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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربیة والدراسات القامئة علیها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمیة ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساشد التحرير
 مأمون شلي خلف هللا حسن، املةيا، مصر األنتاذ الدکتور

 لبةان، بريوت، دخيل يزهراء شلنيدة  ةالدکتور  ةاألنتاذ
 أفغانستان، ، جامعة بلتخةيكنظام الدين كاملاألنتاذ الدکتور 

 ، أندونيزياةاملفتوح ، جامعـة أندونيزياصديقالدکتور هري  فورانتو 
 

يف أعدادها وإمنا فقط تقع  ةإدارة املجلة غري مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث املنشور 

 یة.مسؤوليتها يف التحكيم العلمي والضوابط األكادمي

غ البحوث یخضاألفکار الواردة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجمعیة واملجلة، وترتیب  ۞

 العتبارات فنیة، وال عالقة مبکانة کاتب املقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعيار  اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعيار  للطباشة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النرش ومثن النسخة يف آخر املجلة.
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  ئة التحرير املستراريةهي
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ 

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 ني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستاناألفغا هياألستاذة الدکتورة ن

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، ز جامعي للدراسات العربیةمرک، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانواآلدابلغات ، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل

  



 

 رئيس التحرير                                                             م1211دد الثاين شرر، نةة ، العرابعكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ج         :0132ISSN-1133    ۲۲۲۲ - 21( 4) دمسرب -ةبحوث الخّل

 
 

 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، العربیةکلیة اللغة ،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیالیام زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، ملیاأرت هيالدکتور منتاألستاذ 

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

ی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر اعةغو 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 

بريًا يصملثقففني؛ الجمة  اهتمصمص ك تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعكمة  لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، ل اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، 

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املرانلةشةوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط الةرر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نررها يف جملة أو جلةرر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للةررـة يف حال اكتراف بأن مسامهته مةرورة أو معروض
  :الفارنية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح شدد كلمات البحث أو املقال بني 
  شلماء األناتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدرانيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بةررها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوشات

 عروفني.امل
 :أن حتتو  الصفحة األوىل من املقالة شلى احملتويات التالية 

o .شةوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املةظمة اليت يةتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث انم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o لخص.الكلمات املفتاحية بعد امل 

 من األخطاء اللغوية والةحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاشات املقتبسة وفق الةظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن مةظور، يف 
  داخل البلد وثانيهما خارج البلد. املقاالت من قبل اثةني من اخلرباء املعتمدين أحدمهااألحباث و نيتم احلكم شلى 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالةرر، نتكون مجيع قواشد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املن املرنلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جةة التحريرللنيكون

 تغيري.بأ  
 .تسمح اجمللة بإشادة نرر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  الباحث ليس من الضرور  أن يوافق جملس اإلدارة شلى آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت شرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة ؤولية املقاالت نتكون فقط شلى املؤلفني وليس شلمس 
 .مبجرد انتّلمها، لن يتم إرجاع املقال نواء مت نرره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بةفسه ونراطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق الةرر، والجیوز للباحث إرنال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو شرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمر        
 

  ها شلى لغيت الفارنية والبرتويةتأثري اللغة العربية يف أفغانستان و شةابة ب 
جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 683-653                                                                       كبري هوتك، جصمر  ختصر )أفغصنستصن(    حمموألمستصذ احملصضر ع
 

 دالالت )نعم( يف القراءات القرآنية ومذاهب القراء يف قرائتها 
 )أفغصنستصن( نبو اعرزیز لانظ، جصمرـ  اعبريلينعألمستصذ احملصضر 

 205-822                                                              )أفغصنستصن(  حممو أدیب نظةمي، جصمرـ  اعبريلين ضرعألمستصذ احملص
 

 املُکره فقهاً وقانوناً  ة الزااينشقوب 
 )أفغصنستصن(غالم ريصين رمحصين، جصمرـ  ختصر عألمستصذ احملصضر 
 250-208                                                                      )أفغصنستصن(صر ، جصمر  خترحة  هللا يةمصنعألمستصذ احملصضر 

 

  شمر ابن الفارض املصر احلب اإلهلي يف شعر 
 نو(هجصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )، األمستصذ اعوکتور مشس كمصل أجن 

 162-124                              ه، راجوري، كشمري )هنو(           بصحث اعوكتوراه، نمر ریصض، جصمر  يصيص غالم شصه يصشصعة
   

