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اجتهادات في فهم الصلة بين اللغة العربية
والعروبة الجديدة

�أ�سعد احلرا�صي

كثرية هي االجتهادات التي تبني لنا العالقة بني اللغة العربية والعروبة ومن جملتها نتناول ما �أورده حممد الأرنا�ؤوط �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية يف مقالته يف جملة التفاهم (ثالثة
اجتهادات تاريخية يف فهم العالقة بني اللغة العربية والعروبة اجلديدة ،ابن تيمية ،وحممد ال�شافعي ،وابن بادي�س) واملن�شورة يف جملة «التفاهم» ،التي �أو�ضح لنا من خاللها طبيعة
العالقة بني اللغة العربية والعروبة يف �ضوء ما عر�ضه من اجتهادات.
ي�ع��ود ان�شغال الفقهاء مب�س�ألة ال�ع�لاق��ة ب�ين اللغة العربية
والعروبة �إىل القرن الثاين للهجرة� ،أي يف الوقت ال��ذي بد�أ
فيه جمع الأح��ادي��ث النبوية ��س��واء ال�صحيحة �أو املو�ضوعة
مبا فيها من الأحاديث املُتعلقة مبو�ضوع العالقة بني اللغة
والعرب وذل��ك وفقا ملا ك�شف عنه د .ر�ضوان ال�س ّيد يف كتابه
«مفاهيم اجلماعات يف الإ�سالم» والذي نقل لنا بدوره جملة
الإم��ام ال�شافعي يف (الر�سالة) التي تطرق فيها �إىل ال�صلة
الوثيقة بني القر�آن واللغة العربية« .و�إمنا �صار غريهم من
غري �أهله برتكه ،ف�إذا �صار �إليه �صار من �أهله» فمن الوا�ضح
�أنّ ال�شافعي يعد قبول اللغة العربية دخوال يف ال�صلة اجلديدة
�أي �أنه يعد اتخاذ العربية ل�سانا يجعل من املرء عربيا.
ويف �إط��ار احلديث نف�سه ي�ستعر�ض د .ال�سيد ق�صة من كتاب
التنوخي (الفرج بعد ال�شدة) عن الأ�سري العربي ال��ذي �أ�سر
يف ب�ل�اد ال� ��روم خ�ل�ال ع�ه��د م�ع��اوي��ة ب��ن �أب ��ي ��س�ف�ي��ان و�أط �ل��ق
�سراحه خالل عهد عبد امللك بن مروان حيث �أظهرت وجود
ر�أي مبكر يقول� :إنّ «العلم بالل�سان ينقل الإن�سان من جن�سه
�إىل جن�س من حفظ ل�سانه» وي�صل ال�سيد �إىل �أ ّنها مو�ضوعة
حل��رم��ان امل ��وايل املقبلني على الإ� �س�لام والعربية م��ن �شرف
الن�سبة وا��س�ت�ح�ق��اق��ات�ه��ا .ول�ك��ي نفهم ال�ق���ض� ّي��ة ب�ح��ذاف�يره��ا
ينقلنا الكاتب حممد الأرنا�ؤوط �إىل اجتهاد فقيه م�سلم وهو
ابن تيمية الذي يو�صف بكونه ملهما لل�سلفيني والتكفرييني
ملا �أ�صدره من فتاوى .ويرى �أ ّنه من املفارقة �أنّ ما كتبه ابن
تيمية عن العروبة اجلديدة جاء يف كتابه «اقت�ضاء ال�صراط
امل�ستقيم خمالفة �أ��ص�ح��اب اجل�ح�ي��م» ال ��ذي �أل�ه��م ال�سلفيني
والتكفرييني يف تفكريهم وممار�ستهم ويف املقابل مل يلهم
العروبيني والقومني املعا�صرين مع �أهمية ما كتبه بالن�سبة
لهم.
