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مقدمة الدكتور محمد شريف أحمد
كان من أ.داف منتدى الفكر اإلسالمي في إقلي .كوردستان ،يوم ككان حلمكا يكداهب مةيلكة
دهاتككو وأنصككار أن يكككون منقلقككا لككوهي إسككالمي فكككري ت،ديككدي أسككيم ،يعيككد اإلسككالم مككن دار
.ربتو إل .أ.لو ،بمعن .أن يصبح اإلسالم من جديكد كمكا ككان حكين مبعوكو ،وفكي األسكوا المحمديكة
تحريرا لإلنسان وتهذيبا لو ،ودهوا إل .المساواا بين األفراد وبكين األقكوام والشكعوب واألمك ،.وقكد
فه .العقالء .ذا المعن .مكن الحصكر الكذي يهككد شكعار المسكلمين فكي هبكاداته .بإيكاي نعبكد وإيكاي
نستعين}.
فإذا كانت الحيكاا .كي القيمكة األولك .لوجكود اإلنسكان ،فكإن .كذ الحيكاا ي قيمكة لهكا بكدون
إرادا حرا ،أو بدون قدرا المرء هل .التعبير هن ذاتكو ووجكود نكمن الهياكة ايجتماهيكة والبيايكة
التككي نشككأ فيهككا ،فالحريككة .ككي مفتككا المسككهولية ،و.ككي الكرامككة التككي تهكككد.ا الموا ي ك األمميككة
واإلنسانية حكين الكدهوا إلك .حقكون اإلنسكان .حكين يعكود اإلسكالم دهكوا إلك .الحريكة ،ومسكلكا إلك.
العقول والقلوب ،ي انغالقكا وي ت،ميكدا وي حصكرا بلغكة دون أ.كرى ،حينكذاي يالكم اإلسكالم قافكة
مستنيرا مست،يبة لحاجات العصر ،ومتعاملكة مكع تحدياتكو ،دون أن يغكادر قيمكو األسكلية ،وحاجكة
اإلنسان اإليمانية الروحية .والمهسف أن كويرين استغلوا سماحة اإلسالم وقدسيتو ،وحرفوا كلماتكو
ومقاسد ال،ميلة لمآرب سياسية أو أل.راض هنصرية ،وأبسك موكال هلك .ذلك مكا شكاش وانتشكر
فككي التككاريخ اإلسككالمي مككن رب ك اإلسككالم بالتعريككب ،أو اهتبككار التعريككب فككي اللغككة واألسككماء مككن
مقتيككيات الصككدن فككي اإلسككالم واإليمككان ،كمككا كككان ي،ككري نككد أح كرار الشككعب الكككوردي هلكك.
التمس بآداب لغتو وقومو ر ..سدقو في دينو .وإن .كذا البحكث القكي .الكذي قدمكو الباحكث الكدكتور
هرفات كرم مصقف .المكن .بأبي شوينكار يعكس بصدن الكوهي الت،ديكدي الكذي تبتغيكو المنتكدى
منه،ا إل راء الفكر اإلسالمي المعاسر ،فليس اإلسالم تعبيرا لغويا لتصبح اللغة العربية ركنكا مكن
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أركككان الككدين ،بككم .ككو معنكك .ومقصككد ورو يمكككن أن يت،لكك .فككي أي لغككة وأي لبككاس ،مككع تقككديرنا
العالي لةصوسية لغة القرآن الكري .حين يتل .هبادا وتأمال.
والباحث الذي لو سلة اينتساب إل .المنتدى تأسكيا وأمانكة وفككرا حققكت رسكالة المنتكدى
في جزئية مهمة ،تتعل بالتعريب وآ ر  ،وذل في جملة من المسكائم ،وأحسكب أنكو بكذل أي بهكذ
الباكورا من فكر المنتدى ،قدم تعريفا جامعا مانعا لمراميها ومقاسد.ا ،وأظكن أييكا أنكو وفك فكي
هرض الصورتين اإلسالمية الحقيقية ،والصكورا التكي شكاهت ،ولك .تككن .كي الحقيقكة فكي هكرض
الحككوار الككذي دار بين كو وبككين سككدي لككو بريقككاني أسككل ،.و.يككر اسككمو القككدي( .دنكككن) إلكك( .هبككد
الشكور) ...إذ قال لو :من الكذي سكماي بهكذا ايسك.ل قكال المسكل .ال،ديكد :سكمتني جكدتي بهكذا ايسك.
(دنكن) ،و.يبت ألني .يرت اسمي ي دينكي .وبكدا مكن الحكوار أن الرجكم مكنه .ي يصكبح مسكلما
إن ل .يغير اسمو ،و.نا سحح الباحث الفكرا ،وقال لو :ما دام اسم ي يحمم معنك .فاسكدا فكاحتف
باسم القدي. ..ذ .ي الحقيقة ،و.ير.ا تقليد زائف وتحريف لمقصد اإلسالم.
د.محمد شريف أحمد
رئيس منتدى الفكر اإلسالمي في
كورستان
وعضو مجلس النواب العراقي
هولير – كوردستان
2002/9/2

تمهيـد
إن الحمد هلل ،نحمكد  ،ونسكتعينو ،ونسكتغفر  ،ونعكوذ بكاهلل مكن شكرور أنفسكنا ،ومكن سكياات
أهمالنككا ،مككن يهككد ض فككال ميككم لككو ،ومككن ييككلم فككال .ككادي لككو ،أشككهد أن ي إلككو إي ض ،وحككد ي
شري لو ،وأشهد أن محمداً هبد ورسولو…أما بعد.
فلعككم قلككة الحككديث هككن .ككذا المونككوش يرتككد إلكك .أمككرين :أحككد.ما .قككورا الةككوض فيككو،
لعالقتو الوشي،ة والوطيدا بالعقائد الدينية ،ومعلوم أن ما لو هالقة بذل يحتاط الباحوون فيو. ،وفكا
من مصنفي األحكام القاسية من قبم بعض التيارات الدينية الدوجماتيكيكة ،انيهمكا :ايهتقكاد السكائد
بأن ما جاء بو هلماء اإلسالم القدام .ي يمكن نقد  ،بكم ي،كب قبولكو ،كحقكائ مقلقكة ومقدسكة ،مكع
أنككو ينبغككي التفرقككة بككين مككا .ككو ديككن مككن ونككع إلهككي معصككوم ،وبككين فلسككفة الفكككر الككديني لعلمككاء
اإلسالم ،ألن الفكر معرض للةقأ والصواب ،فهو قابم للنقد والرفض ،وتةقاة الفكر ي يلزم منكو
تةقاة الدين نفسو ،للبكون الشاسكع بينهمكا .و.كذا ينقبك هلك .مونكوش البحكث ،حيكث إن التعريكب
تري آ ارا جلية هل .الفكر اإلسالمي ،إل .درجة هدم التفرقة بين ما .و دين كنالام هقكدي مقكدس،
ي،ب القبول بو ،وبين التعريب كمحاولكة بشكرية فرديكة أو جماهيكة تهكدف إلك .اسكتراتي،ية معينكة،
ولعم .ذ الدراسة .ي أول محاولة تتناول العالقة بين التعريب والدين.

فيلولوجيا التعريب
التعريككب مشككت مككن الفعككم ه كرعب تعريبككا هلكك .وزن تفعيككم ،ويقككال أهككرب إهرابككا و.مككا
بمعنكك .واحككد ،أي أبككان وأفصككح ،ومككن معككاني التعريككب :أن يتةككذ فرسككا هربيككا .يككر ،.ككين ،و.ككذا
المعن .المادي قريب من المعن .المعنوي من حيكث اإلهكراب واإلفصكا هكن أسكالة الشكيء ،ألن
التعريب الذي نحن بصكدد يقصكد بكو مكن حيكث ايشكتقان اللغكوي جعكم الشكا هربيكا .الصكا .يكر
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مشوب" ،1و مة معاني أ.رى .ض الباحث القرف هنها ،لبعد.ا هن المعن .المقصكود .التعريكب
لككو شككقان :أحككد.ما إي،ككابي لككو دور حيككاري و قككافي وابسككتمولوجي ،يتموككم فككي ترجمككة العلككوم
والمعارف والفلسفات والوقافات وما شاكم ذل إل .اللغة العربية ،وذل لتعمي .الفائدا بكين العكرب،
ومن يتقن اللغة العربية ،و مة مشاريع هاليمة تركز هلك .الترجمكة والتعريكب فكي كافكة الم،كايت
والمناحي ،و.ذا ال،انب ي أحد ينكر أ.ميتو ونرورتو في السل المعرفي ،وتاريخ .ذا المشروش
ليس وليد .ذا العصر ،فقد كانت حركة الترجمة موجودا في الساب  ،و.اسة في العهدين األمكوي
والعباسككي ،ولهككذا ن،ككد الككك .الهائككم مككن التككرات اليونككاني المتككرج .إلكك .اللغككة العربيككة ،بككم إن أحككد
فالسفة اإلسالم كأبي الريحان البيروني(ت.440ـ) تعل .اللغة السنسكريتية الهنديكة ،وتكرج .الديانكة
الهندوسية و قافتها إلك .اللغكة العربيكة ،2و مكة نمكاذع هديكدا ي م،كال لكذكر.ا جميعهكا ،ولهكذا ألكف
هلماء اإلسالم كتبا هديدا هن التعريب الذي نحن بصدد . ،ذ موال ،كتكاب التعريكب :ألبكي الحسكن
البغدادي المعروف بالعشاب(ت.494ـ) ،والتغريكب فكي التعريكب ألبكي الحسكن الراونكدي الشكيعي
(ت.173ـ) ،والتعريكب للمكول .أحمكد بكن سكليمان الشكهير بكابن كمكال باشكا(ت.940كـ) .أمكا الشك
الواني ،فهو سلبـي ،وراء أ.داف سياسكية مغزا.كا فكرض قافكة معينكة ،و.كي الوقافكة العربيكة هلك.
الشعوب األ.رى ،ول .يكن األسلوب القسري ال،بري .و المعول هليو في .ذ السياسية ،ألن موكم
.ذ األساليب ي ت،كد لهكا منا.كا بحيكث ييكمن لهكا البقكاء ،لكوي العامكم الكديني ،لكونكو .يكر وسكيلة
إلقناش الغير ،وذل الغيكر .كو المسكل .الكذي ي،كد مكن الصكعوبة أن يعتكرض هلك .أي شكا لكو سكلة
بالدين ،و.ذا بال ريب وسيلة ناجعة لتعريب قافتو من حيث ي يكدري ،وهنكدما تعكرب قافتكو ،فكإن
إ.ياهو سيكون أسكهم ،و.كذا البحكث سكيركز هلك .الشك الوكاني السكلبي ،ذلك الشك الكذي ا.كتل
بمبادئ الدين.

تأريخ التعريب
منذ أن تسل .بنو أمية مقاليكد الحكك .فكي(.40كـ .132-كـ) ،تسكلقوا هلك .رقكاب المسكلمين
بقككوا ،وأ.يككعوا .ياكككم الدولككة وأدواتهككا لسككلقانه .ال،بروتككي ،وفرنككوا هلكك .المسككلمين المككذ.ب
ال،بري . ،3بدأوا بتشريع قوانين للدولة ،ت،علها دولة هربية .الصة ،منها قانون التعريكب ،حيكث
بدأوا مكن الناحيكة العمليكة تصكفية الدولكة مكن ال،كنس .يكر العربكي ،لكونكو لبنكات .يكر سكالحة فكي
.يكلة الدولة ،ولهذا بدأوا بتهميش .ير العكرب مكن سكل الحيكاا السياسكية وايجتماهيكة واإلداريكة،
حت .تغدو الدولة هربية في قلبها وقالبها ,4تحدت ال،اح (ت.255ـ) هن سياسة بني أميكة ،هنكدما
سموا استبداد ..بالسلقة هام ال،ماهة ،فقال ":وما كان هام جماهكة ،بكم هكام فرقكة وقهكر وجبريكة
 1ابن منالور جمال الدين األفريقي :لسان العرب (بيروت ،دار سادر ،د.ط.ت)  588/1وما بعد.ا ،الزمةشكري،
محمود بن همر :الفائق في غريب الحديث:تحقيك هلكي محمكد الب،كاوي ومحمكد أبكو الفيكم إبكرا.ي( .لبنكان ،دار
المعرفة ،ط ،2د.ت) .309/2
 2البيروني ،أبو الريحان :في تحقيقق مقا للهنقد مقن مقولقة ،مقبولقة فقي العققو أو مر ولقة ( الهنكد ،مقبعكة م،لكس
دائرا المعارف العومانية ،د.ط.1377.ـ1958،م).
. 3ذا المذ.ب الذي يسم .بال،برية ،مذ.ب يقوم أساسا هلك .نالريكة نكيقة نكحلة ،مغزا.كا أن اإلنسكان مسكير ي
مةير ،كالريشة في مهب الريح ،وهليو ،ي،ب هل .المحكومين السكوت ،وهدم ايهتراض هل .الحاك ،.حت .ولو
كككان ظالمككا ،و.ككذا هكككس المككذ.ب القككدري ،الككذي يفسككح لإلنسككان قككدرا وإرادا ،وي،علككو مةيككرا حسككب الحككدود
المعروفة ،وهليو ،فإن دفكاش بنكي أميكة هكن .كذا المكذ.ب المرفكوض مكن قبكم هلمكاء السكنة ،لكيس دفاهكا فكريكا هكن
قناهة ،بم دفاش براجماتي ،لكونو يحق .دفا سياسيا ممتازا ،ي،عم المحكومين في هال .الصكمت ،ي اهتكراض وي
نقد.
 4وقد بلغ تقرفه .إل .درجة أن أبعدوا القائد األموي المعروف مسلمة بكن هبكد الملك هكن منصكب الةالفكة ،لككون
أمو من أسم .ير هربي .انالر :القبري ،أبو جعفر محمد بن جرير :تاريخ األمم والملقو ( بيكروت ،دار الكتكب
العلمية ،ط.1407 ،1ـ) .232/7
4

و.لبة ،والعام الذي تحولكت اإلمامكة ملككا كسكرويا ،والةالفكة .صكبا قيصكريا". .1كذ األيدولوجيكة
ليست .ريبة في المناخ العربي ،حيث ترتد في كنهها إل .الحقبة ال،ا.ليكة ،و.كي مكا قبكم اإلسكالم،
فقد ككان العكرب يحكاولون توحيكد القبائكم العربيكة مكن أجكم سكيادا هربيكة قويكة ذات شكوكة و.يبكة،
وذل كلو هل .أسكاس العكرن وال،كنس والقوميكة ،ولمكا جكاء بنكو أميكة بكدأوا بممارسكة تلك الفككرا،
وتحويلها إل .واقع هملي ملموس .قال أبو ز.را  ":ولقد ككان فكي األمكويين نكـزهة هربيكة شكديدا،
وقد أحيوا كويرا من ترات العرب قبم اإلسكالم" .2ولكيس .كذا فحسكب ،بكم ":بكالر ..مكن شكعور..
الديني الذي ي مراء فيو ،كانوا قكد قكدموا هلك .ككم شكيء ،فككرا القوميكة ،بكم العرقيكة ،و.كي فككرا
سيادا العرب".3
ولهككذا كككان مككن أ.كك .أسككس اإلسككالم وقواهككد ومبادئككو الصككريحة ،القيككاء هلكك .التعصككب
العنصرى والقبق .والعرقي ،ألن هالمية اإلسالم كديانة توحيدية تنافي .ذ األ.القيكات اليكحلة،
والسلوكيات الالحيارية .كان العرب قبم اإلسالم قبائم متناطحة ،ي حيارا وي تمدن ،بم ككانوا
هالة هل .كبرى الحيارتين في المنققة و.ما الحيكاا الفارسكية والحيكارا الروميكة المسكيحية.4
فاستقاش النبـي سل .ض هليو وسل .جمع .ذ القبائم هل .التوحيد العقدي ،وأزال ما يةدش سكفو
ذل من الفكر القبل .والعرقكي .ولعكم .يكر موكال هلك. .كذ الحقيقكة التاريةيكة قكول ض تعكال .و.كو
يتحككدت هككن األوس والةككزرع ،القبيلتككان العربيتككان المتناطحتككان ,حيككث قككال بواذكككروا نعمككة ض
هليك .إذ كنت .أهداء فألف بين قلوبيك. 5}.
وما أن جاء بنو أمية تيعيع بنيان الفكر الوحكدوي بكين المسكلمين ،حيكث بكدءوا بتصكفية
الدولة من ال،نس .ير العربي ،و.ذا ما أحدت ن،ة في بنيان الدولكة ،حيكث ظهكرت جماهكة أ.كم
التسوية في نهايات العهد األموي ،و.ي حركة إجتماهية إسالحية إنسانية دهت إل .المسكاواا بكين
العرب و.ير العرب ،وقد أيد.ا هلماء المسلمين ،لكونها دهوا توافك مبكادىء القكرأن الككري ،.ك.
تحولت تل الحركة بمرور الزمن إل .حركة سياسة لمنا.ية األمويين ،هرفت بالشعوبية. 6
 1ال،اح  :رسائو الجاحظ :تحقي هبد السالم .ارون ( بيكروت ،دار ال،يكم ،ط.1411 ،1كـ1992،م)  .11/2وقكد
قال ابن همر لمعاوية ":فإن .ذ الةالفة ليست بهرقلية وي قيصرية وي كسروية يتوار ها األبناء هكن اببكاء ،ولكو
كان كذل لكنت القائ .بها بعد أبي ،فوض ما أد.لني مع الستة من أسحاب الشكورى" .انالكر :ابكن قتيبكة الكدينوري:
اإلمامة والسياسة ( د.م.ط.مهسسة ناسر للوقافة) .242/1
 2أبو ز.كرا  :أبقو حنيفقة حياتقع وعصقره ،هرافه وفقهقع (د.م.ط.ت .دار الفككر العربكي) ص .81وممكن أيكد .كذا
الكالم الدكتور أحمكد محمكود سكبحي :فقي علقم الكقالم دراسقة فلسقفية ارار الفقرم اإلسقالمية فقي أصقو القدين
األشاعرة (ايسكندرية ،مهسسة الوقافة ال،امعية ،ط 4د.ت) ص.9
. 3رديو ،وقنواتي :فلسفة الفكر الديني بين اإلسالم والمسيحية  :ترجمة :سكبحي الصكالح وفريكد جبكر (بيكروت،
دار العل .للماليين ،ط1979 ،2م) .11/1
 4تصوير العرب بمالهر البداوا الساذجة ،وأنو ل .تكن له .حيكارا وي تمكدن قبكم اإلسكالم ،لكيس تحقيكرا وتنقيصكا
لحيار ..اإلسالمي كما يذ.ب إل .ذل حسين هقوان في كتابكو :الزندققة والعقعوبية فقي العصقر العباسقي األو
(بيكروت ،دار ال،يكم ،د.ت.ط) ص .111وذلك ألنكو لكيس مككة سكلة بكين المانكي ال،كا.لي والحانكر اإلسككالمي،
فالحانر اإلسالمي حقبة زمنية مستقلة منفصلة جديدا ،وما أكور النصوص الدينية هل. .ذ الحقيقة ،والغريكب أن
أحد الباحوين و.و الدكتور أحمد هبد الحميد .راب  :مقدمة كتاب اإلعالم بمناقب اإلسالم ألبكي الحسكن العكامري (
القا.را ،دار الكتاب العربي ،د.ط.1387.ـ1917 ،م) ص .53قد تقرف وبالغ ،حيث قال :بأن اإلسالم من مفا.ر
القومية العربية ،و.كذا يقتيكي ككون اإلسكالم لكيس دينكا إلهيكا معصكوما ،بكم كونكو مكن سكنع العقليكة العربيكة ،وفكي
الوقككت نفسككو ،نفككي قككاطع ألي دور لغيككر العككرب فككي إ ككراء الوقافككة اإلسككالمية .يقككول هلككي هبككد الككرازن ":ومككا كككان
اإلسالم دهوا هربية ،وي وحدا هربية ،وي دينا هربيا ،وما كان اإلسكالم ليعكرف فيكال ألمكة هلك .أمكة ،وي للغكة
هل .لغة" انالر :هبدالرازن ،هلي :اإلسالم وأصو الحكم (د.م.ت.ط.الهياة المصرية للكتاب) ص.81
 - 5سورا آل همران ابية .103
 - 6انقربت أقوال هلماء اإلسالم في معن. .ذ التسمية ،مع اإلتفان أن .ذا ايس .مستمد من ابيكة الوالوكة هشكرا
من سورا الح،رات و.ي قولو تعال .بيا أيها الناس إنا .لقناك .من ذكر وأنو ،.وجعلناك .شعوبا وقبائم لتعارفوا،
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وقد ألف ابن قتيبة الدينوري(ت.271كـ)رسالة فكي الكرد هلك .الشكعوبية ،لكنكو فكي النهايكة
ندم هل .ما ألف وسنف ،واستقر هل .قول الشعوبية فكي الكدهوا إلك .المسكاواا بكين العكرب و.يكر
العرب ،يقول ابن هبد ربو(ت.328ـ) ":وما رأيت أه،ب من ابن قتيبكة فكي كتكاب فيكم العكرب،
إنو ذ.ب في كم مذ.ب من فيائم العكرب ،ك. .كت .كتابكو بمكذ.ب الشكعوبية ،فكنقض فكي آ.كر مكا
بنككك .فكككي أولكككو" 1ومكككن الكككذين أيكككدوا .كككذا الكككرأي سكككدي حسكككن .كككان القنكككوجي الهنكككدي البةكككاري
(ت.1307ـ) حيث قال ":ليس مكذ.ب الشكعوبية فكي المسكاواا بكين العكرب والع،ك .بغلك  :وأقكر مكا
استقر هليو رأي ابن قتيبة".2
ومن المعاسرين أحمد أمين حيكث تحكدت هكن مكذ.ب الشكعوبية قكائال بأنكو مكذ.ب ":أكوكر
المتدينين والعلماء من العرب والع ،.،ألن رو اإلسالم وقواهد تهيد .ذا المذ.ب" .3وبعد مائتي
سنة من زوال الشعوبية الفارسية ظهرت الشعوبية البربرية (األمازيغية) في األنكدلس ،وقاد.كا أبكو
أميككر ابككن .رسككية 4فككي القككرن الةككامس اله،ككري ،نتي،ككة رد فعككم هنيككف للسياسككية التعريبيككة فككي
األندلس .5وهندما اني .إليها شةصكيات قلقكة ومشكبو.ة قارنهكا بعكض البكاحوين العكرب 6القكوميين
بالزندقككة مككع هككدم مالحالككة .ككذ األمككور التكك .ذكرنا.ككا ،أي .ككض القككرف هككن األبعككاد التاريةيككة
لالهور الحركة ونشوئها ،مع أن موم .ذ البحوت والدراسات .ير مقبولة فك .الحقكول األكاديميكة،
بم تبق .بحو ا ودراسات ذاتية أل.راض سياسية وأيدولوجية معينة .

