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دور اللغة العربیة فی الحفاظ علی الثقافة اإلسالمیة في أفغانستان
عبدالخالق صارم
المستخلص
بما أن الشعب األفغاني شعب مسلم و الثقافة اإلسالمیة مترسخة في حیاتهم الیومیة وعجینة مع تقالیدهم الشعبیة
و مسیطرة علی عاداتهم القومیة بل الثقافة اإلسالمیة قد عدلت و غیرت و حذفت کثیرا من عاداتهم التی کانت
تخالف کانت معتقداتهم و ثقافتهم اإلسالمیة أو کانت من رواسب الجاهلیة القدیمة البائدة.
فالیوجد مجال فی حیاتهم الیومیة إال وللثقافة اإلسالمیة دور مهم و رئیسي فیه.
و من أهم العوامل التی حفظت هذه الثقافة اإلسالمیه لدی الشعب األفغاني بعد العقیدة اإلسالمیة والوازع الدیني
هي اللغة العربیة في أفغانستان.
ألن اللغة العربیة ذات قیمة دینیة و أدبیة و علمیة في نظر الشعب المسلم األفغاني ،إضافة علی هذا شدة تدین
األفغان ،و الحب القرآني ،و نظرة اإلحترام البالغ إلي لغة القرآن الکریم و السنة النبویة و إلي من یتحدث بلغة
الرسول صلی هللا علیه وسلم وصحابته الکرام.
ویرون أن اللغة العربیة هي أهم مکونات الثقافة اإلسالمیة ،والتفریط في اللغة العربیة في أفغانستان هو تفریط
في هویتنا التاریخیة وقِیَمنا الثقافیة واألخالقیة کما أنه تفریط في رمز عزتنا الغائرة في أعماق التاریخ،
واهتمامنا بهذه اللغة دلیل على قوتنا ونهضتنا وأصالتنا،علما ً بأن هناك محاوالت و مشروعات جدیدة ترمي إلى
طمس هویة ثقافتنا اإلسالمیة و تهمیش اللغة العربیة وتشویهها والتشویش علیها في أفغانستان.
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المقدمة
إن المسلم ال یستطیع أن یقرأ القرآن الکریم بغیر اللغة التي نزل بها ،وال یستطیع أن یؤدي شعائره
بغیر هذه اللغة ،فارتباط القرآن والشعائر اإلسالمیة باللغة العربیة لیس ارتباطا ً عارضاً ،وإنما هو
ارتباط جذري ،بل إن أمر اللغة العربیة في الفقه اإلسالمي تجاوز قضیة التالوة وأداء الشعائر إلى ما
وراء ذلك من شؤون الحیاة المختلفة ،ومن هنا استطاعت اللغة العربیة أن تتجاوز حدود األعراق
واأللوان ،وأن تصل إلى كل بقعة وصل اإلسالم إلیها ،فكل من ینطق بالشهادتین فینطق بالعربیة
ضرورة ،ولو في أدنى الحدود.
الهدف من هذا البحث
ول قد بحث کثیرون عن اللغة العربیة في أفغانستان و عن القبائل العربیة القاطنة فیها و عن القری
العربیة التی مازالت تتحدث بالعربیة فیها ،إال انی لم أجد أحدا تطرق إلی دور اللغة العربیة في
الحافاظ علی الثقافة اإلسالمیة وتعزیزها في أفغانستان ،فخصصت بحثي في هذاالمقال في إطار هذا
الموضوع و هنا تبرز عالقة هذا البحث ببحوث سلفته.
أهمیة هذا الموضوع
و من هنا تبرز أهمیة هذه الدراسة في إطار البحث عن أهمیة اللغة العربیة فی تعزیز الثقافة اإلسالمیة
في أفغانستان ،فهي لیست لغة قوم فحسب ،بل هي لغة القرآن و السنة و الشریعة و الدین و السیاسة و
العلم واألدب و الحضارة اإلسالمیة ،و إذا تتبعنا مسیرة الحضارة المعاصرة نجد أنها جاءت بعد
الثورة العلمیة التي قامت أروبا فیها بنقل التراث و الحضارة اإلسالمیة العربیة إلي لغاتها من المكتبات
اإلسالمیة في األندلس و صقلیة و غیرهما ،و أهمیتها في أفغانستان تتركز في أن الشعب األفغاني
یتدین باإلسالم و یحب القرآن و قدم بكل غال و رخیص في سبیل الحفاظ علي هذه اللغة و القرآن
الكریم الذي أنزله هللا بهذه اللغة المباركة و حفظ دینهم عن إعتداء اآلخرین ،فهم ملتزمون بهذا الحب
و محافظون له أیا ما كان الثمن.