 

 السور القرآنيةيف  ونرا تكرارها البسملة ترمجتها وتفسريها 
 154-166                                                            )أفغصنستصن( جنةب اهلل رلحصين، جصمرـ  يرلان سصنوعألمستصذ امل

 

 کم التعزير باملال يف الفقه اإلنّلمي وقانون العقوبات األفغاينح 
 اهلل حمموی، جصمر  يةخ ) أفغصنستصن(  عألمستصذ املسصنو محةو
 134-154                                                     اهلصدي مصبصح، جصمر  يغالن )أفغصنستصن(         عألمستصذ املسصنو نبو

 ة يف الفقه اإلنّلميأحكام الوديع 
 181-134                                  ( احملظرة اعشنقةطة  اعكربى يأكجوجت )موریتصنةص، جصمرـ   مسةو حممو محوي أیواهعةوكتور 

 

 ضوء الرريعة اإلنّلمية اجلدارة يف 
 ، جصمر  اعبربلين ) أفغصنستصن( نبواعرافع نةةمی ةوکتورع

    544-185                                                                جصمر   اعبربلين )أفغصنستصن( ،یزمری حممو صضرعألمستصذ احمل
     

                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ألِمنُي  َنَةى قـَْةِبَك بِّ اْعَرصَعِمنَي  نـََزَل ِيِه اعرُّلُح الاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیُل رَ 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو

اعولعة     أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية  يك لمسهاًل فأهاًل 
نشر عةرصم  صينثتقوم يف خومتك  نودهص اع – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

ة  م. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل كبقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكصدمي2422
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض م  
حةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  اعرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءنص اعكرام، 

ع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون م  خمتةف فهص نض
غصنستصن هنض  اعةغ  اعررية  يف أف" ضصد لترةةمهص جصءت مقصع خوم  عةغ  اعاعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل 

الالت )نر ( يف اعقراءات د" اءات اعقرآنة اعقر ت اعكةمصت يف دالال يفل  لتأثرياهتص نةى عغيت اعففصرمسة  لاعبشتوی 
سريهص لمسّر تكرارهص اعبسمة  ترمجتهص لتفف" لترمجتهص ليف جمصل اعبالغـ  اعقرآناعقرآنة  لمذاهب اعقراء يف قرائتهص" 

، لقصم يرض "نمر اي  اعففصرض املصرياحلب اإلهلي يف شرر " كذعك أعقى اعبصحث اهلنوييف اعسور اعقرآنة " ل 
حک  اعترزیر يصملصل "عبصحثني يتسةةط األضواء نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  األمسصتذة لا

کره فقهصً لقصنونصً ا   اعزّايننقوي"، لقو أعقي اعضوء أیضص نةى "يف اعففقه اإلمسالمي لقصنون اعرقويصت األفغصين
ُ
  ."مل

ألفغصين حول ا " لاعبصحث  يف اعففقه اإلمسالميأحكصم اعودیر ملوریتصنةصئي اعضوء حول "كذعك أعقى اعبصحث ال 
 .ن زدهصر اعبةوا نةى تنتج رنصی  اجلوارة أن فةهص  امستنتجل " ضوء اعشریر  اإلمسالمة  اجلوارة يف "

یك  رامسصت راجةني أهنص مستثر نقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث لاعو 
 نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً . 
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یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصحى 
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  

یفف  يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخربات اعرةمة  لاعورامسة  يني اعشر 
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
ةصت ألجل وارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدمياالمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت امل

ذعك نظرًا  ىل أمهةتهص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشریفف  لاملصصدر 
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  

ة  اعونةصلی   ذ هي عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف مشصرق األرض لمغصرهبص، م  اعنصح
لهي  حوى اعةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل 

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
رو أن عغصت اعرصمل. ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يلممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم 

نزل اعقرآن يصعةسصن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعةغ  اعررية  مع 
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 

 ارمسني مسئوعة  نشرهص نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  اعررية  لآداهبص.لاعبصحثني لاعو
لنةى مسبةل املثصل  صلاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً 

ستویصت املختةفف . مل  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  ااألفغصنة جنو يف اعبالد 
لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ  اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جمصالهتص. 
لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  

 س اعقرآن لاحلویث لاعةغ  اعررية .توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوری
فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. 
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   

قر  األرضة  اعسصحرة يف هذه اعبكبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  
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منظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجنو يف هذه 
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 

أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  
 األنمصل  ضصف   ىل طةب  اعرة  لمص  ىل ذعك.

كصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، لنود أفغصنستصن   عولع لأّمص 
ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 

ئل املختةفف  لاعطرق املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذه اعةغ  املةمون  امستخوموا اعومسص
 لاعففصرمسة  اعررية   مزیج مقصالت منشر يرض اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُ 

 نشر اعةغ  يف ""اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر " مث مسصمهتصنة  "مشس اعنهصرل جریوة  أفغيف ألّ 
اعررية  يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن  لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جمة  ممتصزة 

نشر أغةب مقصالهتص " اعيت ال تزال تمي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق نو
م لمستجولن فةه مص یففةوك  2422 نشر مسن  عثصينحى، ليني أیویك  اآلن نودهص ايصعررية  اعففص

 لینففرك   ن شصء هللا. 
لاعففضل يف  خراجه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، 
لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  

 نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني
خومتك  لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف 
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 رك هللا ترصىل فةك .ممتر  لمففةوة. فةةبص
  الدكتور فردوس أمحد بت العمر  
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 املستخلص
صملوین  ي اإلمسالمة  ع ول اع عغ  اعتخصطب يفل  اإلهلي لنصء نةوم اعوحيکصنت هي   اعيت اعررية  يصعةغ  رنصی اع
اعةغ   یطردمص  لاعتحذیر م  كل املسةمني غري اعنصطقني هبص م  نشرهص نةى ألمسع نطصق ينيهتمصم يصالف، املنورة

ق صننأنةى مسة  األمسص م  مسؤعةصت لحففظهص، هص ن  يةئتهص األصةة جر لیرمل هب  اعررية  ن  اعبالد اإلمسالمة
ترةة  اعةغ  يإنشصء مراكز ثقصفة  يف خمتةف دلل اعرصمل عاعولل اإلمسالمة  عوی اعررية  يصعةغ   لاعتوجه .املسةمني

لجرةهص مصدة  جبصری   -عغ  اعقرآن- اعرنصی  يصعةغ  اعررية سةمني جيب نةى امل .اإلمسالمة اعررية  لنشر اعثقصف  
 لهي أمسصس اعرتاث للنصء اعثقصف .  ن فه  اعةغ -ألهنص مففتصح فه  اعقرآن لاعوی  يف كل اعرصمل اإلمسالمي؛ 

عه مررف  اعقرآن اعكرمي لاعترمق يف أمسراره لأحكصمه؛ ألن نرلي  اعقرآن )أي نزل  یاعررية  لاحلذق هبص هو اعطریق  ع
يةسصن نريب مبني( حيت  نةى كل مسة  أن یررف اعةغ  اعررية  لیتمرس هبص، كمص أن اإلملصم هبص یقود األم  

 مبثصي مُيثل  اعذي تصنسأفغصنيوای  االهتمصم يترةة  اعةغ  اعررية  يف ل  اإلمسالمة   ىل اعوحوة اعيت تطمح  عةهص.
 شهصدة صلحيل ميضي قرن م  اعزمصن يف قصرة آمسةص لمبنزع  قةب األم  املسةم  يف اعرصمل ل  اعقةب م  اجلسو

ل يف احلك  لاعترةة ، أخالق ، أل يف األيف اعكففصح ليف املررك  يف اعرصمل اإلمسالمي، مسواءاعشجرصن  لصيطاأل
نرض تقومي   لمسأحصلل يف هذه املقصع .ص ىل امستكمصهل صلتطویره هتصنشأيف اعتنففةذ لاعتطبةق منذ  لاإلدارة، أل

 آمصلل اعبشتوی  هص نةى عغيت اعففصرمسة  ل لتأثري يف أفغصنستصن   اعرريةصعةغ  ي ننصی  أمسبصبل  أمسصعةب ن  مؤجز
اعةغ  مسة  رتقو هذا اعشرب يقوحةث ی لحوة األم  يريصط اعررية  لاعرقةوة اإلمسالمة  نةىاعشرب األفغصين 
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 املقدمة
هي لنصء نةوم اعوحي، لاعقنصة اعوحةو املبصشرة عتففه  مص حوت هذه اعرنصی  يصعةغ  اعررية   ن 