إن أكرمك .هند ض أتقاك ،.إن ض هلي. .بير} ولعم أقربها من حيكث المعنك .أن شكعوبا يقصكد بكو .يكر العكرب مكن
الشككعوب األ.ككرى كككالفرس والكككورد واألتككراي والهنككود واألمككازيغ البربككر و.ير.ككا ،والتككي تفيككم اإلنتسككاب إلكك.
القرى والمدن دون اإلنتساب إل .القبائم والعشائر كالعرب ،ولهذا قيم :القبائم للعرب والشعوب للع ..،انالر :ابكن
تيمية الحراني :إقتضار الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تحقي  :هصام الدين الصكبابقي ( القكا.را ،دار
الحديث ،ط ،1د .ت) ص .142ولهذا اسكتنكر همكر بكن الةقكاب رنكي ض هنكو دأب بعكض العكرب هنكدما اقتفكوا
طريقة الشعوب األ.رى في اإلنتساب إل .األسقاش والقرى ،حيث قال :تعلموا النسب وي تكونكوا كنكب السكوداء،
إذا سام أحد ..هن أسلو ل قال :من قرية كذا ،ابن .لدون :المقدمقة تحقيك  :درويكش ال،ويكدي (بيكروت :المكتبكة
العصرية ،ط.1411 ،2ـ1991،م) .132/1وي يعني .ذا أن .ير العرب ي يحتفالون بأنسابه .كما ذ.ب إلك .ذلك
أبككو ز.ككرا  :تققاريخ المققذاهب اإلسققالمية فققي السياسققة والعقائققد وتققاريخ المققذاهب الفقهيققة (د.م.ط.ت.دار الفكككر
العربي) ص  ،100بم  ..يفيلون اإلنتساب إل .األوطان والقرى كعادا هربية متبعة.
 - 1ابككككككن هبككككككد ربككككككو األندلسككككككي  :العقققققققد الفريققققققد تحقيكككككك  :هبككككككد الم،يككككككد الترحيني(بيككككككروت ،دار الكتككككككاب
العلمية،ط.1،1404ــ1983،م) .359/3يقول ابن قتيبة الكدينوري ":وأهكدل القكول هنكدي أن النكاس كلهك .ألب وأم
.لقوا من تراب ،وأهيدوا إل .التراب ،وجرى م،رى البول ،وطرأ هليه .األقذار ،فهذا نسبه .األهل .الذي يرتكدش
بو أ.م العقول هن التعالي .والفةر بابباء ،ك .إلك .ض مكرجعه ،.فتنققكع األنسكاب ،وتعقكم األحسكاب إي مكن ككان
حسبو التقوى ،أو كانت ماتتو طاهة ض" .نقال هن ابن هبد ربو :العقد الفريد .359/3
 - 2القنككوجي :الققدين الخققال تحقي ك محمككد .اشكك .سككال( .بيككروت ،دار الكتككب العلميككة،ط.1415 ،1ـككـ 1495 ،م)
.314/3
 3أمين ،أحمد :ضحى اإلسالم (القا.را ،مكتبة النهية المصرية ،ط ،8د.م) .53/1
 4وانالر :حول ابن .رسية والش،ار الذي كان بينو وبين أبي جعفر أحمد بن ال،زار ،ممكا دفعكو إلك .تكأليف رسكالة
فككي الككذود هككن الشككعوبية :المغققرب فققي حلققى المغققرب ابققن سققعيد المغربققي :تحقي ك شككوق .نككيف(القا.را ،دار
المعارف،ط.351/2 )1955،3
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Bosworth C. E, van Donzel, Lewis, B, & Pellat, CH, (eds), The Encyclopedia Of
Islam, (Leiden,: E. J. Brill. 1986) volume 5 P 515.
 - 6ومن .هيء الكاتبة سميرا الليوي في كتابها :الزندقة والععوبية وانتصقار اإلسقالم والعروبقة عليهمقا(القكا.را،
مكتبة الإلن،لو المصرية1981 ،م) .والكاتب هقكوان حسكين فكي كتابكو :الزندققة والعقعوبية فقي العصقر العباسقي
األو (بيككروت دارال،يككم .د.ت.ط) وكككذل الكاتككب النقككال .يرالككدين طلفككا سككاحب كتككاب العققعوبية عققدو العققرب
األو  ،و.ذا الكتاب األ.ير من إفرازات الحرب العراقية اإليرانية ،فهو ليس بحوا هلميا أكاديميا.
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إشكالية أفضلية العرب على غيرهم
إن كويرا من األحكام واألفككار والفتكاوى واإلجتهكادات بحاجكة إلك .مراجعكة نقديكة هلميكة،
حيث نالح هليها طابعا سياسيا ،و.ي في كنهها أحكام وأفكار ظرفية ،أو نقكول ذاتيكة ،بعيكدا هكن
رو اإلسالم وفلسفتو .وبين يكدي الباحكث أمولكة هديكدا ،ييمككن اسكتقراء.ا وحصكر.ا ،ولعكم .كذ
المسائم واألمور تتيح هندما نعرض بعيا منها ترككت آ ار.كا السكياة فكي الم،تمعكات المسكلمة،
وأ.ككب بالككذكر الم،تمككع الكككوردي 1.ومككن .ككذ المسككائم قيككية أفيككلية العككرب هلكك. .يككر ..مككن
الشككعوب األ.ككرى ،وكككذل أفيككلية اللغككة العربيـــككـة هلكك .اللغككات األ.ككرى ألن أفيككلية ال،ككنس
تقتيي أفيلية مشتقاتو كاللغة مكوال ,حيكت ن،كد م،موهكة كبيكرا مكن األحاديكث واب كار فكي فيكم
العرب واللغة العربية ,ومقابم ذل أحاديث أ.رى فك .ذم الفكرس واللغكة الفارسكية ,مكع هكدم ورود
أي حديث آ.ر في ذم اللغات األ.رى ,مع أن التحقي العلمي لهذ األحاديكث ي،علهكا أحاديكث .يكر
سككحيحة ,مككن إفككرازات الصككراش القبقككي والعرقككي بككين العككرب والفككرس هلكك .وجككو الةصككوص,
و.اسككة فككي نهايككات العهككد األمككوي وبدايككة العهككد العباسككي األول إلكك .نهايتككو ,ويبلككغ هككدد تلكك
األحاديث أكور من ال ين حديوا وأ را ،وحت .ي تتحول .ذ الدراسة إل .دراسكة حديويكة ،ألن ذلك
لككيس مككن ا.تصككاص الباحككث ،نركككز هلكك .ال،انككب الفكككري ،نقتصككر هلكك .اإلشككارا إلكك .الكتككب

 -1يبدو أن كون الكورد يتبعون المذ.ب الشافعي يرتد إل .شةصية الشافعي نفسكو ،حيكث مكن المعلكوم أن الشكافعي
هربككي أسككيم ،وقرشككي مككن الصككمي ،.و.ككذا يقتيككي تفيككيلو هلكك. .يككر كككأبي حنيفككة مككوال ،الككذي .ككو مككن أسككول
فارسية ،فهذا الشيخ رنا طالبكاني (ت1909م) يةاطكب العكرب بقولكو  :وأنكت .أيهكا العكرب ي أنككر فيكلك ،.فكأنت.
أكوكككر فيكككال منكككا ،ولككككن سكككال الكككدين الكككذي اسكككتول .هلككك .الكككدنيا كلهكككا ،ككككان كورديكككا بابانيكككا" .انالكككر :نبكككز،
جمال:المستضعفون الكورد وإخوانهم المسلمون (لندن،منشورات كوردنامكو،،ط1997 ،1م) ص .37و.كذا الكذي
ذكر طالباني فيو تعمي، .وذل ألنو إذا كان يقصد العهد النبوي والراشدي ،فهذا مما يريب فيكو ،ألن الكدين ال،ديكد
ظهر بواسقته . ،.انتشر بين .ير العرب من الشعوب األ.رى ،أما أن يعم .ذل  ،هل .جميكع العهكود ،فهكذا بعيكد
جدا ،ألن الحقائ التاريةية تهكد لنا .الف ذل  ،فإنو بعد سقوط األمويين أسبح .ير العرب .. ،السادا ،وما ككان
العباسيون بعد ..إي .ياكم دينية رمزية تكوقر مكن أجكم الةالفكة رمكز الوحكدا بكين المسكلمين .ومعلكوم أن الشكعوب
.ير العربية أسهمت أكور من العرب أنفسه .في أكور الحقول المعرفية واإلدارية والسياسية ،وسيشير الباحكث إلك.
الحقم المعرفي في حينو ،أمكا الحقكم اإلداري والسياسكي فقكد ككان طكارن بكن زيكاد بربريكا  ,ومحمكد الفكاتح تركيكا ,
وسال دين األيوبي وأبومسل .الةراساني من الكورد ,ونالام الملك فارسكيا ,وي يعنكي .كذا أن العكرب لك .يسكهموا
في .ذا الم،ال  ,إل .أن القصد من .ذا أن أفيلية العرب ي،ب تحديد.ا بوقت معين ,وبالذي قدمو  ,وذل حتك .ي
تالل .الشعوب األ.رى في حقوقها وإسهاماتها .وهل .ذل األساس – أى كون الشكافعي هربيكا أسكيال وقرشكيا قحكا
– قدم كوير من هلماء المسلمين مذ.ب الشافعي هل. .ير  ,منه .إمام الحرمين ال،ويني (ت.478ـ) :البرهقان فقي
أصو الفقع تحقي  :هبد العالي .الديب (الدوحة ،مكتبة إمام الحرمين ،د.ت.ط)  .747/2وانالر كذل كتابا آ.ر لكو
 :الكافيقققققققة فقققققققي الجقققققققد (بيكككككككروت ،دار الكتكككككككب العلميكككككككة ،ط.1420 ،1كككككككـ1999 ،م) ص 219وص.450
والنووى(ت.171ـ) ,وابن ح،ر العسقالني(ت.852ـ) :ابن ح،كر :فقت البقاري شقرح صقحي البخقاري :تحقيك :
محمككد فككهاد هبككد البككاقي ومحككي الككدين الةقيككب (باكسككتان ،دار الكتككب اإلسككالمية.1401 ,ـككـ1981,م)119|13
والةقيب البغدادي (ت.413ـ) :تاريخ بغداد (المدينة المنورا ،المكتبة السلفية ,د.ت.ط)  .11|20ونسب إل .أحمكد
بن حنبم أنالر :الهيتمي ,ابن ح،كر(ت.973كـ) :مبلق األرب فقي فخقر العقرب :تحقيك  :يسكرى هبكد الغنكي هبكدض
(بيروت,دار الكتب العلمية.1410,ـ1990,م) ص .34وكذل جمكال الكدين الةكوارزمي (ت.155كـ) قكدم الشكافعي
هل. .ير  ،وجعم ذل من شعار أ.م الحديث :انالر :كتابو مفيد العلوم ومبيد الهموم تحقيك هبكد ض بكن إبكرا.ي.
األنصككاري (بيككروت ،منشككورات المكتبككة العصككرية.1400 ،ككـ 1980م د.ط) ص.14-13وقككد رفككض .ككذا الفكككرا
ومشتقاتها القرطبي(ت.151ـ) :المفهم لما أشكو من تلخقي كتقاب مسقلم :تحقيك لفيكف مكن األسكاتذا ( بيكروت،
دار ابن كوير ،ط.1417 ،1ـ1991،م) .7/4
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والمصنفات الحديوية التي تناولت تحقي تلك األحاديكث مكن نكعف وونكع وسكحة فكي الهكامش،
مع اإلشارا إل .المعلومات اليرورية كالم،لد وال،زء ورق .الصفحات.1

نقد رأي ابن تيمية الحراني
لقد ركز الباحث هل .ابن تيمية الحراني(ت.728ـ) لكونو تحدت هن .كذ المسكألة أكوكر
من .ير  ،ولكونو أطر.ا تأطيرا هقديا ،بحيكث ي،عكم مةالفتكو نكوش .رطقكة جديكدا ،حيكث يقكول":
فإن الكذي هليكو أ.كم السكنة وال،ماهكة اهتقكاد أن جكنس العكرب أفيكم مكن جكنس الع،ك ،.هبكرانيه.
وسككريانيه .ورومهكك .وفرسككه .و.يككر .....كك .نقككم هككن الكرمككاني(ت.280ككـ) سككاحب أحمككد بككن
حنبم(ت.241ـ) أن ذل من أسول أ.م السنة ،وأن من .الف ذل فهو مبتدش . ،2ذكر ابن تيمية
الحراني أن مة فرقة تقول :بكأن الع،ك .أفيكم مكن العكرب ،و.كهيء .ك .الشكعوبية ،قكال ابكن تيميكة
الحراني في حقه :.والغالب أن موم .ذا الكالم ي يصدر إي هن نوش نفان ،إمكا فكي ايهتقكاد ،وإمكا
في العمم المنبعث هن .وى النفس مع شبهات اقتيت ذل ".3

مناقعة رأي ابن تيمية الحراني
لقككد اهتمككد ابككن تيميككة الحرانككي فككي .ككذ المسككألة بعككض األحاديككث .يككر