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افغانستان بقرآنها ومفرداتها و شعرها و عروضها و بالغتها و
قواعد لغتها بل و خطها و نطق حروفها و حطت الرحال على
ربوعها في القرن األول الهجري ولم تمض فترة و جیزة إال
واللغة العربیة تعم أرجاء أفغانستان فصارت لغة السیاسة و الدین
و الثقافة و ذاب األفغان في الدیانة االسالمیة و انغمسوا في اللغة
العربیة و آدابها.
و عندما وجد اإلسالم قنوات إلي قلوب األفغان فسرعان ما قفزت
الكلمات العربیة إلي األلسنة وبزغت شمس اإلسالم ،و باسم
اإلسالم تقدم المسلمون في فتوحهم ،و باسم اإلسالم انتشرت اللغة
العربیة ،و آدابها في بالد اإلسالم في بالد األفغان وتشربت
مختلف الشعوب القاطنة في أفغانستان الثقافة اإلسالمیة ،و عكست
باللغة العربیة)87:3(.
عوامل إنتشار اللغة العربیة
و من العوامل التي أدت إلي إنتشار اللغة العربیة في أفغانستان
مايلي
▪ العامل الديني
كان للعامل الدیني أثر كبیر في إنتشار اللغة العربیة و ذلك أن نشر
الدعوة اإلسالمیة كان یعتمد علي المصادر العربیة و بخاصة
القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة و الكتب الشارحة لهما،
فأقبل األفغان علي تعلهم اللغة العربیة إیمانا منهم بأن تعلمها هي
الوسیلة الوحیدة لفهم الدین اإلسالمي الحنیف و دراسة تعالیمه و
استنباط أحكامه.
▪ العامل الثقافي
كما كان لمجئ عدد كبیر من دعاة المسلمین إلي أفغانستان و
قیامهم بمهمة الدعوة و التدریس و تمركزهم في أنحائها أثر كبیر
في إنشاء المراكز الثقافیة و التعلیمیة من مساجد و كتاتیب و
مدارس ،نتیجة لذلك انتشرت الثقافة اإلسالمیة المسلحة باللغة
العربیة ،و ظهر من أبنائها أناس تعمقوا في الدین و قاموا جنبا إلي
جنب مع دعاة المسلمین العرب في نشر اللغة العربیة و ثقافتها.
▪ العامل التجاري
الشك أن دخول العرب المسلمین إلي البالد الناطقة بالفارسیة
خاصة إلي أفغانستان بعد ظهور اإلسالم كالدعاة و التجار
الحاملین معهم البضائع و األفكار ،أدي إلي انتشار اللغة العربیة و
تسرب كلماتها ،فأخذ األفغان من تجار العرب كثیرا من األلفاظ
المتعلقة بالتجارة و األدوات و العقاقیر و المصنوعات و األطعمة
و األسلحة و األلعاب)6(.
▪ العامل االجتماعي
کما أن العلماء و الفقهاء و حکام تلک البالد اهتموا بإحالل الدین
اإلسالمي و ثقافته و نشر اللغة العربیة و نجحوا في ذلک نجاحا
قل أن یوجد له نظیر في العالم ،و مع ذلک کان لهجرة القبائل
العربیة دورها.
و من المعروف تاریخیا أن القبائل العربیة المسلمة التي استقر بها
المكان و المقام في أفغانستان بعد فتحها قد تركت أثرا قویا في كل
جوانب الحیاة فیها ،قضت بدینها اإلسالمي علي كل العقائد
الموجودة فیها ،و كما قضت بلغتها العربیة علي كل اللغات
الموجودة فیها ،كذلك قضت بحروفها الهجائیة علي هجائیات
اللغات األفغانیة ،و كان لها تأثیرها المؤثر في الحیاة اإلجتماعیة و
السیاسیة و الثقافیة.

طرق البحث
أماطریقتی في هذالبحث من ضمن الطرق المستفادة فی البحوث،
هی طریقة مکتبیة و میدانیة.
▪ في الطریقة المکتبیة استفدت إلضافة بعض معلومات جانبیة
لتنمیة رصید البحث العلمي و التاریخي.
▪ و في الطریقة المیدانیة استفدت من المقابلة الشخصیة مع
خمسة من الخبراء في هذا المجال و لم یسمحوا بذکر
أسماءهم و توزیع اإلستبانة علی عشرین من أئمة المساجد و
هم أیضا لم یکتبوا أسماءهم في اإلستبانات ،کما استفدت من
طریق المالحظة و ذلك باإلستماع الی العمال الذین جاءوا
من قری سکانها من العرب للعمل إلی مدینة قندوز وهذه
المقابالت و المالحظات و اإلستبانة قد ذکرت في ذیل قائمة
المنابع والمآخذ مع ذکر الرقم والتاریخ.