لقد كان ابن تيمية منحازا للعرب فهو ينطلق من �أنّ «الذي
عليه �أه��ل ال�سنة واجل�م��اع��ة اعتقاد �أنّ جن�س ال�ع��رب �أف�ضل
من جن�س العجم (عربانيهم ،و�سريانهم ،ورومهم ،وفر�سهم
وغ�ي�ره ��م) وي���س�ت�ن��د يف ر�أي� ��ه م��ن الأح ��ادي ��ث ال�ن�ب��وي��ة «كحب
ال�ع��رب �إمي ��ان وبغ�ضهم ن�ف��اق» وغ�يره��ا م��ن الأح ��ادي ��ث التي
مل ت�سلم ح�سب قول الكاتب من الت�شكيك وكذلك يرى ابن
تيمية �أنّ ما ذهبت �إليه ال�شعوبية «الذين ال يحبون العرب
وال ُي�ق��رون بف�ضلهم» �أ ّن ��ه ب��دع��ة .وم��ع ه��ذا االن�ح�ي��از للعرب
جند �أنّ ابن تيمية تو�سع يف مفهوم العرب حيث «يجمع فيه

االثنني :اللغة/الثقافة ،واملكانية بعد التطورات التي طر�أت
على املنطقة نتيجة النت�شار الإ��س�لام والفتوحات اجلديدة.
ويقر �أنّ العرب يف الأ�صل �إمنا ي�شتملون على ثالث فئات وهي
كالتايل:
 )1من كان ل�سانهم العربية.
 )2من كان من �أوالد العربية.
 )3من �سكن �أر�ض العرب.
واجلدير بالذكر �أنّ لفظ �أر�ض العرب يقت�صر على اجلزيرة
العربية دون غريها من البلدان والأم�صار بيد �أنّ الفتوحات
الإ��س�لام�ي��ة ع�ل��ى �أرا� �ض ��ي ف��ار���س وال� ��روم ق�سمت ال �ب�لاد �إىل
ق�سمني هما:
من غلب على �أهله ل�سان العرب وهي �أغلب م�ساكن ال�شام،
والعراق وم�صر ،والأندل�س.
� ّأما العجمة كثرية فيهم �أو غالبة عليهم فهذه يف بالد الرتك،
وخرا�سان ،و�أرمينية ،و�أذربيجان ونحو ذلك.
وابن تيمية يق�سم العرب بعد الفتوحات على ثالثة �أق�سام من
ال�سكان:
ما هو عربي ابتداء ،وما هو عربي انتقاال ،وما هو عجمي وهو
الذي يربطها باللغة:
قوم يتكلمون بالعربية لفظاً ونغمة.
قوم يتكلمون بها لفظاً ال نغمة وهم امل�ستعربون.
قوم ال يتكلمون بها �إال قلي ً
ال.
ويبقى �أن ن�شري هنا �إىل �أنّ اب��ن تيمية كتب ما كتبه يف ظل
ال ��دول ��ة امل�م�ل��وك�ي��ة اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ق��ام��ت ��ش��رع�ي��ة ح�ك��ام�ه��ا
الأت��راك وال�شراك�سة على الإ�سالم ولي�س على العروبة .بعد
انتهاء الدولة اململوكية وق��دوم الدولة العثمانية �أث�يرت من
جديد م�س�ألة اللغة العربية وال�صلة التي تربطها بني الرعية
امل���س�ل�م��ة (امل���س�ت�ع��رب��ة) ن�ت�ي�ج��ة ال �ف �ت��وح��ات الإ� �س�لام �ي��ة ال�ت��ي
�أدت النت�شار الإ��س�لام واللغة العربية �إىل ب�ل��دان �شرق �آ�سيا
ال�صغرى وجنوب �شرق �أوربا.