)1
الصحيحة.4
واهتمككد أييككا أقككوال الصككحابة ،حيككث بعيككها سككحيح ،والككبعض اب.ككر
)2
.يككر سككحيح ،والنتي،ككة أنككو لككيس مككة مككا يوبككت ذلك  ،ولككيس مككة إجمككاش للصككحابة ،وقككول
الصحابي ليس بح،ة ،فكيف إذا .الف نصوسا سحيحة أ.رى.
أقككوال التككابعين ليسككت ح،ككة اتفاقككا ،وأنكك .لهككا الح،ككة ،إذا لكك .يب ك لقككول
)3
الصحابي ح،ة.
إن ابككن تيميككة الحرانككي لكك .ينقككم اإلجمككاش هلكك .ذلكك  ،وقصككدي إجمككاش
)4
الصحابة ،وإي فليس مة إجماش .ال إجماش الصحابة ،ومن يدري لعم الناس ا.تلفكوا كمكا
 1ابككن أبككي حككات :.الجققرح والتعققديو  11/8وكتابككو العلققو  ،371/2وكتابككو المراسققيو ص ،50والقرابلسككي :اللؤلققؤ
المرصققوف فيمققا ل أصققو لققع أو بأصققلع موضققوف ص ،118والسندروسككي :الكعققف اإللهققي عققن شققديد الضققعف
والموضوف والواهي  ،484/2وابن هدي :الكامو في ضعفار الرجا  ،458/3وابن الكيال :الكواكب النيرات فيما
اختلط من الثقات ص ،55والع،لوني :كعف الخفار  ،55/1ابن الديبع :تمييز الطيب من الخبيث فيما يقدور علقى
ألسققنة النققا مققن الحققديث ص ،172العقيلككي :كتققاب الضققعفار الكبيققر  ،355/4وابككن ال،ككوزي :كتققاب الضققعفار
والمتققروكين  ،107/2الككذ.بي :ميققزان العتققدا فققي نقققد الرجققا  ،127/5 -353/4ابككن حبككان :كتققاب المجققروحين
 ،285/1ابن ح،ر العسقالني :تهذيب التهذيب  331/2وكتابو تقريب التهذيب  ،474/8البةكاري :التقاريخ الكبيقر
 ،344/4الهيومي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ،52/1واأللباني :سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها
السير في األمة .150/3
 2انالر حنبم ،أحمد :العقيدة ،رواية أبي بكر الةالل :تحقي هبد العزيكز هزالكدين السكيروان ( دمشك  ،دار قتيبكة،
ط.1408 ،1ـ) .81/1
 3ابن تيمية الحراني :اقتضار الصراط المستقيم ص.141
 4المصققدر السققابق والصككفحة نفسككها .ومككن المناسككب ذكككر بعككض تلك األحاديككث واب ككار )1 :أنككا هربككي ،والقككرآن
هربي ،ولسان أ.م ال،نة هربي )2 .حب العرب إيمان ،وبغيه .نفان )3 .العرب سادات الع )4 ..،من د.م فكي
.ذا الدين ،فهو هربي )5 .إذا ذلت العرب ذل اإلسالم ،إل. .ير ذل من تل األحاديث واب ار.
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يقككول أحمككد بككن حنبككم .1وقككد ذكرنككا آراء المةككالفين ،فبقككي إجمككاش أ.ككم السككنة وال،ماهككة،
ويمكن أن نونح قصد ابن تيمية الحراني أكور ،و.و إجماش السكلف ،وذلك حتك .ي يبقك.
وجود للفرن اإلسالمية الةارجة هكن .كذا اإلطكار اإليكدولوجي ،وألن ايتفكان بكين السكلف
هل .أن جنس العرب أفيم من جنس الع ،.،وراء أسباب دفعته .إل .ذلك  ،كمكا دفعكته.
مسألة المسح هل .الةفين إل .ايتفكان ،وإدراجهكا نكمن المسكائم العقديكة مةالفكة للشكيعة،
لكككونه .يةككالفون أ.ككم السككنة فككي ذلك  ،مككع كونهككا ي تقتيككي تكفيككرا وي تشككريكا ،بككم إنهككا
م،رد مسألة فقهية فرهية تمييزية ،و.ككذا شكأن المسكألة التكي نحكن بصكدد.ا ،فهكي مسكألة
فرهيككة تمييزيككة ،جمعككت السككلف فككي ذلك الوقككت ،و.كك .بككأمس الحاجككة إليهككا للوقككوف نككد
الفككرن والمككذا.ب التككي تةككالف ذلك  ،وتسككتغلها فككي القعككن فككي اإلسككالم حسككب تصككور،..
كفرقة الشعوبية التي هرفت بذل  ،مع نالكر ايهتبكار الفكرن الواسكع بكين تينك المسكألتين،
فاألول .ابتة هليهكا نصكوص سكريحة سكحيحة ،بينكا الوانيكة م،كرد رأي ،ليكعف األدلكة
و.شاشتها ،وهليو ،فإن ما ذكر ابن تيمية الحراني ليس سديدا ،بم مبالغ فيو ،ويحتاع إل.
مراجعككة نقديككة ،و.اسككة أن مقاسككد اإلسككالم الكليككة تككنقض تلك الفكككرا مككن أساسككها ،قككال
تعال:.ب يا أيها الناس إنكا .لقنكاك .مكن ذككر وأنوك ،.وجعلنكاك .شكعوبا وقبائكم لتعكارفوا ،إن
أكرمك .هند ض أتقكاك .2}.وهكن أبكي نيكرا حكد ني مكن سكمع .قبكة رسكول ض سكل .ض
هليو وسل .في وس أيام التشري  ،فقال :أيها الناس ،أي إن ربك .واحكد ،وإن أبكاك .واحكد،
ي فيم لعربي هل .ه،مي ،وي لع،مي هل .هربي ،وي ألحمر هلك .أسكود ،وي ألسكود
هل .أبيض إي بالتقوى .3فابية سريحة وجلية فكي ككون أفيكم النكاس أ.لصكه .وأتقكا،..
وليس الفيم لل،نس البتة.
ل .يقكم الشكعوبيون بكأن الع،ك .أفيكم مكن العكرب ،وإنمكا قكالوا بالمسكاواا
)5
بينهمككا ،وأنككو ي فيككم ألحككد هلكك .أحككد إي بككالتقوى ،كمككا يقككول ض تعككال ،.وقككد سككب ذكككر
ابيككة ،فمككا ذكككر ابككن تيميككة الحرانككي لككيس دقيقككا ،إي أن يقصككد الغككالا مككن الشككعوبية ،فهككذا
ممكن.
كيف يمكن ايهتقاد بأن القكول بكأن الع،ك .أفيكم مكن العكرب نكوش نفكان،
)1
واتبككاش .ككوى ،ألن المسككألة ليسككت ذات أ.ميككة مككن الناحيككة الدينيككة ،ككم مككا فككي األمككر أنهككا
مسألة .امشية تتعل بالتفانم بين الشعوب . ،إن الكزمن .كو الكذي يحكدد تلك األفيكلية،
فمعلوم أن العرب في البداية كانوا أفيم الناس ،لكونه .نشروا اإلسالم ،ونحوا بأنفسكه.
من أجلكو ،ولككن بعكد فتكرا ،فقكدوا تلك األفيكلية ،حيكث أ.كذ األهكاج .تلك األفيكلية ،ألن
الفيم ي يمكن أن يكون لذات ال،نس ،بم لما يقدمكو ذلك ال،كنس مكن إسكهامات فكي شكت.
مناحي الحياا ،ولهذا ن،د أن إسهامات هلماء الع .،أكور مكن إسكهامات العكرب ،يقكول ابكن
.لدون(ت.799كـ) ":مكن الغريكب الواقكع أن حملكة العلك .فكي الملكة اإلسكالمية أكوكر ..مكن
الع ،.،وليس في العرب هل .ي في العلوم الشرهية ،وي في العلكوم العقليكة ،إي فكي القليكم
5
النككككادر" .4ومككككن الككككذين أيككككدوا .ككككذ النالريككككة إمككككام الحككككرمين ال،ككككويني(ت.478ككككـ)
والقرطبكككي(ت.151كككـ) 6وابكككن تيميكككة الحرانكككي(ت.728كككـ) 7ومكككن المعاسكككرين محمكككد

 1ابن حزم :اإلحكام في أصو األحكام :تحقي لفيف من العلماء( د.م.ط.دار الحديث.1404 ،ـ1984،م) .542/4
 2سورا الح،رات ابية .3
 3روا أحمد بن حنبم في مسنده رق .الحديث  .22391باب حديث رجم من أسحاب النبي سل .ض هليو وسل..
 4ابن .لدون :المقدمة .542-541/1
 5ال،ويني ،إمام الحرمين :غياث األمقم فقي التيقاث ال لقم المعكروف بالغيقاثي تحقيك د .هبكد العالكي .الكديب (ققكر،
الشهون الدينية ،ط.1300 ،1ـ) ص.231
 6القرطبي :المفهم لما أشكو من تلخي كتاب مسلم .501/1
 7ابن تيمية الحراني :اقتضار الصراط المستقيم ص.138
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هبككد (ت.1905ككـ) 1وطككو حسككين(ت1973م) 2وجرجككي زيككدان 3وأحمككد محمككد سككبحي
وهلي سامي النشار .5ويهيد .ذا قولو سل .ض هليكو وسكل .لسكلمان الفارسكي(رض) ":لكو
كان اإليمان هند الوريا ،لنالو رجم من فارس أو قال رجم من أبناء فارس".6
وقككد حككاول أحككد البككاحوين 7تفنيككد .ككذ النالريككة ،إي أن ح،،ككو لكك .تكككن بالمسككتوى
المقلككوب ،منهككا أن العككرب أقككم مككن الع،كك ،.مكع أن المقارنككة ليسككت بككين الشككعوب ،ولكنهككا
مقارنة بين مكن أسكه .فكي العلكوم الدينيكة ،أو الوقافكة اإلسكالمية همومكا ،إي أنكو يمككن ذككر
ح،ككة قويككة ،قككد أشككار إليهككا العلمككاء ،و.ككي أن العككرب اشككتغلوا بالسككلقة والسككيادا ،وكككانوا
يعدون طلب العل .مهنة وحرفة للموالي والعبيد ومن هلك .شكاكلته ،.فكال يليك بكالعربي أن
يكون في مرتبته ،.ول .يكونوا يسمحون لغير العرب ببمارسة السياسة ،و.اسة في العهكد
األموي.

التعريب في اللغات
لككيس فكككي تعريكككف اللغككة أي تعقيكككد وسكككعوبة ،فهككي ":أسكككوات يعبكككر بهككا ككككم قكككوم هكككن
أ.رانه .8".والحديث هن اللغة ي،رنا إل .إشكالية أ.رى ،و.ي .م اللغة توقيفية أو أنها ونكعية
إسقالحيةل .فقد ذ.كب جمهكور هلمكاء اإلسكالم أن اللغكة ونكعية اسكقالحية مكن سكنع اإلنسكان،
و.ككو رأي جككم فالسككفة الغككرب الت،ككريبيين الحسككيين  ، Empiricismيقككول جككون لككوي John
( Lockeت.1704كـ) مهسكس المدرسكة الت،ريبيكة الحسكية ":إن اللغكة مصكنوش سكنعها اإلنسكان
بالر ..من توار و إيا.ا جيال بعكد جيكم" .9وذ.كب بعكض المحققكين مكن هلمكاء اإلسكالم القكدام .أن
اللغات توقيفيكة ،ولكيس لإلنسكان أي د.كم فكي سكنعها وونكعها ،ومكن .كهيء الكعبكـي(ت.317كـ)