نبذة عن أفغانستان
أفغانستان بلدةعرفت باسم آریانا ،من  1000قبل المیالد أي
أرض النبالء و الفضالء أوبالد الشعب اآلري الذي اتخذت قبائله
المناطق الشمالیة من جبال هندوكش موطنا لها و كانت تسمي بهذا
اإلسم حتي القرن الخامس المیالدي ،و من القرن الخامس
المیالدي حتي القرن الثامن عشر المیالدي سمیت باسم خراسان،
أي أرض الشمس ،و من القرن الثامن عشر المیالدي أي عام
 1747المیالدي سمیت باسم أفغانستان.
وهذا البلد أي أفغانستان بلد آسیوي تقع في وسط آسیا و تحتل
موقعا استراتیجیا هاما مما جعلها علي مر التاریخ ملتقي لقوافل
التجاریة بین الشرق و الغرب و معبرا للغزاة من الشمال و
الجنوب الشرقي.)47:4(.
دخول اإلسالم إلي أفغانستان
أفغانستان كانت تعیش مجزأة و منفصلة و منقسمة بین حكام و
أمراء و خوانین من األفغان اآلریایین المنتمین إلي األسر و
العائالت الحاكمة من القدیم ،في هذه الفوضي السیاسیة و
الصراعات الحامیة بین األمراء ،و النشوب بین األدیان و التالطم
بین اآلداب و العادات وضع األحنف بن قیس و جیشه أقدامهم علي
أرض أفغانستان ،ففي سنة  81هـ فتح األحنف بن قیس مدینة هراة
 ،بعد ذلک وصل األحنف بن قیس إلي تخارستان في شمال
عبدّللا بن عامر و عاصم بن عمرو التمیمي
أفغانستان ،و توجه
ه
بجیش نحو سجستان = سیستان و فتحوا زرنج و واصلوا إلي
وادي أرغنداو في قندهار ،و في عهد عثمان بن عفان رضي هللا
عنه ،أعاد عامر فتح أفغانستان و واصل الفتوحات إلي أن اقتحم
مدینة كابل و في أواخر عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنه
أرسلت الخالفة بعض الفقهاء و الدعاة ،و في مقدمتهم الحسن
البصري ،و بنوا أول مسجد علي أرض سجستان ،و باستشهاد
الخلیفة عادت البالد إلي ما كانت علیه ،ثم أعاد عبد الرحمن بن
سمرة فتح سیستان ،و فتح كابل في عصر علي [40رضي هللا
عنه ،و توسعت الفتوحات في أفغانستان في العصر األموي ،و
استقرت العرب فیها وجاء الربیع بن زیادالحارثي في سنة  51هـ
بخمسین ألفا من العرب بأسرهم و وطنهم في األرض األفغانیة
الواقعة في شمال البالد.)16:1(.
دخول اللغة العربیة إلي أفغانستان
اللغة العربیة قد واكبت اإلسالم مع الجیش اإلسالمي الذي اقتحم
األراضي األفغانیة بقیادة األحنف بن قیس في سنة  22هـ.و
وصلت إلي كل زوایا المناطق المفتوحة ،ودخلت هذه اللغة
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تعلیم و تعلم اللغة العربیة في أفغانستان
مع بدایة الفتح اإلسالمي وبعدأن (إقرأباسم ربک )....طنت في
آذان األفغان ،لم یقف الشعب األفغاني مكتوف األیدي أمام حركة
العلم و الثقافة بل جلسوا علي مائدة العلماء في المساجد التي كان
األطفال و طلبة العلم یدرسون فیها جمیع المراحل الدراسیة من
اإلبتدائیة و اإلعدادیة و الثانویة و العالیة ،و أئمة المساجد و
المثقفون كانوا یقومون بتدریس األطفال  ،كما أن هذه المساجد
كانت تعتبر مقرا ً للتعلیم و التربیة و إن طالب العلم و المعرفة
كانوا یجتمعون في حلقات العلم حول األساتذة حیث كانت هذه
الحلقات تسمي بحلقات التدریس و هذه الحلقات كانت في مراحل
تلقي فیها ،كما كان
مختلفة حسب مقدرة العلماء و الدروس التي ٰ
بجنب هذه المدارس مكتبة في بعض المناطق،و هذه الحلقات التي
كانت في مناطق مختلفة من أفغانستان اتسعت یوما بعد یوم حیث
وصلت إلي مرتبة المدارس الحكومیة الرسمیة المعاصرة و أن
األمیر شیرعلي خان ملك أفغانستان أسس المدرسة العسكریة و
الوطنیة ،کما أن األمیر حبیب هللا خان أسس مدرسة باسم مدرسة
حبیبیة ،حیث کان لقبه الذي منحه العلماء ولقب والده کانا عربیین
أیضا ً و هو سراج الملة والدین و لقب والده کان ضیاء الملة
والدین.