ل دراك مص لرد فةهص م  مففصهة  لقوانو. كمص أهنص لنصء تراث األم  اإلمسالمة ؛  ،اعرةوم م  مرصن
عذعك ینبغي أن تسه  منصهج مجةع اعرةوم يف مسصنوة املترة  نةى اكتسصب املهصرات ااخصص  

لجصء اإلمسالم لنزل اعقرآن يةغ  نبةنص حممو صةى هللا نةةه لمسة ، فكتب هبص فصشتوت  يإتقصهنص.
  اعررية ، لانتشر اإلمسالم يني األم ، لكثرت اعففتوحصت لكثر اعةح ، فجةس املؤديون اعرنصی  يصعةغ

صل يف اعةسصن اعرريب حلاملرةمون یورمسون اعةغ  اعررية  لآداهبص لفنوهنص فزادت اعرنصی  اعرتيوی  هبص ملص 
 لجممع.ااملوارس لاجلصمرصت ل م  يرو اعففتح اإلمسالمي يف يالدنص هذا االهتمصم  ليوأم  اعةح ، 

 اعةغـ  اعررية  شصئر  االمسترمصل حىت يف غري حمةطهص اعرريب م  جه  يوصففهص نصقة  منذ يصتت
اعثقصف  اعررية  اإلمسالمة  لمع األمسف هجرت ن  لطنهص األصةي يسبب شةوع اعرصّمة  اعيت نّمت 

  اعةغ  ح اعرصمةّ   مكصهنص لتصباحلصع  لتأخذ اعرصمةّ  فةه اعررية  اعةوم لأخشى م  یوم تنقةب بالداع
.  ن اعسكوت نةى هجران اعةغ  اعررية  ن  لطنهص لهجران اعرةوم اإلمسالمة  عولل اعررب اعوطنة 

وم فه  مقصصو  ن ىل هجران تطبةق اعشریر  لاعتففریط يف  ميك  أن یتحوللنة  احلویث ننهص، 
 هللا نةةه لمسة . ىكالم هللا جمةو لمسن  رمسول هللا صة

یصت  آ تففسري يف يلاحنراف ن  املرىن األصة املراد فه نوم  يفنتج یألن هجران اعةغ  اعررية  
ینصرف  عةه اعةففظ ل ینتقل  ىل املرىن اعذي حىت  صةى هللا نةةه لمسة كتصب هللا لمسن  رمسول هللا 

 .يصعرمو ففهوم ن  مراد املتكة  لقصوهامل لینحرف
هو ترةةمهص مل اإلمسالمي عةنصطقني يغري اعررية  لیشستوط  اعةغ  اعررية  خمتةف يةوان اعرصت

اهتمصمص متزایًوا لانتشصرًا مستمرًا، لیُرّد ذعك  ىل مكصن  اعرصمل اعرريب دلعةًّص لانشغصل اعرصمل يقضصیصه 
املنتویصت راكز ل امل نشصء   ىل جصنب اهتمصم اعبالد اعررية  ينشر عغصهتص ليذل جهود نویوة يف
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هبص،   يالد غري اعررب مسواًء هلؤالء اعذی  یُقبةون نةى ترّةمهص م  غري اعنصطقنيع عترةةمهص يفلالجمصم
 .شرق أل اعغربيف اعاملهجر يالد أل أينصء اعررب املسةمني املقةمني يف 

ت صرجع  ىل أن اعةغ  اعررية  مصزاعت مهّودة يزهو أينصئهص فةهص لمزامح  اعرصمةتأمّهة  اعبحث 
ة  اعوخةة  نةةهص مبرّوالت یومة  تركس اهلّوة اعرةم ظتةك األعففص هبص هلص، لمصزاد ااخطر احملوق

لاعففكری  يني اعنصطقني هبص لاعنصطقني يغريهص، م  حةث نمل نةمصء اعةغ  اعررية ، امستكمصالً جلهود 
رةمة  هص م  شوائب، نةى ترمج  يرض املصطةحصت اعقشوب رلنیاعّسةف ملبوأ تنقة  اعررية  ممص 

 ، لال منص  كصفة  تاحلضصرة لاحلةصة اعرصم ؛ غري أّن جهوده  مع كّل مص يُذل عةسلترریب أعففصظ 
يف  طصر رّد اإلنتبصر عةغ  اعررية ، م  مقصلم  كل أشكصل "املصطةحصت" اعيت غزت حةصتنص اعةومة ، 
لم  اعسهر نةى  دراجهص يف صةب اعرمةة  اعترةةمة ، لهذا األمر ال یتحقق  اّل م  خالل 