1هبد  ،محمد :رسالة التوحيد (د.م.ت.دار المنار) ص.187
 2حسين ،طو :في الععر الجاهلي (د.م.دار النهر،ط3،1991م) ص.31
 3زيدان ،جرجي :تاريخ التمدن اإلسالمي (بيروت ،مكتبة الحياا ،د.ط1917.م) .53/3
 4سككبحي ،أحمككد محمككد :فققي علققم الكققالم دراسققة فلسققفية ارار الفققرم اإلسققالمية فققي أصققو الققدين المعتزلققة (
اإلسكندرية ،مهسسة الوقافة ال،امعية ،د.ط1992.م) ص.105-104
 5النشار ،هلي سامي :مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ،واكتعاف المنهج العلمي في العالم اإلسالمي ( د.م.دار
المعارف ،ط3،1991م) ص.2
 6الحديث روا البةاري رق .الحديث( )4518كتاب التفسكير ،بكاب قولكو تعكال.ب وآ.كرين لمكا يلحقكوا بهك }.ومسكل.
رق .الحديث( )4118في كتاب الفيائم ،باب فيم فارس .وفي رواية أ.رى لك .تحكدد الفكرس ،بكم تناولكت الع،ك.
هامة" ،لو كان اإليمان معلقا بالوريكا لنالكو رجكال مكن الع،ك .وأسكعد ..بكو النكاس" .كذا حكديث سكحيح هلك .شكرط
البةاري ول .يةرجا .
 7هونين ،إبرا.ي :.ردود إسالمية في قضايا معاصرة (القا.را ،المهسسة العربية الحديوة ،د.ت) ص.97
 8ابن منالور :لسان العرب .252-251/15
 9إسككالم ،هزمككي :اتجاهققات فققي الفلسققفة الغربيققة ( الكويككت ،وكالككة المقبوهككات ،ط ،1ع.ت) ص .23وإن كككان
بعض الباحوين أشاروا إل .أن جون لوي هد اللغة .بة من ض .انالر الحمداني ،موف  :اللغة وعلم النفس ( بغكداد،
د.ط1983.م) ص .8ولكن الحقيقة أن الفالسفة الحسيين الت،ريبيين ي يهمنون بشا اسمو .بة من ض ،بم ككم شكا
من إبداهات اإلنسان األسيلة ،فال يتصور ذل النقم هنو سكحيحا ،و.اسكة أن جكون لكوي قكد طغك .هليكو ايت،كا
الونعي  Positivismالذي يقدس اإلنسان إل .درجة التأليو.
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وال،بائي(ت.321كـ)واألشعري(ت. 324كـ) 1والرمكاني(ت.382كـ) 2و.كو المفهكوم مكن ككالم ابكن
حزم األندلسي(ت.451ـ) 3وقد تردد ال،ويني(ت.478ـ) في ذل .4
وقد وقع الفري األول في تنكاقض وانكح ،حيكث لمكا أ بتكوا ككون اللغكات ونكعية اسكتونوا
اللغة العربية ،لكونها لغة القرآن الكري ،.مع أن الكتب اإللهيكة األ.كرى السكابقة ككالتوراا واإلن،يكم
والزبور والصحف أنزلت بلغات أ.كرى .يكر العربيكة ،فكالتوراا نزلكت بالعبريكة ،واإلن،يكم نزلكت
بالسريانية ،وقد حكاول بعيكه .دفكع .كذا اإلشككال ،وت،كاوز .كذا التنكاقض ،فقكال و.كو يتحكدت هكن
اللغة العربية ":ألنها لغة ال،نة ،ولغة اللو المحفوظ المدونة بها الكتب السماوية قبم نـزولها هل.
المرسلين" .5ول .يذكر الكاتب أي دليم هل. .ذ الدهوى العريية ،هلما أن مة حديوا قد ورد فكي
ذل  ،حيث روي هنو سل .ض هليو وسل .أنو قال ":والذي نفسي بيد مكا أنكزل ض وحيكا قك هلك.
نبـي بينو وبينو إي بالعربية . ،يكون .و بعد يبلغ قومو بلسانو" إي أن الحديث نعيف ،6والغريب
أن مقاتال المفسر قال ":إن لسان أ.م السماء هربي" .7وي يمكن التعويم هل .موكم .كذ األحاديكث
واب ككار فككي قيككايا .قيككرا متعلقككة بالغيبيككات والعقائككد .وقككد اسككتدل القككائلون بكككون اللغككات توقيفيككة
بكككبعض ابيكككات القرآنيكككة ،منهكككا قولكككو تعكككال.بوهل .آدم األسكككماء كلهكككا} ،8فقكككد ذ.كككب ابكككن .كككويز
منداد(ت. 390ـ) إلك .أن .كذ ابيكة دليكم هلك .أن اللغكة مأ.كذوا توقيفكا ،وأن ض تعكال .هلمهكا آدم
هليو السالم جملة وتفصيال ...وقد رجحو القرطبي ،9وقكال القوسكي ":ظكا.ر ابيكة وهمومهكا يكدل
هل .أنو هلمو جميع اللغات ،10وقد طر أحكد مفسكري المكذ.ب اإلبانكي سكهاي وجيهكا ،فكإن قيكم
فبككأى لغككة هلمككو األسككماءل قيككم :قككد سككح فكك .حككديث أبكك .ذر أن آدم سككريان ،.فيقككول هلم كو باللغككة
السككريانية سككرا هككن المالئكككة ،وقككد رجككح الشككيخ اإلبانككي كككون األسككماء لغككات ،ونسككبو إلكك .ابككن
هباس .11إي أن ما ذكر اإلباني في كون رب العالمين تكل .مع آدم بالسكريانية ،يحتكاع إلك .دليكم
ققعي سحيح ،ألنكو ذككر األ كر مكن .يكر سكند .إي أن مكة إشككاي مكهدا  ،كيكف نفسكر انتشكار .كذ
اللغات الكويرا ل ي،يب القوسي(ت.410ـ) هل .ذلك بقولكو ":ولكد أي آدم هليكو السكالم أ.كذ هنكو
.ذ اللغات ،فلما تفرقوا تكل .كم قوم منه .بلسان ألفو واهتكادو  ،وتقكاول الزمكان هلك .مكا .كالف
ذل نسو  . ...ذكر احتماي آ.ر ،و.و أنو ي،وز أن يكونكوا هكالمين ب،ميكع تلك اللغكات إلك .زمكن
نو هليو السالم ،فلما أ.ل جميع الةالئك إي نوحكا ومكن معكو ،ككانوا .ك .العكارفين بتلك اللغكات،
 1الرازي :التفسير الكبير أو مفاتي الغيب ( بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط.1411 ،1ـ1990 ،م) .111/1
 2القوسككي ،أبككو جعفككر محمككد بككن الحسككن :التبيققان فققي تفسققير القققرهن :تحقيك آ.انككدري القهرانككي ( بيككروت ،دار
إحياء الترات العربي ،د.ط.ت) .138/1
 3ابن حزم :اإلحكام في أصو األحكام.31/1
 4ال،ويني :البرهان في أصو الفقع .130/1
 5م،لككة التجديقققد (ماليزيكككا ،السككنة الةامسكككة ،العكككدد التاسككع.1421 ،كككـ2001،م) الفارسكككي ،إبككرا.ي .أحمكككد :أبعكككاد
نرورية وحيارية ونرورات حانرا في تعلي .اللغة العربية ألبناء العال .اإلسالمي ص.149
 6قال الهيومي :روا القبراني في األوس وفيو سليمان بن أرق .و.و نعيف .انالكر :الهيومكي ،ابكن ح،كر :مجمقع
الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحاف العراقي وابن ح،ر العسقالني(د.م.ت.ط) .53/1
 7القرطبي :الجامع ألحكام القرهن ( د.م.دار الكتاب العربي.1378 ،ـ1917 ،م) .11/11
 8سورا البقرا ابية .31
 9القرطبي :الجامع ألحكام القرهن .282/1
 10القوسي :التبيان في تفسير القرهن  .138/1وروي أن آدم هليو السالم ونع كتابا بأنواش األلسن واألقكالم قبكم
موتو بوال مائة سنة ،كتبها في طين  .طبةكو ،فلمكا أسكاب األرض الغكرن ،وجكد ككم قكوم كتابكا فكتبكو مكن .قكو،
فأسككاب إسككماهيم هليككو السككالم الكتككاب العربككي .انالككر :مصككقف .بككن هبككدض حككاجي .ليفككة(ت .1017ككـ):كعققف
ال نون عقن أسقامي الكتقب والفنقون (بيكروت ،دار الكتكب العلميكة .25/1)1992 – 1413،و.كذا الةبكر يبكدو مكن
اإلسرائيليات ،وي يمكن التعويم هليو في موم .ذ الم،ايت العلمية ،بم كم ما في األمر أنو يستأنس بو فحسب.
 11الشيخ اإلباني :هميان الزاد في تفسير القرهن الكريم .233/1
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فلما كوروا وتفرقوا ،ا.تار كم قوم منه .لغة تكلموا بها ،وتركوا ما سوا.ا وانقكرض ونسكو " .1إي
أن اللغات كويرا ،وهدد الذين ن،ا ..ض من القوفان قليم ،إذا قلنا بأن الناجين كانوا  ..السبب فكي
انتشار تل اللغات ،فكيف يمكن تفسير ذلك ل ن،كد جوابكا آ.كر هنكد و.كب منبكو بقولكو" :إن األلسكنة
ا نتككان وسككبعون لسككانا فككي ولككد حككام سككبعة هشككر ،وفككي ولككد سككام تسككعة هشككر ،وفككي ولككد يافككث
ستةو ال ون" .2و.ذا الةبر مع كونو من اإلسرائيليات ،فهو يحتمم الصدن والككذب فكي آن واحكد،
قال ابن هباس(رض) إن أسحاب سفينة نو هليو السالم ككانوا مكانين رجكال ،فلمكا كوكروا ملكهك.
نمرود بن كنعان بن حام بن نو  ،فلما كفروا بلبم 3ض ألسنته ،.وتفرقوا ا نتين وسبعين لسانا".4
ولعككم مككة جوابككا لهككذا اإلشكككال ،مككهدا أن ض تعككال .هلكك .آدم هليككو السككالم م،موهككة مككن
اللغات ،ي نعكرف هكدد.ا وأسكمائها باليكب  ،و.كي تموكم لغكات أسكيلة ورئيسكة ،ك .انتشكرت .كذ
اللغات في العال ،.ومن  .انبوقت وانب،ست منها لغات أ.كرى فرهيكة ،و.كي األ.كرى تفرهكت إلك.
فروش ،ودوالي  ،و.ذا اينتشار يبكدأ بككم تأكيكد بانتشكار األفكراد مكن ذريكة آدم هليكو السكالم ،و.كذا
اينتشار ينتهي بال ريب إل .ايستقرار ،وحيناذ تحتف كم أمة بلغة ما ،ي نعرف ما.يتها واسمها،
وكيفيككة تل ك العمليككة ،و.ككذ تعككد بدايككة حقبككة البشككرية األولكك ،.أي مككن آدم هليككو السككالم إلكك .وقككت
القوفان ،وتبدأ بعد القوفان حقبة زمنية أ.رى تعد البداية الوانية للبشرية ،وقد أمر ض تعال .نبكـيو
نوحا هليو السالم ببناء سفينة هاليمة من أجم الةالص من القوفان العام المدمر ،ومن أجكم حفك
األسم البشري ،وإبقاء نسلو فكي األرض إلك .يكوم القيامكة ،وككذل حفك وجكود الحيوانكات ،ولهكذا
قال تعال.ب حت .إذا جاء أمرنكا ،وفكار التنكور ،قلنكا احمكم فيهكا مكن ككم زوجكين ا نكين} ،5واللغكات
مرتبقة بأ.لها ،فبقاء اإلنسان يقتيي بقاء لغتو ،وذلك ألنكو ي يمككن أن ين،كو اإلنسكان مكن الغكرن
والقوفان ،وينزل من السفينة ،بعدما استقرت واسكتوت هلك .جبكم ال،كودي ،وقكد نسكي لغتكو ،ألنكو
كان يمل لغتو التي كان يتحدت بهكا سكابقا ،وي يعقكم أن ينسكا.ا ،ألنكو ي مسكبب لكذل  ،و.كذ القلكة
القليلة التي ن،ت من القوفان مع نبـي ض نكو هليكو السكالم ،ككانوا مكن المكهمنين فقك  ،ولعكم .كذا
يقتيي تنوهه .الوقافي والحياري ،السهال الذي يقر نفسو ،بأي لغة كان الناجون يتكلمون مكع
بعيه .البعض في السفينة ،وبعد .كروجه .واسكتقرار ..بالمنققكةل فكإن قلنكا :ككانوا يتكلمكون بلغكة
واحدا ،ترى أي لغة كانت تل ل وإن قلنا :كانوا يتكلمون بلغات هديكدا ،تكرى كيكف ككانوا يتحكد ون
مع بعيه .البعضل ذكر القرطبي هن ابن هباس (رض) أنو قال ":إن نوحا هليو السالم لما .كب
 1القوسي :التبيان في تفسير القرهن  .138/1الذين ن،كا ..ض مكن القوفكان مكن قكوم نكو هليكو السكالم ككانوا قلكة
قليلة ،قال تعال.ب وما آمن معو إي قليم}سورا .ود ابية ( ،)40وقد ذكر ابن هباس أن هدد ..كان مانين .انالكر:
ابن ال،وزي ،أبو الفكرع :المنقت م فقي تقاريخ الملقو واألمقم (بيكروت ،دار سكادر ،ط1358 ،1م)  .242وانالكر:
هبد الحي بن أحمد العبكري :شذرات الذهب في تاريخ مقن هقب (بيكروت ،دار الكتكب العلميكة ،د.ط.ت) .218/1
ومعروف أن سفينة نو هليو السالم استوت واستقرت هل .جبم ال،ودي كما في القرآن الكري ،.و.و جبكم شكامخ
نمن سلسلة من ال،بال المعروفة ،ويعكرف ال،بكم فكي التكوراا ب،بكم آرارات .انالكر :ابكن كويكر :البدايقة والنهايقة
(بيروت :دار الكتب العلمية ،د .ط .ت)  .134/1وكال.ما يشيران إل .جبم واحد في كوردستان ،يقول ابن هباس:
إن نوحككا هليككو السككالم لمككا .ككب إلكك .أسككفم ال،ككودي ابتنك .قريككة وسككما.ا مككانين ،انالككر :القرطبككي :الجققامع ألحكققام
القققرهن  ،53/2وابككن كويككر :تفسققير القققرهن الع ققيم (بيككروت :دار القلكك ،.د .ط .ت)  .324/4والككذي يككزور شككمال
كوردستان (تركيا) ي،د قرية أسفم جبم جودي تده. .شكتيان ،ومعنا.كا باللغكة الكورديكة مكانون ،و.كي قريكة تقكع
ى نوح)  Share Nuhأي مدينة نو هليو السالم.
في مدينة (شرنخ) وأسم الكلمة في اللغة الكوردية (شار َ
 2ابلوسي ،شكهاب الكدين محمكود :روح المعقاني فقي تفسقير الققرهن الع قيم والسقبع المثقاني (بيكروت ،دار إحيكاء
الترات العربي ،ط.1420 ،1ـ1990 ،م) .45/21
 3ومعن .بلبم في اللغة فرن وشتت وفتت.
 4القبككري ،ابككن جريككر :تققاريخ األمققم والملققو 1م .128والعكبككري :شققذرات الققذهب  .218/1ون،ككد إشككارا هنككد
المقدسي حيث ذكر هدد تل اللغات بأنو ألف لغة :المقدسي ،طا.ر مقهر :البدر والتاريخ (القكا.را ،مكتبكة الوقافكة
الدينية،د.ط.ت).2/3
 5سورا .ود ابية .40
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إل .أسفم ال،ودي ابتن .قريكة وسكما.ا مكانين ،فأسكبح ذات يكوم وقكد تبلبلكت ألسكنته .هلك .مكانين
لغة ،إحدا.ا اللسان العربي ،وكان ي يفه .بعيه .هن بعض".1
وأناف ابن كوير بعد أن ذكر ما ذكر القرطبكـي ،قكائال ":وككان نكو هليكو السكالم يُعبّكر
هنه .2".ففي .ذين األ رين دليم هل .التنوش الوقافي هند الفاة الناجية من الناحية اللغويكة ،حيكث ي
يفه .بعيه .البعض ،وكان نو هليكو السكالم المتكرج .لهك ،.وإن ككان واقكع الحكال يقتيكي ككونه.
يتحد ون بلغة واحدا ،ألنو كيكف يمككن أن يهمنكوا بنبكـي ض نكو هليكو السكالم مكن .يكر أن يفهمكوا
لغتكو ،ولعلهك .تعلمكوا لغككة نكو هليكو السكالم ،مككع ايحتفكاظ بلغكته ،.ولعكم نوحككا هليكو السكالم الككذي
هككاش ألككف سككنة إي .مسككين هامككا ،تعلكك .لغككات هديككدا ،حتكك .يككتمكن مككن إيصككال رسككالتو ،قككال
تعال:.بوما أرسلنا من رسول إي بلسان قومو ،ليبين له 3}.والذي يمككن تأكيكد أن ض تعكال .حفك
م،موهة من اللغات األسلية الرئيسة ،وقد ذكر ابن هباس (رض) أنها كانت مكانين بقكدر األفكراد
الذين ن،وا من القوفان ،وقد سب ذكر األ ر ،وذل لكي تبق .البشكرية فكي تقكور وتقكدم ،وتسكتمر
الرسالة اإللهية في تذكير الناس بالعال .الميتافيزيقي ،وما من أجلو يبعث الرسم واألنبكـياء .وهليكو،
فإن القول بأن جميع اللغات توقيفية مبالغة سريحة ،ألن هددا كبيكرا مكن اللغكات مكا .كي إي مكزيج
وتراكمككات مككن لغككات أ.ككرى أكوككر أسككالة وهراقككة ،و مككة أمولككة هديككدا. ،ككذ مككوال بعككض اللغككات
األفريقيكة ،وابسكيوية واألوربيكة ،فاللغكة المالويكة Malay Language 4ليسكت لغكة أسكيلة ،بكم
تكونت من اللغة الهندية السنسكريتية والصينية والعربية ،ليس هل .مستوى الكلمات فق  ،ألن كم
لغة تتيمن معاني ومفردات أجنبـية في .يكلتها ،ولكن هل .مستوى ال،مم وأيكام السكنة والشكهور
واألهداد ،فأسماء األيام باللغة العربية ،وأسماء الشهور باللغكة اإلن،ليزيكة ،واألهكداد متنوهكة. ،كذا
الةلي اللغوي ينفي أسالة اللغة ،و.ناي أمولة هديدا حكول اللغكات األ.كرى التكي تواجكو اإلشككالية
نفسها.
أما القول بأن مة لغات من .ير تحديد وتعيين أسيلة وهريقكة هلمهكا ض تعكال .آدم هليكو
السككالم ،5فهككذا أقككرب إلكك .فلسككفة القككرآن الكككري ،.قككال تعككال.بومن آياتككو .لك السككموات واألرض،
وا.تالف ألسنتك .وألوانك ،.إن في ذل بيات للعكالمين}.6فكاهلل تعكال .يشكير إلك .هالمكة قدرتكو مكن
.الل آياتو العالام ،منها .ل السموات واألرض ،ومنها اي.تالف والتبكاين فكي األلسكنة واللغكات،
ومنها التنوش في األجناس واأللوان في بني آدم ،فهذ كلها آيات هاليمة لمعرفكة قكدرا ض المقلقكة،
ولو كانت اللغات من ونع اإلنسان لما جعلها ض تعال .من آياتو العاليمة هل .قدرتو .ولقكد حكاول
الفري األول تأويم اللسان .نا باي.تالف في النق  ،ي في األلسكنة ،وقكد اسكتدلوا بقكول ض تعكال.
هل .لسان موس .هليكو السكالم ،هنكدما قكالبوأ.ي .كارون .كو أفصكح منكي لسكانا} 7وقالبواحلكم
هقدا من لساني} ،8فابيتان تدين هل .النق ي هل .اللغة ،إي أن ابية التي تناولكت هالمكة قكدرا
ض في ا.تالف األلسنة واأللوان ،أكور ديلة وتونيحا ،ألن قدرا ض وهالمتو تت،ل .فكي ا.كتالف
اللغات ي في ا.تالف النقك  ،ألنكو قكد يككون اي.كتالف فكي النقك بسكبب هيكب ونقكب ،قكال ابكن
 1القرطبي :الجامع ألحكام القرهن .53/2
 2ابن كوير :تفسير القرهن الع يم .324/4
 3سورا إبرا.ي .ابية .4
 4المالويككة .ككي لغككة الشككعوب المالويككة التككي ترتككد إلكك .حيككارا أر.بيككم ماليككو فككي جنككوب شككرن آسككيا ،و.ككي لغككة
أندنوسيا وماليزيا وبروناي وجنوب تايالند ،وبعض األسقاش األ.رى في جنوب شرن آسيا.
 5وقد ذ.ب ابن هقيم البغدادي أن بعض اللغات توقيفية ،والبعض اب.كر اسكقالحية .انالكر :ابكن تيميكة الحرانكي:
مجموف الفتاوى الكبير ( د.م.ن.ط.442/12 )1398 ،1
 6سورا الروم ابية .22
 7سورا القصب ابية .34
 8سورا طو ابية .27
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كويككر فككي تفسككير ابيككة أي قولككو تعككال.بوا.تالف ألسككنتك .وألككوانك }.يعنككي اللغككات ...كك .ذكككر لغككة
العرب والتتر والككرع والكروم وايفكرنج والبربكر والتككرور والحبشكة والهنكود والع،ك .والصكقالبة
وال،زر واألرمن واألكراد ...إل .أن قال :ذل ممكا ي يعلمكو إي ض تعكال .مكن ا.كتالف لغكات بنكي
آدم".1
 .إن مة آيات هديدا ترجح كون اللسان .و اللغة ي النق  ،قال تعال.بومكا أرسكلنا مكن
رسول إي بلسكان قومكو} ،2وقكال تعال.بوإنكو لتنزيكم رب العكالمين ،نكزل بكو الكرو األمكين ،هلك.
قلب لتكون من المرسلين ،بلسان هربي مبين ،وإنو لفي زبر األولين ،أو ل .يككن لهك .آيكة أن يعلمكو
هلماء بني إسرائيم ،ولو نزلنا هل .بعض األه،مين ،فقكرأ هلكيه .مكا ككانوا بكو مكهمنين} .3فبكين
أن ض تعال .أنزل القرآن باللغة العربية ،فاللسان .نا اللغة وليس النق  ،ألنو تعكال .ذككر بعكد ذلك
األهكككاج .الكككذي ي يعرفكككون العربيكككة .وقكككال تعال.بو.كككذا كتكككاب مصكككدن لسكككانا هربيكككا} .4قكككال
القرطبككي(ت.151ككـ) ":اللسككان فككي الفكك ،.وفيككو ا.ككتالف اللغككة مككن العربيككة والع،ميككة والتركيككة
والروميككة" .5وقككد ذكككر البككاقالني ايتفككان هلكك .ذل ك هنككد كافككة أ.ككم التأويككم ،حيككث قككال ":يريككد
بككا.تالف األلسككن هنككد كافككة أ.ككم التأويككم ا.ككتالف اللغككات ،والكككالم باأللسككن ،ولكك .يككرد ا.ككتالف
مقادير.ا ،ألنو يبقم معن .تةصيب األلسكن بكونكو آيكة لكو ،فلمكا ككان كالمنكا المةتلكف مكن آياتكو،
وجب أن يكون .لقا لو تعال .6".ومن ابيات الدالة هل .توقيفية اللغات قولو تعكال.ب.ل اإلنسكان،
هلمو البيان} 7قال السدي ":هل .كم قوم لسانه .الذي يتكلمون بو".8

إشكالية أفضلية اللغة العربية على أخواتها
فإذا كانت اللغات من ض تعال ،.ولكيس لإلنسكان يكد فكي سكنعها وونكعها ،أي أنهكا توقفيكة
وليست اسقالحية ،فهم مة تفانكم بكين اللغكات ،أي .كم مكن لغكة أفيكم مكن أ.تهكال .قكديما قكال
جككالينوس اليونككاني ":إن لغككة اليونككانيين أفيككم اللغككات ،ألن سككائر اللغككات إنمككا .ككي تشككبو إمككا نبككا
الكالب أو نقي اليفادش" ،9و.ذ ظا.را طبيعية في تفييم اإلنسكان لغتكو هلك. .ير.كا ،ولككن ي
ينبغككي تشككبيو اللغككات األ.ككرى بأسككوات الحيوانككات ازدراء وتحقيككرا ،إي أن يقصككد بككذل التشككبيو
موسيق .اللغات وجرسها ،ألن لكم لغة جرسا وموسيق. .اسة ،يمكن التمييز بينها هنكد سكماهها،
إذن فالشعوب التي تتحدت اللغة اإلن،ليزية في بريقانيا وأمريكا واستراليا وجنكوب أفريقيكا تفيكم
لغتها هل. .ير.ا ،لكونها لغة الحيارا والتقدم والوقافة والتكنولوجيا وما شاكم ذل من الصكفات،
و.كذا الشعوب األ.رى التكي تملك لغتهكا القوميكة ،تفيكلها هلك. .ير.كا ،فككم أمكة تفتةكر بلغتهكا،
وتنالككر إليهككا نالككرا تب،يككم وإهككالء ،و.ككذا أمككر طبيعككي ،لكونككو جبلككة مت،ككذرا فككي اإلنسككان ،و.كككذا
بالنسبة إل .اللغة العربية ،فإنهكا تبقك .لغكة العكرب فقك  ،وي يمككن أن تصكبح لغكة أمكة أ.كرى ،ألن
لكككم أمككة لغتهككا القوميككة ،والعربيككة .ككي لغككة العككرب فقك  ،وليسككت لغككة المسككلمين ،ألنككو لككيس جميككع
 1ابن كوير :تفسير القرهن الع يم .441/4
 2سورا إبرا.ي .ابية .4
 3سورا الشعراء ابية .199-191
 4سورا األحقاف ابية .12
 5القرطبي :الجامع ألحكام القرهن .18/14
 6الباقالني ،أبو القيب :تمهيد األوائو وتلخي الدلئو :تحقي هماد الكدين أحمكد حيكدر (بيكروت ،مهسسكة الكتكب
الوقافية ،ط )1987 ،1ص.344
 7سورا الرحمن ابية .43
 8القرطبي :الجامع ألحكام القرهن .475/12
 9ابن حزم :اإلحكام في أصو األحكام .31/1
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المسككلمين هربكككا ،بككم إن العكككرب جككزء متوانكككع مككن المسكككلمين ،ومصككقلح (المسكككلمون) يشكككمم
المسلمين من الهنود والماليو والكورد والفرس والتري واألمكازيغ واألفارقكة والصكينيين والكروس
واألوربيين واألستراليين واألمريكيين ،بم جميكع المسكلمين مكن مشكارن األرض ومغاربهكا .و.كذ
الشككعوب واألمكك .المسككلمة ،ي يمكككن أن تنصككهر وتككذوب فككي بوتقككة القوميككة العربيككة ،وتتةلكك .هككن
لغتها ،في سبيم تعل .اللغة العربية ،بم ي بد أن تحتف بلغتها األم ،وي بأس أن تكتعل .اللغكة العربيكة
من أجم فه .الكدين إن ككان ير.كب فكي فهمكو وفقهكو .إذن لكيس مكن المنه،يكة العلميكة تفيكيم اللغكة
العربية هل .اللغكات األ.كرى ،وذلك ألنكو لكيس مكة دليكم يوبكت ذلك  ،بكم األدلكة الكواردا ي تصكلح
لالستديل وايحت،اع ،وأقوى دليم استدل بو هلماء اإلسالم أن القرآن الكري .أنزل باللغة العربية،
و.ككذا يقتيككي كككون العربيككة أفيككم اللغككات ،مككع أن الكتككب اإللهيككة األ.ككرى كككالتوراا واإلن،يككم
والزبكور والصكحف أنزلكت بلغكات أ.كرى معروفككة ،وذلك ي يقتيكي تفيكيم لغتهكا  -أي الكتككب -
هل. .ير.ا من اللغكات .قكال أبكو حكات .الكرازي(ت.277كـ) ":إن أفيكم اللغكات األربكع – العبريكة
والسكككريانية والفارسكككية والعربيكككة -لغكككة العكككرب ،و.كككي أفصكككح اللغكككات وأكملهكككا وأتمهكككا وأهكككذبها
وأبينها ...وقال قوم بفيم اللغة اليونانية والهندية ،ألن كتكب الفالسكفة واألطبكاء وأسكحاب الن،كوم
والهندسة والحساب بها ،و.ذا قول منبوذ هند أ.م الملم".1
إن كون القكرآن أنكزل بلغكة العكرب ي يعنكي أن لغكة العكرب أفيكم اللغكات ،ولكو ككان ذلك
كككذل  ،ألنككزل ض تعككال .جميككع الكتككب السككماوية بالعربيككة ،لكككون اللغككات األ.ككرى ي تصككلح لهككذ
المهمككة ،2ومعلككوم أن ض تعككال .أنككزل التككوراا هلكك .موسكك .هليككو السككالم بالعبريككة ،واإلن،يككم هلكك.
هيس .هليو السالم بالسريانية ،هلما أن تل الكتب كانت كالم ض قبم تحريفها ،فهم كانت العبريكة
أفيككم اللغككات لكككون التككوراا أنزلككت بالعبريككة ل و.ككم كانككت اللغككة السككريانية أفيككم اللغككات لكككون
اإلن،يككم أنككزل بهككال إذن .ككذا .يككر منققككي مككن الناحيككة العلميككة ،وقككد حككاول بعيككه .إزاحككة .ككذا
اإلشكال ،حيث استدلوا بحديث مروي هكن النبكـي (سكل .ض هليكو وسكل ).أنكو قكال ":والكذي نفسكي
بيد ما أنزل ض وحيا ق هل .نبـي بينو وبينو إي بالعربيكة ،ك .يككون .كو بعكد يبلكغ قومكو بلسكانو".
وقد مر تةريج الحديث في كونو نكعيفا ي يعكول هليكو .يقكول ابكن حكزم األندلسكي ":وقكد قكال قكوم
العربية أفيم اللغات ،ألنو بها نكزل ككالم ض تعكال ،.قكال هلكي  -يقصكد نفسكو -و.كذا ي معنك .لكو،
ألن ض هز وجم قد أ.برنا أنو ل .يرسم رسوي إي بلسان قومكو ،قكال تعكال.بوإن مكن أمكة إي .كال
فيها نذير} ،3وقال تعال.بوإنكو لفكي زبكر األولكين} ،4فبككم لغكة نكزل ككالم ض تعكال .ووحيكو ،وقكد
أنككزل التككوراا واإلن،يككم والزبككور ،وكلكك .موسكك .هليككو السككالم بالعبرانيككة ،وأنككزل الصككحف هلكك.