واآلن تواجد مئات المدارس الدینیة في أفغانستان مظهر بارز من
مظاهر عنایة المسلمین باللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة ،والمطلع
علی تاریخ اللغة العربیة في أفغانستان یعرف جیدا ً أن هذه
المدارس الدینیة تشبه العمود الفقري لكیان اللغة العربیة والثقافة
اإلسالمیة في أفغانستان دون شك وارتیاب.
ً
وکل من األفغان و العرب هیئوا جوا ً مناسبا لنشر اللغة العربیة في
کافة أصقاع البالد وقد خرقت إلی األزقة والشوارع.)2:5(.
دور اللغة العربیة فی الحفاظ علی الثقافة اإلسالمیة في
أفغانستان
ً
وقد تركت اللغة العربیة آثارا عمیقة في حفظ الثقافة االسالمیة
وإبرازها في أفغانستان وتتجلى هذه المظاهر في شتی مجالي
الحیاة ،ومن أهم آثار هذا الدور مایلي:
-1المصطلحات الدينیة
المصلحات الدینیة في أفغانستان كلها أوجلها عربیة مثل الصالة،
و القراءة ،و القیام ،و الركوع ،و السجود ،و القعدة ،و التسمیة ،و
التشهد و األدعیة المأثورة واألذان و دعاء األذان ،و جمیع األدعیة
التي یدعوبها اإلمام في المسجد ،كلها باللغة العربیة.
إال أن األفغان یستعملون هذا الکلمات بدون (ال) التعریفیة  ،مثل:
ركوع – سجده – قاعده – صالة -قیام – ركعت – تشهد – سالم
– زكات – حج – صدقه – مسلم – مؤمن – مشرك – مرتد –
كافر ––نفاق -منافق – فاسق – خبیث – آیت – وقف – قرآن –
إقامت – نكاح – طالق – عدت – قبله – محراب – مناره – مأذنه
– أذان – مصلَّي -دعاء – شیطان –– زقوم– كوثر – جنت –
جهنم – یأجوج و مأجوج – نكیر – منكر – دعوي – حشر – نشر
– قیامت – واجب – الزم – ضروري – مستحب – حالل –
حرام – مبارك – تبریك – بركت – صواب – ثواب – غلط –
خطاء – وسوسه – نصیحت – طبیعت – مزاج – حالت – دقت –
وقت – ساعت – دقیقه – ثانیه – نیت – طهارت – سنت – تكبیر
– عقاب – عذاب – جحیم – سفر – خبر –– نعیم – شهادت –
همت – قوت – طاقت – سخي -فرقان – سجود – قعود – مسجد
– هدیه – تحفه – ِورد – وظیفه – قول – عمل –وحي – نزول –
شأن – عرش – فرش – جنازه – كرسي – لوح – قلم – محفوظ

▪ المساجد و المدارس
بعد إنتشار اإلسالم في ربوع أفغانستان أصبحت المساجد من أهم
المراكز التي تدرس فیها العلوم الدینیة و علوم اللغة العربیة التي
كان البدء فیها بتعلم حروف الهجاء العربیة نطقا و كتابة لیتمكن
الطلبة من قرأة القرآن الكریم و حفظه ثم العلوم األخري من النحو
و الصرف و البالغة و الفقه و الحدیث و العقیدة)7(.
القری العربیة المتواجدة في أفغانستان حتی اآلن:
ربما يتعجب القارئ لو قلنا أن هناک قري عربیة في والية بلخ و
والية جوزجان في أفغانستان و قد احتفظوا بلغتهم بعد قرون
طويلة.
و في عام 51هـ جاء الربیع بن زیاد الحارثي إلي خراسان
األفغانیة و بعث معه خمسین ألفا من أهل البصرة و الكوفة
إلسكانهم في خراسان األفغانیة و معهم أسرهم و كانت توزیع
القبائل العربیة في األراضي األفغانیة كاآلتي:
كانت بكر تمثل أكبر نسبة من القبائل العربیة في هراة و في
األقالیم الشمالیة من أفغانستان ،و كانت أرض بكر و تمیم
متجاورتین متداخلتین كما كانت بعض األماكن و األراضي
األخري شركة بین عدد من القبائل العربیة كمدینة ُخ ْلم التي
اقتسمها األزد و تمیم و قیس.