 االهتمصم يصعةغ  اعررية  يف لمسصئل اإلنالم املختةفف ، لاعونوة  ىل رنصی  لاعترةة أمهّة  اعاعتحسةس ي
يترةةمهص ل قنصع األجةصل اعقصدم  يأهنص ال تقل قي شيء ن  يصقي اعةغصت احلّة ، فم  املؤكو أن 

ةذ، لجترةه  منوم اإلقتنصع جبولاهص لفصنةةتهص عوى اآليصء لاملريّةني تنركس مسةًبص نةى نففسة  اعتال
یتقصنسون ن  ترةمهص، لميصطةون يف حتسني مستواه  فةهص، كمص جيب فتح مراكز عترةة  اعةغ  

ترةمهص، لع   ىاعررية  عةنصطقني يغريهص يف خمتةف اجلصمرصت عشجةع اعطةب  غري اعنصطقني هبص نة
جتمصني الیت  ذعك يصعشكل اعصحةح،  اّل م  خالل لضع يرامج مرافق  نرب لمسصئل اعتواصل ا

 لاعقنوات اعترةةمة .
النوثصر ففصظ نةةهص م  ااعررية  يف اعرصمل اإلمسالمي لاحلِ ةود اعةغ  خل ّن اعسّر اعكصم  لراء 

نقوق أينصئهص، هو اعقرآن اعكرمي مبص كصن عه م  أثر يصعغ يف حةصة األم  اعررية  م  نةى اعرغ  
طبصنه   صعكتصب اعذي صقل نففومسه  لهّذبيلحتویةهص م  أم  تصئه   ىل أّم  نزیزة قوی  يتمسكهص 

 لطّهر نقوهل  م  رجس اعوثنة  لنط  اجلصهةة ، لأّعف يني قةوهب  لمجره  نةى كةم  لاحوة.
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ظّةت اعةغ  اعررية  عغ  قوی  شصخم  يرغ  كل مصحوث هلص م  هجوم لحمصلالت هوم لتومري، 
شریفف   اعقرآن يصقةًّص نةى لجه األرض،  هّنص عغ ألّن هذه اعةغ  هي عغ  اعقرآن، لمستظل يصقةً  مص دام 

 یكففةهص مكصن  أهنص عغ  اعقرآن اعكرمي لاحلویث اعنبوي.
یتنصلل هذا اعبحث أمسبصب هجران اعةغ  اعررية  يف اعوط  اعرريب لتأثريه نةى عغيت اعففصرمسة  

نتصئج اعمة ، تشري و اعتحةةةي آلرائه  لأنمصهل  اعة -لاعبشتوی ، مرتمًوا نةی منهج اعبحث املةواين
عةغ  ااحلصصة  أن هجران اعةغ  اعررية  يف اعرصمل اعرريب لاإلمسالمي یففرض نةةنص أن نغرس حّب 

ص، لجيب نةةنص هحولدإلصرار نةى اعتحوث هبص حىت خصرج اعررية  يف أينصئهص لأينصء املسةمني لا
رمسصعتنص يف ترةة  لني شویو يأن نكون نةى  -حن  املرةمني لاملهتمني مبجصل ترةة  اعةغ  اعررية -

  اعررية  ألينصئهص أّلاًل ن  طریق ترریففه  يأمهة  عغته  لثقصفته  اعررية  األصةة ، لذعك ال یأيت م
فراغ، يل م  خالل االهتمصم يترةةمه  اعررية  منذ نروم  أظففصره  لتشجةره  نةى اعتحوث هبص 

 جلصمرة  لاملورمسة  لغريهص. لممصرمستهص يف املنصمسبصت اعرمسة  كصحلففالت اعرمسة  ا
 

 يف أفغانستان ةالعربياللغة تعليم خلفية 
 ن اعةغ  اعررية  هي م  أقوم اعةغصت لأغنصهص نةى اإلطالق، لألمسرار لحك  یرةمهص خصعق 
اعبشر لاعقوى، اختصر هذه اعةغ  لنصء عكتصيه ااخصعو، كمص أشصر  عةه قوعه: ﴿َلِ نَُّه عَتَـْنزِیُل َربِّ 

نٍي،، )اعشرراء: نَي نـََزَل ِيِه اعرُّلُح اأَلِمنُي َنَةى قـَْةِبَك عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ  يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمبِ اْعَرصَعمِ 
(، لكصنت اعةغ  اعررية  قو يةغت قبل اعبرث  احملموی  ألج كمصهلص يف اعتربري اعبةةغ 442-446