ح�ي��ث ب ��رز يف ه ��ذه ال �ف�ترة م��ن ال��زم��ن ع ��امل ج��دي��د �أال وه��و
حممد ال�شافعي ال��ذي اجتهد ب��دوره يف فهم ال�صلة بني لغة
ال�ق��ر�آن /الإ�سالم والعروبة ،وه��ذا االجتهاد نحى به لت�أليف
�أول ر�سالة من نوعها يف ه��ذا املجال �أال وه��ي «ر�سال ٌة يف �أن
ك � ّل م�سلم ع��رب��ي» وي���ص��رح فيها �أ ّن ��ه «ال يجب على �أح��د من
امل�سلمني �أن يتعلم من الأل�سن غري العربية» وبناء على ذلك

يرى ال�شافعي �أنّ «كل من تلب�س بالإ�سالم وجب عليه الإتيان
بال�شهادتني ومعرفة ما يلزمه من ال�صوم وال�صالة واحلج
وال��زك��اة وغ�ير ذل��ك م��ن الأح �ك��ام  ...وال �سبيل �إىل معرفة
�شيء من ذلك �إال بعد معرفة ما يحتاج �إليه من الل�سان الذي
نزل به القر�آن» .وبعد هذا الت�صريح الوا�ضح ي�صل ال�شافعي
بنا �إىل نتيجة اجتهاده التي يقر بها �أ ّن��ه «�إذا بلغ من تلب�س
بالإ�سالم هذه املرتبة ..ال جرم يحكم له ب�أ ّنه من �أهل الكتاب
يو�صف مبا يو�صف به الكتاب» �أي �أ ّنه �صار عربيا لأ ّنه الت�صق
بالعرب ودخ��ل معهم يف الن�سب ولو مل يكن يف حقيقة �أ�صله
منهم.
وبعد �أن اطلعنا على اجتهاد العامل حممد ال�شافعي ن�ستعر�ض
اجتهادا �آخر �أتى به الكاتب يف مقالته �أال وهو اجتهاد الإمام
عبد احلميد بن بادي�س الذي ينظر �إليه ب�أ ّنه الزعيم الروحي
حل��رب التحرير اجل��زائ��ري��ة ،وال ��ذي ك��ان م��ن العلماء الذين
اهتموا ب�إظهار ال�صلة بني اللغة والعروبة كونه ميثل احلالة
التي يتحدث عنها فهو ينحدر م��ن ال�برب��ر ال��ذي��ن دخ�ل��وا يف
الإ�سالم واختاروا اللغة العربية لغة لهم .ويرى ابن بادي�س
�أنّ الأم ��ة العربية جتمع فيها م��ا ه��و �إث�ن��ي� /ساليل وم��ا هو
لغوي /ثقايف؛ وذلك ح�سب ما كتبه يف مقال ن�شره عام 1963م
فهو يقول «تكاد ال تخل�ص �أمة من الأمم لعرق واحد ،فلي�س
الذي يكون الأمة ويربط �أجزاءها ويوحد �شعورها ويوجهها
�إىل غايتها هو هبوطها من �ساللة واحدة؛ و� ّإنا الذي يفعل
ذل��ك ه��و تكلمها بل�سان واح ��د .ول��و و�ضعت �أخ��وي��ن �شقيقني
يتكلم ك��ل واح��د منهما بل�سان ،ث��م و�ضعت �شامياً وجزائرياً
مثال -ينطقان بالل�سان العربي ،ور�أيت ما بينهما من احتادوتقارب ..لأدركت بامل�شاهدة الفرق العظيم بني الدم واللغة يف
توحيد الأمم».
بعد ما تقدم من عر�ض الجتهادات العلماء الثالثة يف بيان
العالقة �أو ال�صلة بني اللغة العربية والعروبة اجلديدة ف�إ ّنه
يت�ضح �أنّ مفهوم ال�ع��روب��ة مفهوم يخ�ضع ل�ت�غ�يرات الزمن
على اجل�غ��راف�ي��ا وال �ظ��روف االجتماعية فلي�س م��ن ال�شرط
�أن تكون اللغة العربية دليال على وج��ود �أم��ة عربية واح��دة
متحدة فع�صر اجلاهلية ك��ان��ت حتكمه لغة واح ��دة ولكنهم
ك��ان��وا غ�ير متحدين فيما بينهم ولعل م��ن ال��واج��ب �أن يعاد
النظر يف ال�صلة بني اللغة العربية والعروبة اجلديدة بناء
على معطيات الع�صر احلديث مع متطلباته واال�ستفادة من
harrasisqu94@gmail.com