و في بلخ كان العرب المسلمون یقیمون في البروقان علي بعد
فرسخین من مدینة بلخ التاریخیة و كانت قاعدة عسكریة عربیة
في شمال أفغانستان ،و في بدایة القرن الثاني كان في البروقان
عدد من العشائر المختلفة من قبائل األزد و بكر و تمیم ثم حول
عبدّللا القسري المجاهدین العرب من هذه القاعدة إلي
أسد بن
ه
مدینة بلخ ،و قام ببناء البیوت فیها لسكناهم ،ثم قام بنقل الدواوین
الحكومیة إلیها فأصبحت بعد ذلك مكانها لتجمع العرب المسلمین
في شمال أفغانستان ،فكان بها سنة  118هـ  2500من المجاهدین
العرب من أهل الشام بجانب األزدیین و البكریین و الیمینین.
www.alarabiya.nat
والقري التی تسکنها اآلن قبائل عربیة هي عبارة عن:
 -1قریة خوشحال آباد الواقعة في غرب مدیریة دولتآباد بوالیة
بلخ.
 -2قریة یخدان الواقعة في جنوب الشرق من مدیریة دولتآباد
بوالیة بلخ.
 -3قریة سلطان أریغ الواقعة في منكه جك غرب مدینة آقجه
بوالیة جوزجان.
 -4قریة حسنآباد الواقعة في شمال الشرق من مركز والیة
جوزجان.
وهذه القری یتحدثون العربیة ویغلب على لهجتهم العامیة
السعودية ،لكن هناك خلیطا بین كلمات وعبارات عامیة مصرية
وشامیة وعراقیة.
وتقع القرى األربع في منطقة واحدة تمثل الحدود المشتركة
لواليتي بلخ وجوزجان ،وفي الضفة األخرى المقابلة لهذه القرى
من نهر جیحون توجد قرى أخرى يتحدث أهلها أيضا باللغة
العربیة وهم من أصول عربیة أيضا ،لكنهم يتبعون جمهورية
أوزبكستان في آسیا الوسطى.
وبما أن هؤالء العرب یستعملون و یکررون أثناء تحدثهم مع
بعض ،کلمات أنت و أنتم ،کثیرا ً ألجل ذلك أطفال األفغان یقولون
ألطفالهم عند اللعب  :أنتم عرب أ َ ْنت َلْ ،أ َ ْنتَلْ)7(.

~ ~ 34

International Journal of Advanced Academic Studies

http://www.allstudyjournal.com

كالصیغة و اإلشتقاق و المصدر ،و كذلك األمر في العلوم البالغیة
العربیة من المعاني و البیان و البدیع ،و اإلستعارات و التشبیهات
و الكنایات ،و أنواع المجاز و اإلیجاز ،و التقدیم و التأخیر ،و
اإلسناد كلها عربیة دخلت اآلداب األفغانیة بأسماءها
العربیة.)13(.
 -4المصطلحات اإلدارية
جمیع المصطلحات اإلداریة والسیاسیة في أفغانستان هي باللغة
العربیة كالدولة و الحكومة و الوزارة ،و السیاسة والحزب و
المنظمة و الجمعیة إال أن األفغان کما ذکرنا آنفا یستعملونها بدون
(ال) مثل  :دولت – حكومت – مملكت – رعیهت – ملهت – خدمت
– بیعت – معاونت – إجابت – دعوت –– حكمت – كفایت –
حمایت – خالفت – حمیهت – جمعیت –– إطاعت –– جزا – إدهعا
– غوغا –– إجرا –– التجا –– طاغي – خارجي – داعي – كافي
– حامي – موالي – عفو – سلطان – طغیان – عصیان – معلوم
– معروف – مظلوم – منكر – أمیر – والي – حاكم – عامل –
َم ِلك – ُم ْلك – كاتب  -أشراف –– حبس – خادم –– خالف -
سجین ––صلح – رایت  -معتمد –– بیت المال – مقر – خضوع
– قوي – إداره – إحاطه و غیرها من الكلمات العربیة التي
ظهرت في المیدان اإلداري األفغاني ولعبت دورها في ترسیخ
الثقافة اإلسالمیة.)9(.
-5المصطلحات اإلجتماعیة
مثل :السالم علیکم و رحة هللا وبرکاته  -التعزیة  -الحكم هّلل –
وداع -في أمان هللا -عیداالفطر -عیدالدضحی ،األذا في أذن
الطفل -وغیرها کثیر.
المصطلحات اإلقتصادية
مثل :تجارة  -مال و معامالت تجاریة -قرض حسنة -بیع -و
شراء -بیع نسیه -مشتری -تجارت -اقتصاد -اسراف-تبذیر -بخل
وغیرها کثیر کلها بالعربیة في أفغانستان.