 1الرازي ،أبو حات .حمدان :كتاب الزينة فقي المصقطلحات اإلسقالمية العربيقة :تحقيك  :حسكين فكيض ض الهمكداني
(القا.را ،مقبعة الرسالة1951 ،م)  .7/1ومكن الكذين رددوا .كذ الكدهوى أبكو منصكور الوعكالبي :فققع اللغقة وسقر
اللغة  :تحقي جمال هقية (بيروت ،دار الكتب العلمية ،د.ط.ت) ص.25
 . 2إنو من المعلوم أن جميع األنبياء والمرسلين ليسوا مكن العكرب باسكتوناء أربعكة مكنه ،.فقكد روى ابكن حبكان فكي
سككحيحو هككن أبككي ذر الغفككاري رنككي ض هنككو مرفوهككا :أن هككدد األنبيككاء مائككة وأربعككة وهشككرون ألفككا ،ال مائككة
وبيعة هشر منه .رسكم ،مكنه .أربعكة مكن العكرب. ،كود وسكالح وشكعيب ومحمكد سكل .ض هلكيه .وسكل :.انالكر:
التريكككككزي :مشككككككاا المصكككككابيح تحقيككككك محمكككككد ناسكككككر الكككككدين األلبكككككاني (بيكككككروت ،المكتكككككب اإلسكككككالمي ،ط،2
.1399ككـ1985،م)  .1599/3و.ككذا األ ككر دليككم هالككي .هلكك .أن األمكك .والشككعوب متسككاوية ،فقككد أرسككم ض الرسككم
ل،ميع األم ،.حيث قالبوإن من أمة إي .ال فيها نذير} سورا فاطر ابيكة  ،24فكالعرب ليسكوا وحكد ..األمكة التكي
بعث ض إليها األنبياء ،وأرسم لها الرسم ،بم إنه .من أقم األم .حصة فكي .كذا الم،كال ،فقكد ذككر األ كر أن هكدد..
أربعة فق  ،و.ذا قليم جدا مقارنكة بالعكدد المكذكور .وككون محمكد سكل .ض هليكو وسكل. .كات .األنبيكاء والرسكم مكن
العرب ،ي يقتيكي أفيكلية العكرب هلك. .يكر ،..فلعكم مكة حكمكا ن،هلهكا ،فكي ككون ض ا.تكار مكن العكرب .كات.
األنبياء ،فاهلل ي يسأل هما يفعم ،و ..يسألون.
 3سورا فاطر ابية .24
 4سورا الشعراء ابية .191
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إبرا.ي .هليو السالم بالسكريانية ،فتسكاوت اللغكات فكي .كذا تسكاويا واحكدا" .1وقكد ذككر البكاقالني أن
نككزول القككرآن بالعربيككة لعلككة التمييككز بينككو وبككين الكتككب األ.ككرى كككالتوراا واإلن،يككم والزبككور ،قككال
الباقالني فكي معكرض الكرد هلك .المعتزلكة ،حيكث ذككر مكن معكاني جعكم :أراد فكي قولكو تعال.بإنكا
جعلنا قرآنا هربيا} ،2إنا جعلنا قراءتو وتالوتو بلسان العرب ،وأفهمنا أحكامو ،والمراد بو اللسكان
العربككي ،وتكككون الفائككدا فككي ذل ك الفككرن بينككو وبككين التككوراا واإلن،يككم ،ألنككو جعككم تككالوا الكتككابين
المذكورين ،وإفهام أحكامهما باللسان العبراني والسرياني".3
وأما كون اللغة العربية أكمكم اللغكات وأتمهكا وأبينهكا وأهكذبها كمكا قكال أبكو حكات .الكرازي
و.ير  ،فهو كما قال ،و.و أمر نسبـي . ،إن كم من يتقن لغة ما ،يفيلها هل. .ير.ا ،فكأبو حكات.
الرازي كان يتقن العربية فق حسب معرفتنا ،ولو اتسكعت معارفكو لدراسكة اللغكات األ.كرى لربمكا
تغير موقفو ورأيو .4وي ريكب أن للغكة العربيكة .صكائب ومميكزات معروفكة ،إي أن .كذا ي يعنكي
تفييلها هل .اللغكات األ.كرى ،التكي تشكاطر.ا فكي نفكس الةصكائب والمميكزات ،ولهكذا لمكا سكأل
الفيلسوف أبو حيان األندلسي أسكتاذ أبكا سكليمان بقولكو. :كم مكن بال.كة أحسكن مكن بال.كة العكربل
فقال. :ذا ي يبين لنا إي بأن نتكل .ب،ميع اللغات هل .مهارا وحذن . ،نيع القسقاس هل .واحدا
واحككدا منهككا ،حتكك .نككأتي هلكك .آ.ر.ككا وأقصككا.ا ،وحتكك .نحككك .حكمككا برياككا مككن الهككوى والتقليككد
والعصككبية والمنشككأ" .5لقككد أشككار الشككافعي إلكك .بعككض .ككذ الةصككائب ،حيككث قككال ":لسككان العككرب
أوسع األلسنة مذ.با ،وأكور.ا ألفاظا" .6وأشكار إليهكا أييكا الشهرسكتاني(ت.548كـ) بقولكو ":تميكز
لسان العرب ولغته .من سائر األلسنة واللغكات بأسكلوب آ.كر مكن هذوبكة اللسكان ،ورطوبكة اللفك ،
وسهولة المةارع ،والتعبير هن متن الكدائر فكي اليكمير ،بأونكح هبكارا ،وأسكح تفسكير ،وسكار
ذل شرفا وكرامة له.7".
فهذ الةصائب والميزات التي ذكر.ا الشهرستاني و.ير  ،يمكننا أن ن،د.ا فكي أي لغكة
أ.ككرى هنككدما نتقنهككا ،مككع اي.ككتالف والتبككاين حتمككا بككين تل ك الةصككائب مككن لغككة إلكك .أ.ككرى،
كالفارسككية والفرنسككية واإلن،ليزيككة واليونانيككة .فاألفيككلية بككين اللغككات تحككدد.ا الحاجككة اإلنسككانية،
فاللغكككة اإلن،ليزيكككة فكككي .كككذا العصكككر .كككي أفيكككم اللغكككات ،لكونهكككا لغكككة التكنولوجيكككا والمكككهتمرات
وايتصايت والرحالت ،بم من الصعب جدا لإلنسان أن يسافر و.و ي يعرف .ذ اللغة العالميكة،
و.كككذا بالنسككبة لبقيككة اللغككات ،فالعبريككة أفيككم اللغككات لدراسككة اليهوديككة ،واليونانيككة أفيككم اللغككات
لدراسة الفلسفة ،والعربية أفيم اللغات لدراسة اإلسكالم ،بكم يمككن القكول بكأن العربيكة شكرط لفهك.
اإلسككالم ،فككإن نككب الككدين بيككب اللسككان ،ومككن .ككذا المنقل ك قككال إمككام الحككرمين ال،ككويني(ت
.428ـ) ":فإن الشريعة هربية ،ولن يستكمم المرء .الل ايستقالل بالنالر في الشرش مكا لك .يككن

 1ابن حزم :اإلحكام في أصو األحكام .34/1
 2سورا الز.رف ابية .3
 3الباقالني ،أبو بكر بن القيب :اإلنصاف فيما يجب اعتقاده ول يجوز الجهو بع ،و.و المعكروف بكتكاب(الحقرة)
 :تحقي محمد زا.د الكو ري(د.م.ط.1421 ،2ـ2000،م) ص.73-72
 4ولمكا كككان البيرونككي ،العككال .المسككل ،.والفارسككي األسككم (ت.440ككـ) مقلعككا هلكك .لغككات هككدا كالهنديككة والفارسككية
واليونانيككة ،لكك .تكككن وجهتككو كوجهككة الككرازي ،حيككث هككاب اللغككة العربيككة فككي كويككر مككن المككواطن ،وبككين معايبهككا
ونقائصها ،ولوكان كغير متقنا العربية فق  ،يقتصر هل .مد العربية ،ولربما فيلها هل. .ير.ا من أ.واتها.
 5أبو حيان :المقابسات :تحقي محمد توفي حسين (بيروت ،دار ابداب ،ط1989 ،2م) ص.212-211
 6الشكككافعي :الرسقققالة (بيكككروت ،دار الفككككر ،ط1997 ،2م) ص .42وانالكككر الشكككاطبي ،أبكككو إسكككحان :العتصقققام
(بيروت ،دار إحياء الترات العربي ،ط.1417 ،1ـ1997،م) .452/2
 7الشهرستاني ،أبو الفكتح هبكد الككري :.نهايقة األققدام فقي علقم الكقالم :تحقيك ألفكرد جيكوم (د.م.ت.ط.مكتبكة الوقافكة
الدينية) ص .477وانالر كذل  :القنوجي الهندي :أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوا العلقوم تحقيك  :هبكد
ال،بار زكار (بيروت ،دار الكتب العلمية1978 ،م)  44/2حيث بالغ في مد اللغة العربية بشكم مفرط ،وقد ذككر
هنو أنو كان يفيم اللغة الفارسية هل .اللغة العربية.
11

