابراهٌم أنٌس  ،من أسرار اللغة ،مكتبة األنجلو المصرٌة  ،القاهرة 1978 ،م  ،ص117
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مف اآلداب العربية التي بمغت اآلفاؽ وتداوليا الناس ما ورثو لؤلجياؿ الكاتب المبدع عبد اهلل بف

المقفع ،المولود سنو 106ىػ والذي نشأ بالبصرة وحذؽ فييا العموـ واآلداب ،وأولع بالعمـ  ،ونبغ وىو يافع في
عـ
الكتابة بالمغتيف الفارسية والعربية  ،وكاف كاتباً لداود بف عمر بف ىبيرة  ،وفي العيد العباسي لعيسى بف عمى ّ
1
المنصور"
"وكاف بف المقفع ذكي القمب ،فصيح المنطؽ ،ضميع ًا في أدب العرب والفرس ،مقدماً في بالغة المساف

والعمـ والترجمة"

2

ولسنا ىنا في صدد الترجمة البف المقفع غير أف تمؾ الممحات تشير إلى سعة عمـ مف نقؿ لنا العديد
مف الحضارات اإلنسانية في آثاره األدبية والمغوية والتي تميز فييا بأف بف المقفع كاف متقنا لمعربية والفارسية معاً

وذلؾ ألف أصمو فارسي ونشأتو وتعممو عربي ،وىو م ّما ساعده كثي ار عمى تمقيح التواصؿ الحضاري العربي
الفارسي ،وكذلؾ األجناس األخرى.
ونجد أنو لو دو اًر واضحاً في نقؿ معالـ العديد مف الحضارات اإلنسانية مف خالؿ كتبو العربية الصرفة

حد مف اإلتقاف ال يتصور معو أنيا كانت غير
أو التي ترجميا عف لغات أخرى ،و تتميز ترجمتو بأنيا تصؿ إلى ّ
عربية  ،كما يعني كذلؾ أنو كاف متقن ًا ليذه المغات التي ترجـ عنيا تمؾ المعارؼ.
وخير مثاؿ عمى ىذا الدور كتابو " كميمة ودمنة " الذي ترجمو مف اليندية إلى العربية ،وىو عبارة عف

حكـ جرت عمى ألسنة حكماء اليند وغيرىـ يحكييا عمى لساف الحيواف ،بأسموب أدبي قصصي مميز ،وىو ينسب

الكتاب ألحد مموؾ اليند الذيف حكموىا  ،غير أف الكتاب بمجممة يشير إلى ما وصمت إليو اليند مف نظاـ في
الحكـ الذي يأخذ بالحكمة في كؿ أمر عمى لساف حكيميا " بيدباء" ويشير أيضاً إلى القدرة الفائقة لدييـ في تتبعيا
وصياغتيا  ،ومحاولة ترجمتيا عممياً في تصرفاتيـ وسياساتيـ  ،كما أف الكتاب أيضاً يعبر عف صورة لمجتمع أو

شعب بمغ مف الحضارة مبمغاً عظيماً حيث أف حضارة األمة تكمف في آدابيا وحكمتيا ولغتيا " فالمغة ليا خاصية

إنسانية" 3تمزـ اإلنساف وترافقو واف الحكمة المصاغة بيا دليؿ حكمة ورقي مف يتحدث بيا

فإذا كانت في مستوى رقي معيف في ألفاظيا ومعانييا وأساليبيا كانت دالة عمى رقي اإلنساف المستخدـ

ليا  " ،فالمغة كائف حي ،وكمما اتسعت حضارة أمة  ،نيضت لغتيا وسمت أساليبيا ،وتعددت فييا فنوف القوؿ،

ودخمت فييا ألفاظ جديدة"

4

واف بف المقفع لـ يكتؼ بما نقؿ (بواسطة المغة العربية) عف اليند وحكمتيا وعف الفرس ومعالـ
حضارتيا ،بؿ ترجـ أيضاً كتب المنطؽ اليونانية إلى المغة العربية بطريقة واضحة وسيمة التناوؿ ،ومف تمؾ
الكتب التي ترجميا :كتب أرسطو في المنطؽ ،وكتاب إيساغوجي المعروؼ باسـ" المقاالت الخمسة" كما ترجـ

1

عبدهللا محمد أحمد  :األدب فً العصر العباسً الثانً ،إصدار جامعة العلوم والتكنولوجٌا 1430ه 2009-م –ط1ص261
2
شوقً ضٌف  ،سلسلة تارٌخ األدب العربً العصر العباسً الثانً ،دار المعارف القاهرة .د.ت.ط.ص271
3
فردٌنان دي سوسٌر :محاضرات فً األلسنة العامة  ،ترجمة ٌوسف غازي ومجٌد النصر ص21
4
سعٌد احمد بٌومً :أم اللغات  ،دراسة فً خصائص اللغة العربٌة والنهوض بها ،مكتبة اآلداب ط 1القاهرة 2002 ،م ص36
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أيضاً كتاب التاج في سيرة أنوشرواف" وىذه الترجمة ليذه الكتب بأسموب ابف المقفع األدبي الراقي لعميا خير دليؿ
عمى قدرة العربية في استيعاب ىذه األفكار المصاغة بمغة أقواميا وصياغتيا بمسانيا العربي المبيف.