-6المصطلحات العسكرية و الحربیة
مثل :فرقة  -إنضباط – قائد -قیادت -دفاع –نصرت -جهاد-
مجاهد -غزو -غازي -هزیمت -اسیر -شهید -سالح -فتح –
مرمي -رباط –غنیمت -حمله -حرب -محاصره -هجرت غیرها
کثیر و کلها بالعربیة في أفغانستان.
-7المصطلحات القضائیة
مثل -محكمة – قاضي -مفتي  -محرر – عدالت -فساد -قضائ –
عدل.)10(.
 -21تسمیة الصحف و األماکن والجهات بالعربیة
مثل شرق -غرب -شمال -جنوب –جریدة شمس النهار -جریدة
سراج األخبار -مدینة جبل السراج – منطقة داراألمان وغیرها
کثیر.
 -22أسماء اللباس بالعربیة
مثل حجاب -إزار-جوراب.
-23مصطلحات الغسل والتنظیف بالعربیة
مثل نظافت -جنب -غسل -وضوء -مسواک -استنجاء  -استنشاق-
مضمضه -مسح.

– أزل – أبد –– تسبیح – ذكر – تهلیل – تهجد – نفل – نافله –
قنوت – جنازه – كفن – تشییع –– افتراء – تكذیب – كذب –
بهتان – استغفار – آدم – حواء– لسان – رحمن – رحیم –
مرحوم – رجیم – لعنت -عید – رمضان – هالل –رؤیت -
تهنیت – جمعه – خطبه – فیصله – وثیقه – وسعت – عالم – دنیا
– آخرت – حساب – كتاب – جزاء – عوض – بدل – كمیهت –
نوعیهت – شرافت – كرامت – ه
عزت – محترم – إحترام – إكرام
– إسالم – إحرام – إسكان – تأثیر – تأثر – متأثر – جبروت–
انفاق – نفقه – مسئولیهت – مكر و هیهت – باطل – باطن – ظاهر
– واضح – وضاحت – كراهیهت – محبوبیت– محبوبه –
مرغوب – رغبت – إرادت – عقیدت – إحساس – بخل – كرم –
سخا – لجاجت – مغالطه – بصارت – محاسن  -مفرد – جمع –
تفرقه – ثناء و أخواتها كثیرة من الكلمات العربیة التي تتعلق
بالثقافة اإلسالمیة و یستعملها األفغان با العربیة.)12(.
علما ً بأن خطبة صالة الجمعة و خطبة صالةالعیدین في جمیع
المساجد في أفغانستان تلقی بالعربیة و هکذا خطبة عقد النکاح
أیضا ً بالعربیة.
كذلك مجموعة من األلفاظ العربیة دخلت األدب األفغاني خاصة
الفارسیة و البشتو بأشكال وصور مختلفة مع تصرف فیها جمعا و
إفرادا أحیانا ً و لیس بدائم و فیما یلي بعض من هذه األلفاظ:
علوم انساني ،و فضائل نفساني ،و تصورات خیالي ،و ألفاظ
عربي ،و نوع آخر دخلت في هذه اللغات من اللغة العربیة بشكلها
و صورتها العربیة مثل :عادة الشاعر ،و مراعاة النظیر ،و قربةً
ّللا ،و اعترافا ً بالجمیل و جموع عربیة مثل :ملكوتیات ،و
إلي ه
أمثال ،و غنائم ،و مستحقین ،و مداخل ،و أرزاق ،و موضوعات،
و مخترعات و مشاكل ،و مشكالت.
و هذه الكلمات العربیة التي لم تكن موجودة في اللغات األفغانیة و
آدابها ،و دخلتها مع دخول اإلسالم و عززت الثقافة
اإلسالمیة.)8(.
-2أسماء العلوم العربیة
العلوم العربیة التی لها دور کبیر في ترسیخ الثقافة اإلسالمیة
یستعملها األفغان بأسماءها العربیة مثل تفسیر وحدیث و فقه و
علوم القرآن و أصول الحدیث و أصول الفقه و نحو وصرف و
بالغة و غیرها.
-3المطلحات الطبیة
بما أن األطباء المسلمین قد وضعوا مصطلحات طبیة و حتی
اخترعوا وسائل لعمل جراحي و هذه المصلحات قد دخلت
أفغانستان مع الحضارة اإلسالمیة فتلقاها األفغان بأسماءها
العربیة ،علی سبیل المثال ال الحصر  :قرنیة ،شبکة ،کبد ،فم،
أمعاء ،أحشاء ،جلد ،جوف ،صدر ،بطن وحتی أسماء األمراض
مثل المحرقة و غیرها.