ريانا من النحو واللغة" .1بم إن ابن تيمية الحراني(ت.728كـ) قكد ت،كاوز مكا قالكو ال،كويني ،حيكث
قال ":فإن نفس اللغة العربية من الدين ،ومعرفتها فرض واجكب ،فكإن فهك .الكتكاب والسكنة فكرض،
وي يفه .إي بفه .اللغة العربية ،وما ي يت .الواجب إي بو ،فهو واجب".2
و.ككذ األ.ميككة التككي ذكر.ككا ابككن تيميككة الحرانككي يعقككي حكمككا إنككافيا ،و.ككو قدسككية اللغككة
العربية ،وكون العربية مقدسة ردد حت .بعض المعاسرين ،منه .الغزالي المعاسر ،حيث قال":
إن اإلسالم أنف .هل .اللغة العربية قداسكة جعلكت الحفكاظ هليهكا دينكا ،ونكب قواهكد.ا هبكادا".3
ويككأتي كاتككب آ.ككر فيوسككي كككم مسككل": .أن يتعلمهككا ويككتكل .بهككا ويقدسككها ...فالعربيككة .ككي اللسككان
واإلسالم ،وكم من تكل .بالعربية فهو هربي" .4و.ذا كلو م،رد آراء واجتهادات أقرب إل .القابع
القككومي منككو إلكك .الككديني ،واألسككم أن فكككرا تقككديس اللغككة مككن تككأ يرات الوقافككات األجنبككـية ،ففككي
المسيحية مة تقديس وانح لأللسنة ،فالكا وليكية تعد اللغة الالتينيكة اللغكة المقدسكة لتأديكة الشكعائر
الدينية ،بينما اللغة اليونانية .ي اللغة المقدسة هند األر وذكس ،كما أن العبريكة .كي اللغكة المقدسكة
هند اليهود .وي ش أنو مكا مكن مقكدس فكي اإلسكالم إي و مكة دليكم يوبكت قدسكيتو ،أمكا م،كرد ورود
أدلة توني هل .أمر ،فال يلزم كونو مقدسا ،هل .افتراض سحة تل األدلة . ،إن المقكدس ي يمككن
نقككد  ،وإبككراز العيككوب فيككو ،وقككد قككام كويككر مككن هلمككاء اإلسككالم بنقككد اللغككة العربيككة ،وبيككان هيوبهككا
ونقائصككها ،كككأبي الريحككان البيرونككي(ت.440ككـ) حيككث قككال و.ككو ينقككد اللغككة العربيككة ":فككإنه- .أي
العرب – يسمون الشيء الواحد بأسماء كويرا جدا ،والموال بالشمس ،فإنه .سمو.ا بألف اسك .هلك.
مكا ذكككروا كتسككمية العككرب األسككد بقريككب مككن ذلك … و.كك .مككن شككابهه .يتب،حككون بككذل  ،و.ككو مككن
أهال .معايب اللغة . …5تحدت هن هادا سياة هند العكرب ،وذلك هنكدما يشكو.ون األسكماء هنكد
تعريبها ،6ولهذا اته .الرجكم مكن قبكم بعكض البكاحوين العكرب بالشكعوبية ،وأنكو يفتةكر بفارسكيتو.7
وأمر آ.ر ينياف إليو و.و أن اللغة -أي لغة كانت -م،رد أداا ووسيلة للتعبير ،فأي قداسكة يمككن
تصور.ا ألدا م،ردا ،إذن فاألمر فيو طابع قومي مصقبغ بصبغة دينية.
أمككا األحاديككث التككي وردت فككي فيككم اللغككة العربيككة فعككدد.ا ي بككأس بككو ،ولكنهككا هنككد
المحككد ين بحاجككة إلكك .مراجعككة نقديككة ،ألنهككا ي ترتقككي إلكك .درجككة القبككول والتعويككم هليهككا. .8ككذ
المواقف المتشددا ت،كا اللغكات األ.كرى ،تتعكارض ومقاسكد اإلسكالم الكليكة ،وتتنكاقض مكع فلسكفة
القرآن الكري ،.تل الفلسفة التي تنالكر إلك .جميكع اللغكات نالكرا واحكدا ،لكونهكا جميعهكا آيكات دالكة
 1ال،ويني :البرهان في أصو الفقع .131/1
 2ابن تيمية :إقتضار الصراط المستقيم ص.188
 3الغزالككككي ،محمككككد :حقيقققققة القوميققققة العربيققققة ،وأسققققطورة البعققققث القققققومي (د.م.دار الكتككككب الحديوككككة ،ط،3
.1397ـ1977،م) ص.7
 4القحان ،مصقف :.القومية بين الن رية والتطبيق ( الكويت ،دار الو ائ  ،ط.1،1409ـ1989،م) ص.30-29
 5البيروني :في تحقيق ما للهند من مقولة ص .185أكوكر هلمكاء اللغكة العربيكة يتصكورون أن مكا ذككر البيرونكي
ليس هيبا ،بم تسمية الشا بأسماء كويرا من محاسن اللغة ومميزاتها ،ولكن ليس اإلشكال في ذلك  ،وإنمكا اإلشككال
أن البيروني جرأ هل .نقد ما تصور أنو مقدس ،فلو كان ذل كذل لما أقدم هال .مسل .كالبيروني هل .ذل .
 6المرجع السابق ص .121
 7ومن .هيء زا.ية قدورا في كتابهكا العقعوبية وأثرهقا الجتمقاعي والسياسقي فقي الحيقاة اإلسقالمية فقي العصقر
العباسققي األو (بيكككروت ،دار الكتكككاب العربكككي ،ط1972 ،1م) ص .91وككككذل .ليككم إبكككرا.ي .جفكككال فكككي كتابكككو:
الععوبية واألدب ،أبعاد ومضمونات من العصر الجاهلي حتى القرن الرابع الهجري( بيروت ،دار النيال ،ط،1
1918م) ص.349
 8ويمكن ذكر أ ..تل األحاديث واب ار )1:مكن تكلك .بالعربيكة فهكو هربكي ،ومكن أدري لكو ا نكان فكي اإلسكالم فهكو
هربككي )2.مككن يحسككن أن يككتكل .بالعربيككة ،فككال يككتكل .بالع،ميككة ،فإنككو يككورت النفككان )3 .مككن أحسككن من ك أن يككتكل.
بالعربية ،فال يتكلمن بالفارسية ،فإنو يورت النفان )4 .من تكلك .بالفارسكية ،زادت .بوكو ،ونقصكت مر تكو )5 .قكال
همر(رض) ما تعل .الفارسية أحد إي .ب ،وي .ب رجم إي نقصت مروءتو ،إل. .ير ذل من األحاديث واب كار
التي تةالف العقم وفلسفة اإلسالم ومقاسد الكلية.
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هلككك .قكككدرا ض المقلقكككة ،فمكككن الةقكككأ اإلزدراء بلغكككات الشكككعوب األ.كككرى ،والغريكككب أن بعكككض
الصككحابة والتككابعين األجككالء قككد تورطككوا فككي .ككذا األمككر ،حيككث كككانوا ينالككرون إلكك .اللغككات .يككر
العربية ،و.اسة الفارسية نالرا ازدراء وتحقير وسوء ،حيث ذكر ابن تيميكة الحرانكي أن  ":سكعد
بن أبي وقكاص(رض) سكمع قومكا يتكلمكون بالفارسكية ،فقكال مكا بكال الم،وسكية بعكد الحنفيكةل و.كذا
الشافعي يكر لمن يعكرف العربيكة أن يسكمي بغير.كا ،وأن يكتكل .بهكا .القكا بأه،ميكة ،ك .قكال ابكن
تيمية الحراني معقبا ":و.ذا الذي ذككر  ،قالكو األئمكة مكأ ور هكن الصكحابة والتكابعين ،بكم لقكد ككان
أحمد بن حنبم يصف الفارسية بأنها لسكان سكوء" .1ومالك بكن أنكس يقكول ":مكن تكلك .فكي مسك،دنا
بغيككر العربيككة أ.ككرع منككو". .2نككا سككهال يقككر نفسككو. ،ككم كككان السككلف همومككا يحملككون أي ات،ككا
هنصككري ت ،كا الشككعوب األ.ككرى ،و.اسككة الفككرس ولغككته .الفارسككيةل و.اسككة أن بعيككه .بنكك.
أحكامكا فقهيكة هلك .ذلك  ،كالشككافعي الكذي منكع الع،مكي أن يتككزوع هربيكة ،ينتفكاء الكفكاءا بينهمككا،
لكون العربية شرطا في الكفاءا 3.ظكا.را يبكدو األمكر ككذل  ،ولككن مكة جملكة مكن األسكباب دفعكت
السلف إلتةاذ موم .ذ المواقف المتشددا ،و.ير المتوقعة منه :.يمكن ذكر.ا في سورا نقاط:
ورود بعض األحاديث واب ار التكي تفيكم اللغكة العربيكة هلك .أ.واتهكا،
.1
وتذم اللغة الفارسية ،و.ي هند المحد ين ي تصلح لالحت،اع بها.
اهتقاد أ.م السنة أن العرب أفيم النكاس ،ففيكم ال،كنس يقتيكي فيكم
.2
اللغككة ،قككال ابككن تيميككة الحرانككي ":فككإن الككذي هليككو أ.ككم السككنة وال،ماهككة اهتقككاد أن جككنس
العرب أفيم من جنس الع .،هبرانيه .وسريانيه .ورومهك .وفرسكه .و.يكر .4"..مكع أن
 1ابن تيمية الحراني :اقتضار الصراط المسقتقيم ص .188وقكد ذككر هبكد ض بكن أحمكد بكن حنبكم أن أبكا سكام هكن
الرجم الذي ي يحسن العربيكة يكدهو فكي الصكالا بالفارسكية ،قكال :يل انالكر :أبكي يعلك :.طبققات الحنابلقة :تحقيك :
محمد حامد الفقي( بيروت ،دار المعرفة ،د.ط.م.ت)  .401/1مع أنو قد سح هكن رسكول ض سكل .ض هليكو وسكل.
أنو قال :أقرب ما يكون العبد من ربو ،و.وساجد ،فأكوروا الدهاء .سحيح مسل .رق .الحكديث( )744بكاب مكا يقكول
في الركوش .ترى .م شرط النبـي سل .ض هليو وسكل .أن يككون الكدهاء فكي الصكالا و.اسكة فكي أوقكات السك،ود
باللغة العربيةل .ذا مما ي دليكم هليكو ،ينكو ي يمككن أن نحكرم الماليكين مكن المسكلمين مكن .كذ النعمكة ،لككونه .ي
يعرفككون العربيككة ،كك .إن كلمككات الككدهاء هامككة حسككب ر.بككة الككداهي ،و.ككي ليسككت مككن كلمككات الصككالا المحككددا
المعروفة.
 2الكرمي الحنبلي :مسقبو القذهب فقي فضقو العقرب وشقرف العلقم علقى شقرف النسقب :تحقيك  :هلك .حسكن هبكد
الحميد (األردن ،دار همار ،د.ت.ط) ص.50
 3قال الرملي المعروف بالشافعي الصغير ":فكالع،مي أبكا ،وإن كانكت أمكو هربيكة ،لكيس ككفء هربيكة ،وإن كانكت
أمها ه،مية ،ألن ض اسقف .العرب هل. .ير ،..وميز ..هنو بفيائم جمة" انالر :الرملي :نهاية المحتاج إلى
شرح المنهاع ( مصر ،مقبعة الحلبي وأويد  ،القبعكة األ.يكرا.1381 ،كـ1917،م)  .257/1ويكذكر الكرمكي أن
أكور الفقهاء جعلوا العربية من الكفاءا بالنسبة للع،مي ،قائلين فال تزوع هربيكة بع،مكي .انالكر :الكرمكي :مسقبو
الذهب فقي فضقو العقرب ص .38وقكد روي هكن سكلمان الفارسكي(رض) قولكو :نهانكا أن نكنكح نسكاء العكرب .وفكي
رواية هن سلمان قولو :فيلتمونا يا معشر العكرب بكا نتين :ي نكهمك .فكي الصكالا ،وي نكنكح نسكائك ..و.كذ اب كار
تتنككاقض مككع مبككادئ اإلسككالم العامككة ،و.ككي تةككالف العقككم ،ونصوسككا أ.ككرى ابتككة ،مككع كونهككا .يككر سككحيحة هنككد
المحد ين ،وليس هل .الحديث من ا.تصاص الباحث ،وإي لحقك تلك األحاديكث ،ولككن يكفكي التعويكم هلك .هلمكاء
الحككديث فككي تةككريج األحاديككث وتحقيقهككا .ون،ككد التقبي ك الكامككم لهككذا الفقككو هن كد الةككوارع ،و.كك .العككرب األقحككا
الةلب ،فقد ذكر ابكن أبكي الحديكد المعتزلكي الشكيعي أن رجكال مكن الموالي(األهكاج. ).قكب امكرأا مكن الةكوارع،
فقالوا لو :فيحتنا .أنالر :فتا  ،هرفان هبد الحميد :دراسات في الفرم والعقائد اإلسقالمية (بيكروت ،دار البشكير،
ط.1417 ،2ـ1997،م) ص .92بم إن  ":رجال من الموالي .قكب بنتكا مكن أهكراب بنكي سكلي .وتزوجهكا ،فرككب
محمد بن بشير الةارجي إل .المدينة ،وواليها يوماذ إبرا.ي .بن .شام بن إسماهيم ،فشككا إليكو ،فأرسكم الكوالي إلك.
المول .ففرن بين المول .وزجتو ،ونربو مائتي سوط ،وحل رأسو ولحيتو وحاجبيو" .انالر :أمين ،أحمد :ضقحى
اإلسالم  .32/1و.ذ المواقف الةارجية ليست من منقل ديني في تقكدير الباحكث ،بكم .كي مواقكف سياسكية قوميكة
بحتة ،ألن الةوارع من الناحية النالرية كانوا دهاا للمساواا بين العرب و.ير ،..وذلك أل.كراض سياسكية ،ألنهك.
من الناحية التقبيقية كانوا متناقيين ،و.ير ملتزمين بمبادئه..
 4ابن تيمية الحراني :مجموف الفتاوى الكبير .250/32
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.ذا ايهتقاد ي يسكاند قكرآن وي سكنة ،بكم .كو م،كرد رأي يعككس ظرفكا .اسكا ،ي يمككن
تعميمو.
الوقوف أمام الحيارا الفارسية ،حيكث ككان أبنائهكا يكد.لون فكي اإلسكالم
.3
أفواجا ،فلكي تت .هملية الققيعة مع الترات التاريةي الفارسي الساب  ،لكونكو مناقيكا مكع
هقائد المسلمين ،أقام السلف سدا منيعا بينه .وبين مانكيه .العقكدي ،وذلك لككي ي يصكاب
أحككد ..بحنككين إلكك .مانككيو الفكككري واأليككدولوجي و.اسككة الديانككة الم،وسككية ،ألنككو كككان
للفككرس حيككارا وتمككدن وتقككور و قافككة بةككالف العككرب الككذي كككانوا متةلفككين مككن .ككذ
الناحية ،قال ابن .لدون ":ولهذا ت،د أوطان العرب وما ملككو فكي اإلسكالم قليكم الصكنائع
بال،ملة ،حت .ت،لب إليو من ققر آ.ر ،وانالر إل .بالد الع .،مكن الصكين والهنكد وأرض
التري وأم .النصرانية ،كيف استكورت فيه .الصنائع واست،لبها األم .هن .ير.1"..
تعالككي .شككأن اللغككة العربيككة ،وتفيككيلها هلكك. .ير.ككا ،وأنهككا لغككة القككرآن
.4
الكري ،.لكي يتسن .لغيكر العكرب تعلمهكا ،ولهكذا ن،كد أن معالك .هلمكاء اللغكة مكن الفكرس":
فكان ساحب سناهة النحو سيبويو والفارسي من بعد  ،والزجاع من بعكد.ما ،كلهك .ه،ك.
في أنسابه ،.وإنما ربوا في اللسان العربي فاكتسبو بالمرب .ومةالقكة العكرب ،وسكيرو
قوانين وفنا لمن بعد.2"..
ظهور الحركة الشعوبية التي دهت إلك .المسكاواا المقلقكة بكين المسكلمين
.5
سواء كانوا هربا أو ه،ما ،هرفت الحركة في ههد بني أمية بأ.م التسكوية ،وفكي العصكر
العباسي بالشعوبية ،وقد سب الحديث هن ذل  ،وقد بلغ تقرف الشكعوبين درجكة مفرطكة،
تحدت هنه .ال،اح (ت.255كـ) بقولكو ":فكإذا أبغكض شكياا أبغكض أ.لكو ،وإن أبغكض تلك
اللغة أبغض تل ال،زيرا ،وإذا أبغكض تلك ال،زيكرا أحكب مكن أبغكض تلك ال،زيكرا ،فكال
تزال الحايت تنتقم بو حت .ينسلخ من اإلسالم" .3وقد تصدى هلماء اإلسالم لبيان هالمكة
اللغة العربية إل .درجة التقديس والتب،يم والتعصب ،والمالح أن أكور الذين دافعوا هكن
اللغة العربية أهاج. ،4.كذ مكوال الزمحشكري الفارسكي(ت.538كـ) حيكث يقكول ":ض أحمكد
هل .أن جعلني من هلماء العربية ،وجبلني هل .الغيب للعكرب والعصكبية ،وأبك .لكي أن
أنفرد هن سمي .أنصار ،..وأمتاز وأنيوي إل .لفيف الشكعوبية وانحكاز ،وهصكمني مكن
مذ.به .الذي ل .ي،د هليه .إي الرش بألسنة الالهبين ،والمشك بأسكنة القكاهنين" .5وقكال
الوعالبي(ت.429ـ) ":والعرب .ير األم ،.والعربية .ير اللغات واأللسن".6
 1ابن .لدون :المقدمة  .241/1ومن الذين أشاروا إل .تةلكف العكرب الحيكاري والمكدني والصكناهي أبكو الحسكن
العامري  :اإلعالم بمناقب اإلسالم ص ،173وابن حزم :الفصو في الملو واألهوار والنحو :تحقيك محمكد هميكرا
ومحمد إبرا.ي .نصر (السعودية ،مكتبة هكاظ ،ط.1402 ،1ـ1982،م)  ،195/1و الشهرستاني ،أبكو الفكتح محمكد
هبككككدالكري :.الملققققو والنحققققو ،تحقيكككك  :أحمككككد فهمككككي محمككككد (بيككككروت ،دار الكتككككب العلميككككة ،ط.1410 ،1ككككـ،
1990م) ،318/1والمقريزي ،أحمد بن هلي :الخطط (مصر :دار التحرير ،طبعة بكوين1853 ،م) .113/4وابكن
ح،ر العسقالني :فت الباري  ،31/1ومن المعاسرين محمد هبد  :رسالة التوحيد ص.134
 2ابن .لدون :المقدمة .541/1
 3ال،ككاح  ،أبككو هومككان :كتققاب الحيققوان (د.م.مقبعككة مصككقف .البككاي الحلبككـي وأويد  ،ط.1387 ،2ككـ.1918،ككـ)
.220/7
 4وقككد بلككغ تقككرف أحككد أهمككدا المككذ.ب األشككعري ،و.ككو أبككو المالفككر اإلسككفرايني (ت.471ككـ)أن شككك فككي أسككم
ال،اح العربي من بني كنانة ،لكونو سنف كتابا في فيم الموالي هل .العرب ،والمقصود به .هل .وجو التحديد
.ير العرب من الشكعوب األ.كرى ،و.اسكة الفكرس .انالكر اإلسكفرايني ،أبكو المالفكر :التبصقير فقي القدين وتمييقز
الفرقة الناجية عن الفرم الهالكين :تحقيك محمكد زا.كد الككو ري ( د.م.ط ،1مقبعكة األنكوار.1359 ،كـ1940،م)
ص.50
 5الزمةشري ،جار ض :المفصو في علم العربية (بيروت ،دار ال،يم ،ط ،2د.ت) ص.2
 6الوعالبي :فقع اللغة وسر اللغة ص.25والغريب أن .ذ العبارا .ير موجكودا فكي النسكةة األسكلية ،فلعلكو سكق ،
ولعلو من زيادا النساخ.
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ومعلكوم أن حرككة ونككع األحاديكث فككي فيكم اللغكة العربيككة وذم اللغكة الفارسككية
ظهرت في العصر العباسي ،نتي،ة الصكراش العنيكف بكين العكرب والفكرس ،ولهكذا ن،كد ذم
اللغككة الفارسككية فق ك دون .ير.ككا .وهليككو ،فككإن اللغككات مككن آيككات ض ،فككال يسككو تحقيككر
بعيها ،أو رفيها بأي ح،ة ،فإن قيم بأن الفارسية لغة الم،وس ،تكرى ألك .تككن العربيكة
لغككة الشككري والكفككر قبككم اإلسككالمل ،إنككو مككن اليككروري جككدا اي.تمككام باللغككات ،و.اسككة
العربية ،لكونها لغة الوقافكة اإلسكالمية ،بكم ي قكة بعلك .مكن يتحكدت هكن الكدين ،و.كو .يكر
متقن للعربية ،ولكن ي أن يصم األمر إلك .درجكة التقكديس والتعصكب ،بحيكث أن ييكحي
المسل .بلغتو األم فكي سكبيم اللغكة العربيكة ،ألن ذلك فكي تقكدير الباحكث مكن أمكارات تغييكر
.ل ك ض ،وهككدم الرنككا بتقسككي .ض ،ألن ض .ككو الككذي .لق ك  ،و.ككو الككذي و.ككب ل ك لغككة
تتحدت بها مع قوم  . ،إنو قد بت هنو سل .ض هليكو وسكل .أنكو تكلك .بغيكر لغتكو ،وذلك
هندما قال ":ألم .الد بنت .الد بن سكعيد بكن العكاص ،وكانكت سكغيرا ،قكد ولكدت بكأرض
الحبشة ،لما .كاجر إليهكا أبو.كا ،فكسكا.ا النبكـي سكل .ض هليكو وسكل .قميصكا ،وقكال :يكا أم
.الد .ذا سنا ،والسنا بلغة الحبشة الحسن".1
وذكر الوعالبـي أن هليا(رض) سكأل شكريحا القانكي مسكألة ،فأجكاب بالصكواب،
فقككال لككو :قككالون ،أي أحسككنت بالروميككة" .2و بككت أن أبككا .ريككرا(رض) قككال لمككن أوجعككو
بقنو( ":أشك .بدرد) و.ذا بالفارسية ،و بت هن بعض السلف تكلمهك .بالفارسكية ،قكال أبكو
.لدا ":كلمني أبو العالية بالفارسية" .ومعلوم مكانة أبي العالية بين أ.م العل ،.وقكال منكذر
الووري ":سأل رجكم محمكد بكن الحنفيكة هكن الةبكز ،فقكال يكا جاريكة إذ.بكـي بهكذا الكدر،..
فاشتري بو تنبـيزا ،فاشترت تنبـيزا . ،جاءت بو يعني الةبز".3
إذن .ككذ كانككت ظككا.را طبيعيككة ،فلكك .يكككن األمككر بككذل التعقيككد ،و.ككذا مولككو كموككم
بعككض الموقفككين الككذي يسككتعملون الكلمككات األجنبككـية كاللغككة اإلن،ليزيككة مككوال ،فككي حككديو.
ومقايته .وأبحا ه ..وقد بت أن الفكرس طلبكوا مكن سكلمان الفارسكي(رض) أن يكتكب لهك.
الفاتحة بالفارسية ،فلب .طلبه ،.وككانوا يقكر ون الفاتحكة بالفارسكية حتك .ينكت ألسكنته.4".
مع أنو من ناحية الصناهة الحديوية ،أو هل .الحديث ي يمكن للصكحابي أن يقكدم هلك .أمكر
متعل ك بالعبككادات ،إي بموافقككة رسككول ض سككل .ض هليككو وسككل ،.فهككو فككي حككك .الحككديث
المرفوش ،ول .يوبت أن أحدا من الصكحابة أنككر ذلك هليكو ،وقكد نسكب إلك .أبكي حنيفكة أنكو
أجاز الصالا بغير العربية ،لمن ي يعرف العربية ،حت .يتمكن من تعلمها ،وقيم أنو رجع
هككن ذلك  ،5وروى الحسككن أن أبككا حنيفككة أجككاز األذان باللغككة الفارسككية ،إذا هلكك .النككاس أنككو
أذان 6وقد بت أن أحد تالمذا الغزالي(ت.505ـ) و.و ابن تكومرت البربكري(ت.542كـ)
 1روا البةاري رق .الحديث  5397باب ما يده .لمن لبس وبا.
 2ابن ح،ر :فت الباري .9/2
 3انالر .ذ اب ار جميعها ابن تيمية الحراني :إقتضار الصراط المسقتقيم ص .189والبيهقكي ،أحمكد بكن الحسكين :
سنن البيهقي تحقي  :محمد هبد القادر هقا ( مكة المكرمة ،مكتبة الباز ،ط.1،1414ـ1994،م) .143/8
 4السر.سي :المبسوط  .99/1وانالر كذل  :أبو ز.را  :أبو حنيفة ص.245-244
 5انالككر مناقشككة المسككألة :ابككن أبككي العككز الحنفككي :شققرح العقيققدة الطحاويققة( :بيككروت ،المكتككب اإلسككالمي ،ط،4
1391م)  .201/1والباحكث يسكتبعد رجككوش أبكي حنيفكة هككن رأيكو ،لكونككو فارسكيا يكدري سككعوبة ممارسكة الشككعائر
الدينيككة بالعربيككة ،ولعككم القككائلين برجوهككو يريككدون تبرئككة سككاحة أبككي جنيفككة مككن الشككعوبية التككي .ككدت تهمككة هقديككة
.قيرا تلص بكم من ي يحب العرب والعربية.
 6أنالر كتب الحنفية حول .ذ المسألة  :العنايكة شقرح الهدايقة  ،415/1ورد المحتقار  .12/4وي ريكب أن مكا قالكو
أبو حنيفة يدل هل .فقو هالي .ودقيك  ،واألولك .هكدم ال،كواز لسكبب بسكي . ،كو أنكو ي يمككن ترجمكة األذان ترجمكة
دقيقة ،انيا ،إن موسيق .األذان سيةتم ،الوا ،إن اإلنسكان المسكل .فكي .كذ الالكروف يت،كول بكالد العكال ،.فكيكف لكو
ذ.ب مسل .إل .الصين ،ووجد المسلمين .ناي يهذنون باللغة الصينية ،كيكف يمككن للمسكل .أن يعكرف أن .كذا أذان،
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استحدت األذان و.قبة ال،معة بلغتو ،و.ي البربرية األمازيغية ،وذل لككي يسكتفيد قومكو
مككن ذلك  ،مككع أن أحككدا لكك .يتهمككو بايبتككداش 1وقككد سككنف رسككالة بلغتككو بعنككوان المرشككد فككي
التوحيد.
أم الةقبة والدهاء بغير العربية ،فهذا جائز في رأي الباحث ،2حت .ولو ككان فكي
الس،ود في الصالا ،ألن القصد من الدهاء تذكير الناس ،فكيف يمكن تذكير الناس بلغكة ي
يفهمونها ،وقد يدهو اإلنسان بأدهية مةتلفة شةصية ،وقد يحتاع إلك .وقكت السك،ود ،بنكاء
هلكك .قولككو سككل .ض هليككو وسككل .ب أقككرب مككا يكككون العبككد مككن ربككو ،و.وسككاجد ،فككأكوروا
الدهاء ،3}.فهم نحرم أكوكر المسكلمين مكن أوربكا وأفريقيكا والصكين والهنكد وجنكوب شكرن
آسيا ،وأمريكيا وأستراليا من .ذ النعمةل و.م .ب رسول ض سل .ض هليكو وسكل. .كذا
الموطن المباري بالذين درسكوا فكي قسك .اللغكة العربيكةل .ي ريكب أن رسكول ض سكل .ض
هليو وسل .ل .يقم .ذا.
وهليو ،فإن اللغة .ي م،كرد وسكيلة وأداا للتعبيكر والمحاد كة ،و.كي مكن آيكات ض
العاليمة ،كسائر آياتو الواوية في الكون هل .ا.تالفهكا وتنوههكا ،فكال يمككن أن نفيكم لغكة
لذاتها هل .أ.تها ،بم الحاجة اإلنسانية .ي التي تحدد ذل  ،و.كذا بالنسكبة لألجنكاس ،فككم
جنس مساو ب.ر ،فليس مة جنس أفيم من جنس آ.ر ،ألن مة معكايير آ.كرى إلهمكال
التفانككم بككين األجنككاس أو الشككعوب ،كككالتقوى واإل.ككالص والعمككم ال،ككاد واإلسككهام بكافككة
أشكالو ،ولهذا قال ض تعال.بإن أكرمك .هند ض أتقاك.4}.