وخير دليؿ عمى أنيا لغة التواصؿ الحضاري حيث نقؿ ىذه العموـ واألفكار والحكـ بدقتيا ومؤلفاتيا

الكاممة مع نسبتيا إلى مؤلفييا وشعوبيـ التي ينتموف إلييا ،حتى أصبحت أفكارىـ محؿ إعجاب لدينا إلى اليوـ.

والشؾ أف ترجمة بف المقفع ليذه الكتب ليس فقط وسيمة تواصؿ حضاري إنساني بؿ وسيمة تالقح لغوي

بيف العربية وتمؾ المغات ،وىذا التالقح واالحتكاؾ أنتج العديد مف األلفاظ المشتركة والمتبادلة بينيا جميعاً.

" ونجد المغة العربية كغيرىا مف المغات في العالـ عبر التاريخ تداخمت مع المغات األخرى حيث احتكت

واتصمت باألمـ المجاورة"

1

واف خير وسيمة لمتواصؿ بيف األمـ ىي ترجمة آدابيا وىي الوسيمة التي تبناىا ابف المق ّفع ليصيغ لنا
معارؼ تمؾ األمـ بدقة واحكاـ " وكاف ىو أوؿ مف اعتنى في الممة اإلسالمية بترجمة الكتب ألبي جعفر
المنصور"

2

الصغير ،واألدب الكبير ،وىما في األخالؽ ،وقد طعميما بالعديد مف الشواىد
ومف مؤلفاتو  :األدب ّ
عمى تأكيد ما فييما مف معاف مف لغات شتى ،معرفاً في ذلؾ بجزٍء مف حضارات أىميا دوف تحفظ  ،وىدفو في

ذلؾ المعرفة واإلفادة وكذلؾ التعريؼ بتمؾ األمـ واإلشادة بيا.

ومف مؤلفاتو كذلؾ كتاب (اليتيمة في طاعة السمطاف) وقد سار فيو عمى نفس المنواؿ مف اإلفادة مف
معارؼ ىذا اإلنساف مف أي جنس كاف ،مشي ًار إلى حضارات كثير مف األمـ وانتاجيا الفكر والمغوي والعممي

والحياتي عموماً ،وخاصة فيما يتعمؽ بقضايا الحكـ والسمطاف.

ولعؿ الكالـ في تفصيؿ ما نحف بصدده عف ابف المقفع وغيره قد يطوؿ والشاىد أف ىذه المغة بآدابيا
ّ
قبؿ نزوؿ القرآف ،وبالقرآف الكريـ الذي نزؿ بيا ،وبآدابيا التي توالت عبر األجياؿ حتى اليوـ كانت أداة تعريؼ
فاعمة صادقة أمينة بالحضارات اإلنسانية  ،بؿ كانت لبعض الحضارات ىي الوسيمة الوحيدة المعرفة بيا كما

عرضنا في ثنايا البحث  ،وىذا يعني أنيا لغة التواصؿ الحضاري بيف بني اإلنساف بما حممتو مف معارفيـ وآدابيـ

وعموميـ وأفكارىـ،

وعربتيا وأجرت عمييا قواعد ضبطيا نحواً وصرفاً ،واف ىذا الزخـ
بؿ وبما استخدمت مف ألفاظ لغاتيـ ّ
3
إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى عمؽ التواصؿ الحضاري بيف شعوب األرض قاطبة"
وبيذا العرض الموجز عف دور عبداهلل بف المقفع في التعريؼ بالحضارات اإلنسانية نأتي إلى خاتمة
بحثنا ىذا  ،ونأمؿ أف نكوف قد وفقنا فيو وحققنا اليدؼ الذي يصبو .إليو

ومف خالؿ ما أسمفنا في ىذا البحث نستخمص عددا مف النتائج أىميا مايمي:

 -1المغة العربية ذات قدرة فائقة في تحقيؽ التواصؿ الحضاري بيف األمـ والشعوب.

 -2المغة العربية لغة أصمت وأسست وطورت التواصؿ الحضاري اإلنساني عبر التاريخ.
1

نفس المصدر السابق
2
األدب فً العصر العباسً ص261
3
اللغة العربٌة والتواصل الحضاري ص31
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 -3المغة العربية جذرت لدينا قناعات يقينية أنيا أكثر لغة عرفت العالـ أجمع بالحضارات اإلنسانية قديماً
وحديثاً  ،عف طريؽ القرآف الكريـ الذي نزلت بو ،أو عف طريؽ آدابيا وعموميا المنتجة عبر العصور.

 -4المغة العربية لغة معطاءة منحت معظـ لغات العالـ الكثير مف األلفاظ والمعاني واألساليب ،وقواعد الضبط
وغير ذلؾ مف خصائصيا.

 -5المغة العربية أيضا تأثرت بمغات األمـ األخرى عند نقميا لمعالـ حضارتيا ،فانفتحت عمييا وأخذت كثي اًر مف
ألفاظيا ومعانييا وأجرت عمييا أحكاميا بال تردد وال انزواء.