-3المصطلحات النحوية
و اذا كانت اصول النحو و الصرف و اللغة دونت في البصرة ثم
في الكوفة بالعراق ولكن دور علماء افغانستان ال یقل عن
دورالبصریین و الكوفیین ،و كان لقیاس فقیه أفغانستان أبي حنیفة
النعمان بن ثابت رحمه هللا ،دور هام في تطویر نظریات اللغة
العربیة و النحو و تأثر خلیل بن احمد بنظریة القیاس خیر شاهد
على ما ندعي.
بعض المصلحات النحویة التی یستعملها األفغان بالعربیة وطبع
لیس علی سبیل الحصر ،مثل الفاعل و المفعول و اإلسم ،والفعل و
الحرف و المعرب و المبني وغیرها کثیر والمصطحات الصرفیة
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و إضافة إلي هذا كانت اللغة العربیة في أفغانستان لغة الدولة و
السیاسة و الدیوان ،وحتی وثائق البیع والشراء في المحاکم إلی
قبل مأة سنة کانت بالعربیة وبعد ذلك بقیت کتابة التاریخ الهجري
القمري في الوثائق لفترة طویلة بالعربیة.)11(.
النقاش
و قد عرفنا دور اللغة العربیة في الحفاظ علی الثقافة اإلسالمیة و
تعزيزها في أفغانستان وهذا يحثنا علی أن نقدم بعض التوضیات
واإلقتراحات للحفاظ علی هذه اللغة وتطوير منابعها في
أفغانستان ،و ال شک أن بعد الغزو الفکری الذی اجتاح
أفغانستان خالل عشرين سنة مضت ،برزت هناک معوقات أمام
اللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة مثل التهمیش والتشويه
والتشويش وإلجتیاز هذه المعوقات يتعین علی أفغانستان أن
یسلک خطوات للحفاظ على هویتها وثقافتها اإلسالمیتین ،هي ما
یلي.
-1یجب االهتمام باللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة في المجتمع
األفغاني عبر وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمقروءة.
 -2تطویر المناهج الدراسیة في قسم اللغة العربیة وآدابها في
جامعات البالد.
-3إضافة مادة اللغة العربیة في جمیع المراحل الدراسیة من
اإلبتدائیة و المتوسطة و الثانویة.
-2تطویر المناهج الدراسیة في المدارس والجامعات لتفعیل دورها
في نشر الثقافة اإلسالمیة بین الطالب؛ حتى تتعمق الهویة
اإلسالمیة في المجتمع في كافة مراحله.
-3تحفیز مشاعر الهویة اإلسالمیة بین أبناء المجتمع لتتحول إلى
سلوكیات واقعیة على أرض الواقع.
-4غرس االنتماء إلى الدین واالعتزاز بالهویة اإلسالمیة لدى أبناء
المجتمع.
 -5اإلهتمام بالقبائل العربیة الساکنة في أفغانستان و الحفاظ علی
لغتهم العربیة و بداوتهم األصیلة.
النتیجة
وفي األخیر و بعد هذه الجولة مع دور اللغة العربیة في الحفاظ
علی الثقافة اإلسالمیة أفغانستان توصلنا إلی نتائج منها:
 -1المصطحات الدینیة و اإلداریة و اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و
القضائیة في أفغانستان هي باللغة العربیة و لها دورها فی
الحفاظ علی الثقافة اإلسالمیة.
 -2کما أن تسمیة الجهات و کثیر من األماکن و تسمیة األوالد و
حتی مصطلحات الغسل و التنظیف کلها في أفغانستان باللغة
العربیة و لها دورها فی الحفاظ علی الثقافة اإلسالمیة.
 -3و أن هناک قبائل عربیة في أفغانستان الزالت تتکلم بالعربیة
و قد حفظت لغتها و بداوتها العربیة األصیلة عبر األجیال
والقرون.
المراجع و المآخذ
 -1البار ،محمد علي 1985 (.م) .أفغانستان من الفتح اإلسالمي
إلی الغزو الروسي .جدة :دارالعلم للنشر.
 -2خلیلي ،خلیل هللا1389( .هـ ش) ديوان شعر .طهران:
نشرعرفان.
 -3صافي ،محمد امان1988 (.م) .أفغانستان و األدب العربي
عبر العصور القاهرة :المکتبة السلفیة.

 -24المصطلحات التعلیمیة بالعربیة
مثل مدرسه -کتاب -قلم -حتی الکتابة في أفغانستان تتم بحروف
الهجاء العربیة في حین أن بعض الدول العربیة تحاول کی تکتب
العربیة بحروف إنجلیزیة.
وأول وسیلة هامة لمحو األمیة من المجتمع األفغاني هي القرآن
الکریم ،وأول شیء یتعلمه أطفال األفغان هو معرفة الحروف
العربیة بعد ذلك یتعلم قراءة القرآن الکریم و بعد ذلك یأتي تعلم
قراءة الفارسیة والبشتو.