كلمة عن اللغة الكوردية
إن اللغة الكوردية كأ.واتها لغة أسيلة وهريقة ،ألن أسالة الشكعب تقتيكي أسكالة لغتكو،
قال شاميلوف ":إن الحقائ وايسكتنتاجات التكي توسكم إليهكا (ن.مكار) 5تبكين بونكو أن الككورد
ككانوا منكذ ههكد بعيكد أسكحاب حيكارا متقدمكة ،وأنهك .ققعكوا .كالل تقكور ..هكددا مكن المراحكم
التاريةيككة" .6والمقصككود بتل ك الحيككارا اإلمبراطوريككة الميديككة  Meedi Empireوهاسككمتها
إي إذا هالما بلغته ،.بم حتما سيشعر أنو أ.نية سينية ،و.ذا ينقب هل .جميع البالد ،ولهذا قال أبو حنيفة إن ككان
الناس يعلمون أنو أذان ،ولهذ األسباب ي يمكن األذان إي باللغة العربية ،وأمر آ.ر يياف إليكو ،أن األذان إذا قكام
بو شةب سق هن الباقين ،فهو م،رد إهالم بد.ول وقت الصالا.
 1سبحي ،أحمد محمود :األشاعرة ص.179-177
 2والغريب أن أكور .قباء الكورد اليوم يتبركون باللغكة العربيكة ،حيكث يةقبكون ويكدهون باللغكة العربيكة ،مكع أن
.ككذا لككيس مككن أركككان الةقبككة وي مككن شككروطها ،بككم آراء واجتهككادات مرفونككة ،فككاألول .للةقيككب الكككوردي أن
يةقب بلغتو األم ،ألن الغرض من الةقبة التذكير ،و.ذا يتحق باللغة الكوردية أكور ،وليس من السنة أن يةقكب
أحد ..بالعربية ،بم لو .قب الةقيب بغير لغتو ،فهو مقصر ومفرط بح أمتو التكي تكتكل .بلغتهكا الةاسكة ،و.كي
لغة تةتلف هن اللغة العربية ،وأمر آ.ر مه ،.و.و دهاء الةقيب هل .المنبر باللغة العربية ،والمصكلي المسككين
ليس لو إي القول بآمين ،حيث ي يفه .ما يقولو الةقيب ،فلو دها هليو الةقيب بالموت ،لقال آمين ،و.ذا كلو جملة
وتفصككيال مةككالف لفلسككفة اإلسككالم ،نا.ي ك هككن المناسككبات األ.ككرى ،كككالزواع والعقككود والعقيقككة والةتككان والمككآت.
والتلقين هل .الميت ،فاللغة العربية .ي القا.ية ،مع أن اللغة األم أول .في .ذا النقان لتحقي المقصد األهال..
 3روا مسل .في سحيحو ،رق .الحديث( )744باب ما يقول في الركوش.
 4سورا الح،رات ابية .3
 5نيكويي ياكوفلوفيج مار (ت1934م) من أبرز هلماء اب ار واللغة الروس.
 6شكككاميلوف :حقققو مسقققألة اإلقطقققاف بقققين األكقققراد ترجمكككة كمكككال مالهكككر أحمكككد( بغكككداد ،جامعكككة سكككال الكككدين،
د.ط.1411.ـ1990،م) ص.12
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(أكبتان أو .مدان) تل ايمبراطورية التي أسكس بنيانهكا الككورد فكي .كابر الكزمن ،و.كي تعكد هنكد
هلمكاء اينوروبولوجيكا  Anthropologyوالتكاريخ أول حيكارا آريكة Aryan Civilization
في تل المنققة .فاللغة الكوردية من فصكيلة اللغكات الهندوأوربيكة  ،Indo-Europeanفهكي أقكدم
مككن اللغككات السككامية ،كالعبريككة والعربيككة والسككريانية وابراميككة ،ولهككا له،ككات مةتلفككة كبقيككة لغككات
العال ،.وهليكو فكإن .كذ اللغكة ظلكت فكي التكاريخ لغكة الككورد ،وسكتالم ككذل  ،وإنكو مكن الشكق أن
تكون اللغة العربية اللغة الرسمية للبالد .ير العربية ،و.ككذا بالنسكبة لكوردسكتان ،فاللغكة الرسكمية
ي،ب أن تكون كوردية تحقيقا لمصالح الناس ،وليس .ذا ميال نحو الشعوبية ،بم اهتكراف بالحقيقكة
الواقعية ،ولكن ي يكدفعنا .كذا إلك .معكاداا اللغكة العربيكة ،بكم ي ي،كوز أن نعكادي أي لغكة ،و.اسكة
العربيككة التككي .ككي لغككة الوقافككة اإلسككالمية ،ألن معككادا اللغككة قككد ي،رنككا إلكك .معككاداا الككدين نفسككو ،كمككا
حصم لكوير من .الا الشعوبية في التاريخ ،وقد أشار ال،اح إليه .كما سب ذكر  .فاللغة العربية
ي بككد أن نحصككر.ا فككي قيكايا الككدين ،لكونهككا ي تواكككب التقككدم التكنولككوجي ،فاللغككات األ.ككرى .ككي
األنسب لتل المهمة ،و.اسة اللغة اإلن،ليزية.
إن جعككم اللغككة الكورديككة اللغككة الرسككمية فككي كوردسككتان ،كككان مككن أ.كك .بنككود الوككورات
الكوردية هبر التاريخ. ،ذ موال تل الو يقة التي كتبها الشيخ هبكد السكالم البكارزاني ،فقكد ككان مكن
بنود.ككا :جعككم اللغككة الكورديككة اللغككة الرسككمية فككي كوردسككتان ،و.اسككة فككي م،ككال التعلككي ،.إي أن
العومككانيين كككانوا يعتبككرون .ككذ المحككاويت اإلسككالحية اإلنسككانية ذات طككابع سياسككي لمنا.يككة
سلقانه .الديني ،ولهذا رفيكوا طلبكو ،وأهكدموا الشكيخ فكي سكنة(1914م) ،1ولكيس .كذا .ريبكا فقكد
رفيوا طلب سال الةالدي هندما أراد أن يهلف كتابا في قواهد اللغة الكوردية.2

التعريب في اللبا
نحن في زمن يعرف الرجال بالقشور والمالا.ر والشكليات ،وليس مة قيمة للعم واللب
واألسككالة ،وي ريككب أن .ككذا ظلكك .بح ك العلكك .والفكككر والمسككتوى الوقككافي ،فككك .مككن موقككف متككدين
أكاديمي ي يو بعلمو ،لكون .ياتو .ير مقبولة ،أو بعبارا سريحة ي يلبس ال،بة والعمامة كبقيكة
هلماء الدين الكورد ،وك .من شيخ يلبس ذل اللباس ،و.و .ير متمكن ،بكم بعيكه .ي يعكرف مكن
العلوم اإلسالمية إي القليم .وهليو فإن اإلنسان يقوم بمسكتوا الفككري والمنه،كي ،ي بتلك المعكايير
الهشككة التككي ي قيمككة لهككا أسككال فككي هككال .العلكك .والمعرفككة .كك .إن فلسككفة اإلسككالم أهالكك .شككأنا مككن
اينشغال بتل القشكور والشككليات التكي يدنكدن حولهكا الكبعض ،وقكد راهك .اإلسكالم هكادات النكاس
وتقاليد ،..فل .يفصم القول في تل ال،زئيات ،بم أهق .مبادئ هامة ،وقعد أسوي مهمة ،وأسم
قواهككد أساسككية ،بحيككث ي تصككقدم ومصككالح النككاس ،بككم إن همككر بككن الةقككاب كككان يحككاول بش ك
األنفس أن يراهي كم قوم هاداتو وتقاليكد و قافتكو وأهرافكو .شكية اي.كتالط ،فهكو الكذي نهك .أحكد
الصككحابة العككرب مككن أن يلككبس اللبككاس األه،مككي ،حيككث قككال ":إيككاك .وزي األهككاج 3".لككيس ألنككو
رني ض هنو كر اللباس لذاتو أي كونو أه،ميكا ،وإنمكا أراد أن يحكتف ككم أمكة بلباسكها القكومي،

 1إسككماهيم ،زبيككر بككالل :ثققورات بققارزان 7901م7991 -م (كوردسككتان ،مقبعككة وزارا الوقافككة ،ط1988 ،1م)
ص.31
 2بروكلمككان ،كككارل :تققاريخ العققعوب اإلسققالمية ترجمككة  :نبيككو أمككين فككارس ومنيككر بعلبكككي( بيككروت ،دار العلكك.
للماليين ،ط2ن 1979م) ص.13
 3ابن رجب :فت الباري شرح صحي البخاري .89/3
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وذكر ابكن .لكدون هكن همكر رنكي ض هنكو قولكو ":تعلمكوا النسكب ،وي تكونكوا كنكب السكواد ،إذا
سام أحد ..هن أسلو ،قال من قرية كذا".1
فليس مدحا أن يقول أحكد :..إن اإلسكالم تنكاول ككم شكيء ،فلكو قلنكا ذلك فإنكو ي،كب إقفكال
العقككول وتكبيلهككا إلكك .يككوم القيامككة ،والقككرآن الكككري .يككنقض .ككذ الككدهوى الةقيككرا ،ويحككث هلكك.
ايجتهككاد والتفكيككر والنالككر والتككدبر ،وذل ك ألن البياككات مةتلفككة ،والقبككائع متباينككة ،والسككلوكيات
متنوهة ،والالروف متقلبة ،والعال .في تقور وتقدم مستمر ،وي أحد يعل .مكا فكي مكنكون المسكتقبم
من أحدات ،ولذل فإن كويرا من النصوص الدينية .ي لمراحم معينة ي يمكن تعميمها لككم زمكان
ومككان ،ولككدينا أمولككة ،منهككا األحاديككث الكويككرا حكول كككون الةالفككة ي بككد أن تكككون فككي قككريش دون
.ير.ككا ،مككع أن ظككا.ر األحاديككث يقتيككي كككون رسككول ض (سككل .ض هليككو وسككل ).كككان متعصككبا
لقبيلتككو وهشككيرتو ،لكككن حاشككا (سككل .ض هليككو وسككل ،).ألنككو (سككل .ض هليككو وسككل ).قصككد بككذل
مقصدا هاليمكا أشكار إليكو ابكن .لكدون األندلسكي(ت.799كـ) ،و.كو أن القبائكم العربيكة ي يمككن أن
تتحد دون سيقرا قبيلة قوية وهاليمة وذات شوكة و.يبة ،يقول ابن .لدون ":فإذا بت أن اشتراط
القرشككية إنمككا .ككو لككدفع التنككازش بمككا كككان لهكك .مككن العصككبية والغلبككة ،وهلمنككا أن الشككارش ي يةككب
األحكام ب،يم وي هصر وي أمة ،هلمنا أن ذل إنما .و من الكفايكة… فاشكترطنا فكي القكائ .بكأمور
المسلمين أن يكون من قوم أولي هصبية قوية .البة هل .من معها لعصر.ا ليستتبعوا من سكوا،..
وت،تمكع الكلمككة هلك .حسككن الحمايكة" 2وكانككت قككريش بكال نككزاش تنقبك هليهككا تلك الصككفات ابنفككة
الذكر ،وهليو يتيح المعن ،.فمن الةقأ أن يقول أحد :..إن .ذا الحديث سكحيح ،وي،كب تقبيقكو،
مككع هككدم مراهككاا مقاسككد اإلسككالم الكليككة العامككة ،ولهككذا السككبب رفككض إمككام الحككرمين ال،ككويني
(ت.478ـ) قبول .ذ األحاديث ،وأجاز الةالفة في .ير قريش ،وتبعو كويرون من هلماء السنة.3
ي ش أن للبياكة أ كرا وانكحا فكي تصكنيف األلبسكة ،فالكذي يعكيش فكي البيكداء الحكارا تتقلكب بياتكو
لباسا .فيفا واسعا ،ويفيم أن يككون أبكيض لمواجهكة حكر الشكمس ولهيبهكا ،بينمكا الكذي يسككن فكي
منققة باردا وجبلية كبعض أسقاش كوردستان ،فهو بحاجة إل .لباس يقيو البرد القارص ،وينبغكي
أن ي يكككون واسككعا يعرقككم حركتككو بككين طككرن ال،بككال المعتاسككة ،فاللبككاس العربككي القككدي .كال،بككة
والعمامة يناسب البياة العربية ،لقبيعة المناخ العربي ،فهو لبكاس هربكي .كاص بهك ،.ومكن الةقكأ
أن نفككرض .ككذا اللبككاس هككم .يككر العككرب ،ألن لكككم قككوم قافتككو ولغتككو وهاداتككو وتقاليككد واهرافككو،
واإلسالم من أهالك .األديكان التكي تراهكي .كذ الةصوسكيات الوقافيكة ،ألنكو معلكوم لمكن .كو مقلكع
هلك .األديكان ،أن ككم ديكن يفككرض نوهكا .اسكا ولونكا .اسكا ،ففككي البوذيكة .نكاي اللبكاس األسككفر
المائم إل .البرتقالي ،وفي اليهودية يفيم اللكون األسكود ،وفكي السكيةية اللبكاس األبكيض ،إذن .كذا
التصنيف من حيث األلوان والشكم من إفكرازات الوقافكات األجنبيكة أو بعبكارا أ.كرى مكن تكأ يرات
الكديانات األ.كرى ،فاإلسكالم ي يهكت .بهكذ الشكككليات والز.كارف والمالهريكات ،فلكيس فكي اإلسككالم
لبككاس دينككي ،بككم إن اإلسككالم كدأبككو ييككع القواهككد واألسككس ،وي يلككج فككي تفاسككيم األمككور ،وذل ك
احترامككا لعقككم اإلنسككان ليفكككر وليككدبر حياتككو العامككة ،حسككب تقككورات الحيككاا المتقلبككة ،فقككد ونككع
اإلسككالم بعككض الشككروط العامككة لأللبسككة موككم أن يكككون سككاترا للعككورا. ،يككر نككي بحيككث يصككف
ال،س ،.وي طويم بحيث ي،ر من .لفو ،وي للشهرا ،وقد بت أن النبي سل .ض هليكو وسكل .ككان
يلبس ألوانا مةتلفة ،فقد لبس العمامة السوداء والبيياء ،كعكادا هربيكة ي سكنة شكرهية دينيكة ،وقكد
 1ابن .لدون :المقدمقة . .132/1كذا األ كر الكذي ذككر ابكن .لكدون هكن همكر مهك .للغايكة ،وذلك ألنكو يبكين حقيقكة
اي.تالف بين العرب الذين يفيكلون اينتسكاب إلك .القبائكم والعشكائر ،وبكين .يكر العكرب ككالكورد الكذي يفيكلون
اينتساب إل .القكرى والمنكاط  ،ولهكذا ن،كد هلمكاء الككورد يعرفكون بمنكاطقه .كالشكهرزوري والحرانكي والبكوطي
والدياربكري وابمدي والرسعني وال،زيري والرازياني واألربلي و.ل .جرا.
 2ابن .لدون :المقدمة195/1وما بعد.ا.
 3انالر تفصيم المسألة في رسالتي للدكتورا بعنوان أ ر ال،ويني في هل .الكالم ،مبحث اإلمامكة وشكرط القرشكية،
(رسالة مقدمة لكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،ال،امعة اإلسالمية العالمية بماليزيا2003 ،م.)،
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حددت لو البياة العربية المعروفة تذل النوهية من اللباس ،فقد كان الرجم يأتي إل .المدينة يسكأل:
أيكك .محمككد سكل .ض هليككو وسككل .ي يفكرن بينككو وبكين أسككحابو ،فهككذا دليكم هلكك .هكدم وجككود لبككاس
.اص برسول ض سكل .ض هليكو وسكل .وككذل سكحابتو ،بكم ككان ال،ميكع يلكبس مكا تيسكر لكو مكن
األلبسة العربية في منققتو ،وحت .بعد ظهور اإلسالم ل .يقر أحكد مكن .يكر المسكلمين مكن كفكار
العرب إشكالية األلبسة ،ألنو في الحقيقة ل .يحدت أي تغيير جذري في نالام األلبسة ،ككم مكا حكدت
بعض الشروط األساسية ،وقد مر ذكر.ا.1
إذن البلككد الحككار كمكككة المكرمككة تتقلككب بياتهككا لباسككا .فيفككا أبككيض ،وهمامككة .فيفككة تقككي
الرأس من لهيب الشمس ،بينما منققة كوردستان المعروفة ب،بالها الراسيات تتقلكب لباسكا مةتلفكا
كم اي.تالف هن اللباس العربي ،لونا وح،ما وطوي وهرنا ونوهيكة ،وإنكو مكن هالمكة اإلسكالم
أن تككري النككاس وشككأنه .فككي هككاداته .وتقاليككد ،..ولعككن ض هككادا مةالفككة للشككريعة كمككا يقككول ابككن
ال،وزي(ت .597ـ) ومعلوم أن اللباس الكوردي .ير مةالف للدين ،بم .و أنسب وأجمم مقارنكة
باأللبسة األ.رى للشعوب األ.رى.2
والغريككب الميككح أن الككبعض هككد ال،بككة والعمامككة لباسككا كورديككا ،و.ككذا جهككم مقب ك
بالتاريخ الكوردي والحيارا الكوردية ،و.و قول .قير يقتيي أن الكورد أسله .هرب ،مكع أن
الحقائ التاريةية تنقض .ذا ،إنني ي أمانع أن يلبس هلماء الدين الكورد .ذا اللبكاس ،فهكذا رأيهك،.
ولكن أمانع بشدا أن يلبس .ذا اللباس باس .الدين ،فكإن الكدين أهالك .شكأنا مكن الولكوع فكي موكم .كذ
المسائم الشكلية والوانوية.
والقول بأن ذل اللباس ديني تعريب من زاوية أ.رى . ،إن كم بلد لو لباس .اص باسك.
الدين. ،ذ موال مصر حيث يلبسون القربوش ،وفي الةلكيج العقكال ،وفكي إيكران العمكائ .السكوداء،
وفككي كوردسككتان العمككائ .البييككاء ،وفككي جنككوب العككران العمككائ .الةيككراء ،وقككد رأيككت فككي بعككض
البلكدان العمكائ .الملونكة بشكت .األلككوان ،إذن .كذا اي.كتالف دليكم هلكك .أن ذلك اللبكاس لبكاس بياككي،
ولكن لك .يلتكزم ككم قكوم فكي ككم بلكد بلكون واحكد ونوهيكة واحكدال ،مكع أننكي أتحكدى أن ي،كرأ هكال.
كوردي سني أن يلبس همامة سوداء ،والع،يب أن السياسة ل .تدش حت .للعمائ .راحة ،وهليكو فإنكو
ليس مة لباس ديني ،بم مة لباس هربي يلبسو .ير العرب باس .الدين ،والدين من ذل كلو براء،
وأتصور أن تقسي .األلبسة إل .لبكاس دينكي و.يكر دينكي مكن قافكات الكديانات األ.كرى ،كالمسكيحية
واليهودية والبوذية ،وقد ذكر الدكتور هلي زيعور أن المندل بقرائقو وأشككالو ورسكومو والغايكات
منو ،ذو أسم .ندي ،قارن مع كلمة منداي  Mandalaالسنسكريتية".3
 1ولعلنا نشير إل .تغيير بعض العادات العربية من قبم رسول ض سل .ض هليو وسكل ،.منهكا نهيكو سكل .ض هليكو
وسل .هن اإلسكبال ،و.كو طكول اللبكاس بقريقكة مفرطكة ،وتأكيكد هلك .قصكر الوكوب ،و.كذا بكال ريكب ينقبك هلك.
اللباس العربي دون .ير  ،و.نا يالهر تناقض هلماء الدين الكورد ،حيث يلبسون .ذا اللباس اسما من .يكر تقبيك
لما قالو سل .ض هليو وسل .بشكأن شكروط نكواب .كذا اللبكاس ،مكن تقصكير فكي القكول والعكرض ومكا إلك .ذلك ،
وهليو فإن ما قالو سل .ض هليو وسل .إنما ينقب هل .اللباس العربي ،فمن الةقكأ الفكاحش مكوال أن يقكوم ككوردي
يلبس لباسو القومي بتقبي تل الشروط واليواب هلك .لباسكو ،حيكث ن،كد بعيكه .يقصكرون السكروال الككوردي
فيصبح منالرا مقززا ،ألنو ي يمكن تقبي تل الشروط إي هل .اللباس العربي ،وك. .و مقزز هنكدما ن،كد اللبكاس
العربي طويال يمسح األرض ،أو واسعا جدا يققع القري أمام الناس ،فكم أمة لباسها حسب بياها.
 2وحت .لباس المرأا فإن البياة .كي التكي تحكدد طبيعتكو ،شكريقة موافقكة اللبكاس الشكروط اإلسكالمية المعروفكة فكي
الفقو ،وهليو فإن النقاب الذي ن،د هند بعض النساء في البالد العربية اليوم كدول الةليج. ،و لباس قومي ،وهكادا
هربية ،أقر.ا اإلسالم ،فهو ليس لباسا واجبا ،ي،ب هل .كم إمراا مسلمة لبسها ،بم المكرأا الكورديكة تلكبس لباسكها
القومي الذي اشتهر بال،مال والزينة في التاريخ ،و.و أول..
 3زيعككككور ،هلككككي:الفلسققققفة العلميققققة والن ريققققة فققققي الهنققققد والصققققين (بيككككروت ،دار النهيككككة العربيككككة ،ط،1
.1421ـ2001،م) ص.155
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فاألسم أن .ذ األلبسة ربما أ.ذ.ا العرب من .ير ..ككالهنود ،و.اسكة أن مكة أسكوي
مشتركة بين العرب والهنود كما يقكول البيرونكي(ت.440كـ) . .شكيء آ.كر ينيكاف إليكو ،و.كو أن
.ذا اللباس لباس شهرا ،وقد نه .رسول ض (سل .ض هليو وسل ).هنكو ،1حيكث يعكرف الشكةب
من بين الناس ،مع أن األسم في اإلسالم أن يككون النكاس سواسكية .ولكو قكال أحكد ..كيكف يعكرف
العال .الدينيل أقول يعرف بمكانو ي بلباسو ،فالعال .الديني في المس،د إما .قيب أو إمكام أو مكهذن
أو قارئ . ،مالفائدا لكي يعرف من الةارعل فإن كان الهدف لكي يحترم ،فإن اإلنسكان بتصكرفاتو
وسلوكياتو وأ.القو يحترم ،ي بلباسو و.ياتكو الةارجيكة ،ك .إن ككان الهكدف لككي يعكرف أنكو هكال،.
ويسككأل ،فككإن كككم إنسككان يعككرف أيككن ي،ككد هلمككاء الككدين ،ي،ككد ..فككي المسككاجد وال،وامككع .إذن .ككذ
الح،ج وا.ية أو ..من بيت العنكبوت .وهليو فكإنني أدهكو ككم هكال .ديكن ككوردي أن يلكبس لباسكو
الكككوردي ويتشككرف بككو ،ويتةلكك .هككن اللبككاس العربككي المبككين ،أو أن يلككبس لباسككا هالميككا (القككاط ـ
البدلة) ألنو لباس هالمي لكيس ألحكد ،ومكن الةقكأ الفكاد أن يتصكور بعكض النكاس أن ذلك اللبكاس
لقوم أو لبلكد ،فكإن ككم بلكد فكي العكال .لكو لباسكو الةكاص التقليكدي ،و.كذا اللبكاس الكذي يلبسكو ال،ميكع
يسم Standard .أي لباس اتف هليو ال،ميع ليكون نموذجا ل،ميع العال..
أما األحاديكث الكواردا فكي فيكم العمكائ .فبعيكها مونكوش وأ.كرى باطلكة والبقيكة الباقيكة
نعيفة ،ويمكن مراجعة كتب التةريج ،منها:
 )1الصالا في العمامة تعدل بعشرا آيف حسنة.
 )2العمامة هل .القلنسوا فصم ما بيننا وبكين المشكركين يعقك .يكوم القيامكة
بكم كورا يدور.ا هل .رأسو نورا.
 )3إن ض هز وجم أمكدني يكوم بكدر وحنكين بمالئككة يعتمكون .كذ العمكة إن
العمامة حاجزا بين الكفر واإليمان.
 )4سككالا بعمامككة تعككدل .مسككا و هشككرين سككالا بغي كر همامككة  ،و جمعككة
بعمامة تعدل سبعين .
 )5جمعة بغير همامة  ،إن المالئكة ليشهدون ال،معة معتمين  ،و ي يزالكون
يصلون هل .أسحاب العمائ .حت .تغرب الشمس.
 )1هليك .بالعمائ .فإنها سيما المالئكة  ،و أر.و.ا .لف ظهورك..
 )7من اهت .فلو بكم كورا حسنة  ،فإذا ح فلو بكم حقة حقة .قياة.