 -6المغة العربية كما أف ليا ذلؾ الدور عبر التاريخ فيي أيضا ستظؿ بخصائصيا التي أىميا سعة افقيا في
التواصؿ مع غيرىا أداة تواصؿ حضاري إنساني دائـ وخالد.
 -7ألنيا لغة القرآف فإف ذلؾ يفرض عمى كؿ مسمـ مف جميع األقطار ومختمؼ األلسنة أف يتعمميا حتى يفيـ
كتابو وتعاليـ ربو ودينو الشامؿ لجميع شؤوف الحياة وبذلؾ تصبح محور تواصؿ حضاري إنساني.

وتتعرؼ  ،وتتميز وتميز ،وىي بيذه
 -8المغة العربية لغة تبادلية ،فيي َ
وتعرؼ ّ
تترجـ وتترجـ ،وتقترض وتقرضّ ،
الخصائص أجدر أف تكوف ىي لغة التواصؿ الحضاري مع أخواتيا لغات العالـ أجمع بال استثناء.
وعمى ضوء ىذه النتائج نوصي باآلتي:
 -1إبراز دور المغة العربية كمغة تواصؿ حضاري إنساني تاريخي عبر جميع المنابر اإلعالمية المتاحة.
 -2دراسة تطوير الوسائؿ االتصالية اإلنسانية لمتعريؼ بالحضارات اإلنسانية والتعرؼ عمى كؿ خصائصيا
تاريخاً وواقعاً.

 -3إقامة الندوات والمؤتمرات إلثراء معالـ التواصؿ الحضاري اإلنساني الذي أدتو المغة العربية عبر القروف

إلى اليوـ.
 -4االتجاه نحو تيسير المغة العربية وتسييؿ دراسة عموميا وآدابيا المختمفة حتى تتمكف األجياؿ مف استيعابيا
واستخداميا كمغة تواصؿ حضاري عالمي وال نعني بتسييميا (اختزاليا أو اجتزائيا) بؿ نعني التسييؿ مع الشموؿ.

 -5تبني المؤسسات الرس مية ذات العالقة وغير الرسمية إشيار الوسائؿ المتاحة لمتواصؿ الحضاري اإلنساني
عبر المغة العربية ،وضرب األمثمة لذلؾ والتي الشؾ أنيا متوفرة بكثرة زاخرة.
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 -1القرآف الكريـ

 -2الحديث النبوي الشريؼ.

 -3ابف عبد رّبو األندلسي -العقد الفريد -القاىرة -د .ت.ط
 -4محمد بف عمى الشوكاني :فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمى التفسير  ،مؤسسة الرياف –

بيروت -لبناف – الطبعة الرابعة – 1428ىػ 2007 -ـ

 -5أنور محمود زناتي -التواصؿ الحضاري والمغوي بيف الشعوب 2012 -ـ – القاىرة -مصر.
 -6جوستاؼ لوبوف  :حضارة العرب -ترجمة  :عادؿ زعيتر دار إحياء الكتب العربية – القاىرة – 1956ـ.

 -7سالـ المعوش – دور المغة العربية في بناء المجتمع الغربي وتطوره ،لبناف – بيروت 2011-ـ  .دار إحياء
التراث.

 -8أبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ ،البياف والتبييف -دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبناف – 1430ىػ
2009ـ ج 1ص5 -9إدوارد سابير :مقدمة في دراسة الكالـ ،ترجمة المنصؼ عاشور ،الدار العربية لمكتاب  ،تونس 1997ـ.
 -10فرد يناف دي سوسير :محاضرات في األلسنة العامة  ،ترجمة يوسؼ غازي ومجيد النصر.د.ت.ط

 -11رسائؿ الجاحظ :تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاروف – مكتبة الخانجي -القاىرة – الطبعة الثانية – المجمد

األوؿ

 -12عبد الرحمف بدوي :دور العرب في تكويف الفكر الغربي ،دار اآلداب  ،بيروت – لبناف 1965-ـ.
 -13إبراىيـ أنيس :مف أسرار المغة ،مكتبة األنجمو المصرية  ،القاىرة1978ـ.

 -14عبداهلل محمد أحمد :األدب في العصر العباسي الثاني ،إصدار جامعة العموـ والتكنولوجيا 1430ىػ
 -15شوقي ضيؼ  :تاريخ األدب العربي -العصر العباسي الثاني ،دار المعارؼ القاىرة – د .ت

.ط.ص271

 -16سعيد أحمد بيومي :أـ المغات  ،دراسة في خصائص المغة العربية وسبيؿ النيوض بيا ،مكتبة اآلداب،
القاىرة -ط2002-1ـ
 -17عبداهلل محمد أحمد – األدب الجاىمي -إصدار جامعة العموـ والتكنولوجيا 2010ـ
 -18عبداهلل بولغيث :بالد العرب في التاريخ القديـ ،دار الكتاب الجامعي –صنعاء – 1428ىػ 2007 -ـ –

الطبعة الثالثة.
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