-7التسمیة بأسماء عربیة
أکثر من  %90من األسماء في أفغانستان هي بالعربیة ،مثل
عبدهللا -عبدالرحمن -عبدالمصور -محمد -احمد -سهیل و غیرها
کثیر  ،حتی األسماء التي لیست بالعربیة ففي الغالب یضیفون إما
في أوله أو في آخره إسم محمد أو أحمد ،مثل  :أحمد رامش ،و
پرویز محمد.)11(.
 -7إستخدام کلمات عربیة في قرض الشعر
إن عنایة أفغانستان باللغة العربیة نابع عن اقتناع راسخ ،وعقیدة
صافیة ألنها لغة القرآن الكریم ولغة دینهم وثقافتهم وآدابهم
ووحدتهم وعقیدتهم ،إذن فلیس هناك غرابة في انتشارها ،وال عقبة
في دراستها ،وال صعوبة في تطبیقها ألنهم ألفوها من قدیم
وورثوها عن األجداد واآلباء وطرقوا أبوابا بالتألیف والتصنیف
وقرض الشعر.
كما أعجب علماؤها بالثقافة العربیة فدرسوها و فهموها و نسجوا
علي منوالها و قلدوها في أشعارهم الفارسیة و استعانوا بأوزان
الشعر و البحور و القصائد العربیة و كان لهذا أثر كبیر في دخول
عدد كبیر من الكلمات في األشعار الفارسیة و قصائدها.
كما أن الشعر األفغاني (الفارسي و البشتو) متأثر بعلم العروض
العربي بقوافیه و بحوره العروضیة أیضاً.
نموذج من الشعر الفارسي األفغاني الذی یزخر بکلمات عربیة:
ّللا خلیلي.
شعر من األستاذ الشاعر ،المغفور له ،خلیل ه
در شرار ظلم اوراق مصاحف سوختند – آتش الحاد در کوی خدا
افروختند.
ب کافری آموختند  -عالمان را لب ز اظهار
ِ
کودک ما را کتا ِ
حقیقت دوختند.
أیها األزهر در این هنگامه لب بستي چرا ؟ در جها ِد را ِه حق با
ما نپیوستی چرا؟
بر مسلمانان مگر از دین حمایت فرض نیست ؟ پیر ِو توحید را با
هم صداقت فرض نیست؟.)302:2(.
في هذا الشعر نشاهد أن هذه الکلمات  ( :شرار -ظلم – اوراق –
مصاحف – الحاد – کتاب – کافر – عالم – اظهار – حقیقت –
أیه األزهر -جهاد – حق – مسلم – دین – حمایت – فرض –
توحید – صداقت – کلها بالعربیة.
-8العربیة لغة الدواوين في أفغانستان
و نتیجة لغلبة الثقافة اإلسالمیة في البالد المفتوحة و منها
أفغانستان المعاصرة أصبحت اللغة العربیة لغة الدولة و إدارة
الحكم في المحاكم الشرعیة و المراسالت الداخلیة و الخارجیة و
خاصة في عهد عبد الملك بن مروان الذي أمر بتعریب الدواوین و
جعل اللغة العربیة لغة رسمیة في دواوین الدولة و صبغ الدولة
اإلسالمیة بصبغة عربیة ،و كان لهذا العمل أثر كبیر في تعزیز
الثقافة اإلسالمیة و انتشار اللغة العربیة في جمیع مرافق الحیاة.
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 -4عبدالقادر ،محمد1984 (.م) .المسلمون في أفغانستان.
القاهرة :مکتبة النهضة.
 -5هروي ،عبدهللا خاموش2014(.م) اللغة العربیة و أفغانستان
في القرن العشرين .دمشق :دارالبشائر اإلسالمیة.
 -6استبانة مؤرخ  / 10قوس  1399 /هـ ش.
 -7مقابلة شخصیة رقم  1والمؤرخ  /15قوس  1399 /هـ ش.
 -8مقابلة شخصیة رقم  2والمؤرخ  /16قوس  1399 /هـ ش.
 -9مقابلة شخصیة رقم  3والمؤرخ  /18قوس  1399 /هـ ش.
 -10مقابلة شخصیة رقم  4والمؤرخ  /20قوس  1399 /هـ ش.
 -11مقابلة شخصیة رقم  5والمؤرخ  /22قوس  1399 /هـ ش.
 -12مالحظة رقم  1و المؤرخ  / 27قوس  1399 /هـ ش.
 -13مالحظة رقم  2و المؤرخ  / 28قوس  1399 /هـ ش.
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