التعريب في األسمار
كان العكرب فكي ال،ا.ليكة يسكتعملون أسكماء مةتلفكة حسكب الالكروف واألحكوال والوقكائع،
وأحيانككا يسككتعملون أسككماء أ.ككرى درءا للتقيككر والتشككا م ،حيككث كككانوا يعتقككدون أن التسككمي بتل ك
2
األسماء يحفاله .من الشرور بشت .نروبو ،كما أشار إل .ذل ابكن قتيبكة الكدينوري(ت.271كـ) ،
وربما ت،د بعيه .يستعمم أسماء لكي يقاب الشةب اسمو. ،ذ موال  :أسكد ،مكرا ،فهكد ،سكةر،
حرب ،هاسية ،الصرم ،هبد الح،ر ،حزن ،شهاب ،علب ،ذئب ،وما شاكم ذلك  ،ولهكذا لمكا جكاء
اإلسالم بدأ الرسول سل .ض هليو وسل .بتغيير كوير مكن األسكماء التكي تحمكم معكاني .ريبكة ،فقكد
 1والحديث الذي ينه .هن لبس الشهرا روا أبو داود في سننو رق .الحديث 4590باب لبس الشهرا.
 2الدينوري ،ابن قتيبة :تأويو معكو القرهن (القا.را ،دار الترات ،ط.1393 ،2ـ1973،م) ص.210
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بككت أنككو سككل .ض هليككو وسككل. .يككر حككرب إلكك .سككل ،.وحككزن إلكك .سككهم ،والعاسككي إلكك .مقيككع،
والصككرم إلكك .سككعيد ،و.ككراب إلكك .مسككل ،.وهاسككية إلكك .جميلككة ،وهبككد الح،ككر إلكك .هبككد ض ،و.لكك.
جرا . .1أرشد النبي سل .ض هليكو وسكل .أسكحابو إلك .بعكض األسكماء التكي تحمكم معكاني الةيكر
وال،مال والعبودية والعمم والسكالم ومكا إلك .ذلك  ،ولك .يوبكت أن النبكي سكل .ض هليكو وسكل. .يكر
اسما كان يحمم معن .سليما ،بم .ير تل األسماء التي تحمكم المعكاني الفاسكدا ،تنكاقض أ.القيكات
اإلسالم ،والغريب المهسف لو أن بعض اإلسالميين ابتدهوا بدهكة سكياة ،حيكث ككم مكن يكد.م فكي
اإلسالم من .ير العرب كاألوربيين هل .سبيم الموال ،يبدأون بتغيير اسمو إل .اس .هربي ،مع أن
.ذا فه. .اطا لمقاسد اإلسالم ،ألنو ربمكا يحمكم اسك .األوربكي المسكل .معنك .سكليما وجمكيال ،فكال
حاجة إل .تغيير  ،وكأن إسالمو متوقف هل .ذل  ،إذن ي بأس لألوربكي أن يحكتف باسكمو إذا ككان
يحمم معن .سليما ،وي حاجة البتة إل .تغيير  ،بكم تغييكر جريمكة بحقكو ،وبحك هائلتكو وأسكرتو،2
 .إن كويرا من األسماء العربية ي هالقة لها بالدين أسال ،موم مصعب وهومكان ومعاويكة وقكاص
وهروا ومكا إلك .ذلك  ،فاألسكماء الدينيكة التكي أشكار إليهكا النبكي سكل .ض هليكو وسكل. .كي ابولك.
باأل.ككذ بهككا ،موككم (هبككد ض وهبككد الككرحمن وأسككماء األنبيككاء ) كككم ذل ك مسككتحب ،ولككيس واجبككا،
فاإلنسككان حككر فككي ا.تيككار األسككماء ال،ميلككة والحسككنة والقيبككة ،والتككي ي تحمككم المعككاني الفاسككدا.
والكككورد اليككوم بككأمس الحاجككة إلكك .إ بككات وجككود الوقككافي والحيككاري والتككاريةي ،ت،نبككا للككذوبان
واينصككهار بككين قافككات الككدول الم،ككاورا ،ولككو أن الكككورد سككموا أبنككاء ..باألسككماء الكورديككة،
واحتفالوا بها ،لما ل،أنا ابن إلك .إ بكات األدلكة التاريةيكة هلك .كورديكة فكالن وهكالن ،فكإن م،كرد
ورود اس .كوردي يكفي إل بات أسلو الكوردي ،فصال الدين مع كونو كورديا ،ي يكزال الكبعض
يشك في ذل  ،لكون اسمو هربيا ،بينما سحابي جليم موم (جابان)  Gabanيبق .كورديا أسيال
لكون اسمو كورديا.

أ ..نتائج البحث
 )1إن التعريككب يرتككد تاريةككو إلكك .بنككي أميككة ،فهكك .أول مككن قككاموا بقككر .ككذا المشككروش
العنصري ند الشعوب .ير العربية ،و.اسة الفرس ،ولهذا يعكد بعكض البكاحوين العكرب
حقبة بني أمية من الحقب الذ.بية في تاريةه..
 )2لو اقتصر التعريب هل .ال،انب المعرفي في ترجمكة العلكوم والمعكارف ،لمكا ككان مكة
نير و.يانة ،وذل ألن لو مارا نافعة في تقوير الوقافة والمعرفة و ورا المعلومكات
وما إل .ذل للقارئ العربي ،ولمن يتقن اللغة العربية ،ولككن اإلشككال أن التعريكب تحكول
إل .أداا هنصرية في إذيل الشكعوب .يكر العربيكة ،لتحقيك األ.كداف السياسكية فكي .دمكة
العرب والعروبة ،باس .الدين.
 )3الةلكك الوانككح بككين الككدين كونككع إلهككي معصككوم ،وبككين العروبككة كانتسككاب قككومي
تاريةي قافي ،مع البون الشاسع بينهما.
 1ابن قي .ال،وزية :تحفة المودود بأحكام المولود (بيروت ،دار ابن حكزم ،ط.1412 ،1كـ2000،م) ص 103ومكا
بعد.ا.
 2أتذكر أنو كان لي في ماليزيا سدي بريقاني أسل ،.وكان اسمو القدي( .دنكن) فقلبوا منو أن يغير اسمو إل .هبكد
الشكور ،فقلت لو :من الذي سماي ،قال :سمتني جدتي بهذا ايس ،.و.ي .يبت هندما هلمت أنني .يكرت اسكمي،
فقلت لو :وما معن .اسم (دنكن) فقال :معنا الش،اش والقوي كاألسد ،فقلت ،ول .طلبوا من  ،أن تغير اسم ل قكال:
حت .تد.م في اإلسالم ،فقلت :و.م أنت راضل قال :ي أحب تغيير اسمي ،ولكن في سبيم اإلسكالم سكأ.ير ،فقلكت
لككو. :ككذا كلككو ي أسككاس لككو ،فمككا دام اسككم ي يحمككم معنكك .فاسككدا ،فككاحتف باسككم القككدي ،.وي حاجككة ،إلكك .تغييككر ،
فاستغرب األمر ،وبدا فرحا ،وقال :سأكتب إل .جدتي المسيحية أنني استرددت اسمي الذي كنت تحبينو ،وكان يو
بي جدا ،إذن .ذ كلها تر.ات ي أساس لها في اإلسالم.
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 )4ومن مفردات فلسفة التعريب أيدولوجية أفيلية العكرب هلك. .يكر ،..وككذل تفيكيم
اللغة العربية هلك .أ.واتهكا ،ككم ذلك مكن إفكرازات الصكراش العربكي الفارسكي ،فكي بدايكة
الحقبكككة األمويكككة ،إلككك .نهايكككات العهكككد العباسكككي ،وقكككد انتشكككرت ظكككا.را ونكككع األحاديكككث
وا.تالقها ،في مد العرب ولغته ،.وذم الفرس واللغة الفارسية ،وربقهما بالم،وسية.
 )5وممككا لككو هالقككة بالككذي سككب  ،مسككألة تقككديس اللغككة العربيككة ،وتفيككيلها هلكك .اللغككات
األ.رى ،مكع أن اللغكات مكن آيكات ض الدالكة هلك .قدرتكو المقلقكة ،ك .إن اللغكة م،كرد أداا
للتعبير فحسكب ،أمكا تقديسكها وتفيكيلها فمكن تكأ يرات الوقافكات األجنبيكة ،فأفيكلية اللغكات
تحدد.ا الحاجة والالروف.
 )1لكم أمة لباسها القومي ،وليس مة لباس ديني معين ،فالكدين أهالك .شكأنا مكن اينشكغال
بهككذ الشكككليات ،فقككد ونككع اإلسككالم قواهككد هامككة لأللبسككة ،بحيككث ي تةككالف األ.القيككات
اإلسالمية.
 )7الحكمة من األسماء التمييز بكين النكاس ،وذلك ت،نبكا للفونك ،.فالكدين لك .يحكدد أسكماء
معينة ي،ب التسكمي بهكا ،بكم آ كر بعيكها ،ونهك .هكن الكبعض اب.كر ،فالنكاس أحكرار فكي
ا.تيار.ككا ،فاإلسككالم رفككض األسككماء التككي تحمككم معككاني فاسككدا وفاحشككة ،وقككد .يككر النبككي
سل .ض هليو وسل .بعيكها ،لكونهكا تحمكم معكاني فاسكدا .فاألسكماء الكورديكة هلك .وجكو
العموم جميلة تحمم معاني طيبة ،فليس التسكمي بهكا مةالفكا لعقائكد اإلسكالم ،ولكو حمكم أي
اس .كوردي معن .فاسدا فإنو ي،ب تغيير هل .الفور.
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حسين فيض ض الهمداني (القا.را ،مقبعة الرسالة1951 ،م).
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الوعالبي ،أبو منصور :فقع اللغة وسر اللغقة  :تحقيك جمكال هقيكة (بيكروت ،دار الكتكب
العلمية ،د.ط.ت).
الباقالني ،أبو بكر بن القيكب :اإلنصقاف فيمقا يجقب اعتققاده ول يجقوز الجهقو بقع ،و.كو
المعروف بكتاب(الحرة)  :تحقي محمد زا.د الكو ري(د.م.ط.1421 ،2ـ2000،م).
ــــــــــ :تمهيد األوائو وتلخي الدلئو :تحقي هماد الدين أحمد حيدر (بيروت ،مهسسكة
الكتب الوقافية ،ط.)1987 ،1
التوحيدي ،أبو حيان :المقابسات :تحقي محمد توفي حسين (بيكروت ،دار ابداب ،ط،2
1989م).
الشكككككاطبي ،أبكككككو إسكككككحان :العتصقققققام (بيكككككروت ،دار إحيكككككاء التكككككرات العربكككككي ،ط،1
.1417ـ1997،م).
الشهرسككتاني ،أبككو الفككتح هبككد الكككري :.نهايققة األقققدام فققي علققم الكققالم :تحقي ك ألفككرد جيككوم
(د.م.ت.ط.مكتبة الوقافة الدينية).
ـــــــــككـ :الملققو والنحققو تحقي ك  :أحمككد فهمككي محمككد (بيككروت ،دار الكتككب العلميككة ،ط،1
.1410ـ1990 ،م).
الغزالككي ،محمككد :حقيقققة القوميققة العربيققة ،وأسققطورة البعققث القققومي (د.م.دار الكتككب
الحديوة ،ط.1397 ،3ـ1977،م).
القحكككككان ،مصكككككقف :.القوميقققققة بقققققين الن ريقققققة والتطبيقققققق ( الكويكككككت ،دار الو كككككائ ،
ط.1،1409ـ1989،م).
زا.ية قدورا  :الععوبية وأثرها الجتماعي والسياسي في الحياة اإلسالمية فقي العصقر
العباسي األو (بيروت ،دار الكتاب العربي ،ط1972 ،1م).
.ليككم إبككرا.ي .جفككال :العققعوبية واألدب ،أبعققاد ومضققمونات مققن العصققر الجققاهلي حتققى
القرن الرابع الهجري( بيروت ،دار النيال ،ط1918 ،1م).
أبو يعل :.طبقات الحنابلة :تحقي  :محمد حامد الفقي( بيروت ،دار المعرفة ،د.ط.م.ت).
الكرمككي الحنبلككي :مسققبو الققذهب فققي فضققو العققرب وشققرف العلققم علققى شققرف النسققب:
تحقي  :هل .حسن هبد الحميد (األردن ،دار همار ،د.ت.ط).
الرملككي :نهايققة المحتققاج إلققى شققرح المنهققاج ( مصككر ،مقبعككة الحلبككي وأويد  ،القبعككة
األ.يرا.1381 ،ـ1917،م).
فتا  ،هرفان هبد الحميد :دراسات فقي الفقرم والعقائقد اإلسقالمية (بيكروت ،دار البشكير،
ط.1417 ،2ـ1997،م).
المقريزي ،أحمد بن هلي :الخطط (مصر :دار التحرير ،طبعة بوين1853 ،م).
اإلسفرايني ،أبو المالفر :التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفقرم الهقالكين:
تحقي محمد زا.د الكو ري ( د.م.ط ،1مقبعة األنوار.1359 ،ـ1940،م).
البيهقي ،أحمد بن الحسين  :سنن البيهقي تحقي  :محمد هبد القادر هقا ( مكة المكرمكة،
مكتبة الباز ،ط.1،1414ـ1994،م).
أبكككو ز.كككرا ،محمكككد :أبقققو حنيفقققة حياتقققع وعصقققؤه ،هرافه وفقهقققع (د.م.ط.ت .دار الفككككر
العربي).
ـــــــــككـ  :تققاريخ المققذاهب اإلسققالمية فققي السياسققة والعقائققد وتققاريخ المققذاهب الفقهيققة
(د.م.ط.ت.دار الفكر العربي).
ابكككن أبكككي العكككز الحنفكككي :شقققرح العقيقققدة الطحاويقققة( :بيكككروت ،المكتكككب اإلسكككالمي ،ط،4
1391م).
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 شكاميلوف :حققو مسقألة اإلقطققاف بقين األكققراد ترجمككة كمكال مالهككر أحمكد( بغككداد ،جامعككة
سال الدين ،د.ط.1411.ـ1990،م).
 إسككماهيم ،زبيككر بككالل :ثققورات بققارزان 7901م7991 -م (كوردسككتان ،مقبعككة وزارا
الوقافة ،ط1988 ،1م).
 بروكلمان ،كارل :تاريخ الععوب اإلسقالمية ترجمكة  :نبيكو أمكين فكارس ومنيكر بعلبككي(
بيروت ،دار العل .للماليين ،ط2ن 1979م).
 زيعككور ،هلككي:الفلسققفة العلميققة والن ريققة فققي الهنققد والصققين (بيككروت ،دار النهيككة
العربية ،ط.1421 ،1ـ2001،م).
 ابن رجب :فت الباري شرح صحي البخاري (د.ت.م.ط).
 ابكككن قكككي .ال،وزيكككة :تحفقققة المقققودود بأحكقققام المولقققود (بيكككروت ،دار ابكككن حكككزم ،ط،1
.1412ـ2000،م).
 التريكككزي :مشككككاا المصكككابيح تحقيككك محمكككد ناسكككر الكككدين األلبكككاني (بيكككروت ،المكتكككب
اإلسالمي ،ط.1399 ،2ـ1985،م).
 مصككقف ،.هرفككات كككرم :أ كر ال،ككويني فككي هلكك .الكككالم (رسككالة مقدمككة إلكك .كليككة معككارف
الوحي والعلوم اإلنسانية،ال،امعة اإلسالمية العالمية -ماليزيا2003 ،م).
 م،لككة التجديققد (ماليزيككا ،السككنة الةامسككة ،العككدد التاسككع.1421 ،ككـ2001،م) الفارسككي،
إبككرا.ي .أحمككد :أبعككاد نككرورية وحيككارية ونككرورات حانككرا فككي تعلككي .اللغككة العربيككة
ألبناء العال .اإلسالمي.
 Bosworth C. E, van Donzel, Lewis, B, & Pellat, CH, (eds), The
Encyclopedia Of Islam, (Leiden,: E. J. Brill. 1986).
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ولد الدكتور هرفات كرم مصقف .المعروف بكأبي شكوينكار مكن قريكة سكتوني
بمنققككة بككارزان سككنة ( ،)1972أكمككم دراسككتو اإلبتدائيككة والمتوسككقة بميركسككور ،كك.
التحك بإهداديكة الدراسكات اإلسكالمية بالموسكم ،ومكن ك .التحك ب،امعكة بغكداد ،لكككن
الالروف السياسكية وايقتصكادية حالكت دون تحقيك ذلك  ،ك .التحك مباشكرا ب،امعكة
د.وي  -كلية الشريعة ،وكان من األوائم ،نال درجة الماجسكتير والكدكتورا بال،امعكة
اإلسالمية العالمية بماليزيا ،قس .أسول الدين ومقارنكة األديكان ،كليكة معكارف الكوحي
والعلككوم اإلنسككانية ،و.ككو ابن أسككتاذ بكليككة القككانون ب،امعككة سككال الككدين –سككوران.
ويشككغم منصككب األمككين العككام لمنتككدى الفكككر اإلسككالمي فككي كوردسككتان .لككو بحككوت
ومقايت هديدا منشورا وكتب مقبوهة.
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