ت صح  لاعنتصج األديب شررا لنثرا، لظهر اعسصمي ن  مجةع مقومصت احلةصة، لألج جموهص يف اعففص
رلائع  نتصجهص يف األشرصر لاألمثصل لاعقصص. فهذه اعةغ  لمسةة  عففه  اعنصو  اعشرنة  )اعكتصب 
لاعسن ( للمسةة  عالمستنبصط اعصحةح م  اعنصو .  ذ جصءت هذه اعشریر  يةسصن اعررب قصل 

ترصىل ﴿َلَهَذا ِعَسصٌن َنَريبٌّ  هللا ، لقصل(6)اعزخرف: ُكْ  تـَْرِقُةو،َ ترصىل ﴿ِ نَّص َجَرْةَنصُه قـُْرآنصً َنَريِّةصً َعَرةَّ 
 ( .446ُمِبنٌي، )اعنحل: م  اآلی 
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ل ذا كصنت اعةغ  اعررية  لمسةة  عففه  اعكتصب لاعسن ، فإن ترةمهص لاجب نةى طالب اعرةوم 
 (. 448/ 1م: 4443اعشرنة ، ألن اعومسصئل هلص نففس أحكصم املقصصو)اعشصطيب، 

اعررية   مع يني اعشروبجيي ذاعررلة اعوثقى لاعريصط املرةصري اع ن اعةغ  اعررية  متثل 
وفصق لهبذا املرىن لاالنتبصر أصبح اع لاإلمسالمة  لاعيت شصركت كل منهمص يف ازدهصر حضصرته...

اعرريب لاعتضصم  اإلمسالمي یرتكزان يشكل أمسصمسي نةى هذا األمسصس املتني...لم  هنص تبول 
اعكربى عتونة  مكصن  اعةغ  اعررية  لاعرمل نةى نشرهص لترةةمهص عغري اعنصطقني هبص م   األمهة 

 اعشروب اإلمسالمة ، ألّن يف ذعك محصی  عألم  اعثقصيف احلضصري عألمتني اعررية  لاإلمسالمة .
ل صيرو اعرة  هبذه األمهة  احلقةق  أن كثرياً م  األفغصنةني یررفون اعةغ  اعررية  ألن كل األطفف

ررية  لاحلسصب غ  اعیذهبون يف ااخصمس  تقریًبص  ىل املسجو لیورمسون نةي یو املال) املوعوي( اعة
ن اعكرمي )مثل نظصم اعكتصب يف مصر قوميًص( لیسمونه "املكتب" أل "املورمس ". آلحيففظون اعقر 

عبالد الطصعب اعرة  یسمى )مال( لاعرصمل یسمى )موعوي( لهو مسموع اعكةم ، لعةرةمصء يف هذه 
شأن نظة  لمسةط  رلحة  تصم  لنففوذ هصئل يني األهصيل، لاعكثري منه  یستنكف أن یالقي األمراء، 

 (.46م: 2442لیتنزه ن  قبول اهلوایص. )صربي فرج، 
أمص املوارس احلكومة  املونة  فةسموهنص "املكتب" لحىت يف هذه املوارس احلكومة  یورمسون 

غ  اعررية  د تت  يصعةزم ، أمص يف املورمس  فإن درامس  مجةع املوااعةغ  اعررية  كإحوى اعةغصت اعال
 مع أمستصذه )املوعوي( كل حسب ظرلفه، لاعذي یواصل اعورامس  حىت یصبح هو صعبلیستمر اعط

ة رس كل اعكتب املررلف  يف املورمس  يأفغصنستصن لهي كتب حمودداألخر موعویًّص يرو أن یكون قو 
بوی  األصول  ضصف   ىل كتب اعنحو لاعصرف لاعتصریخ لاعسرية اعنيف اعتففسري لاحلویث لاعففقه ل 

لاعتجویو لاملنطق، لاملوعوي احلقةقي هو فقط اعذي درس كل هذه املواد، فرتاه جيةو اعةغ  اعررية  
اعففصحى  جصدة تصم . لأمص احلویث ن  اعتخصص يف قس  اعةغ  اعررية  يف اجلصمر ، درامس  مجةع 

ية  كبالغ  لاعنقو لاعتصریخ األدب لاعنحو لاعصرف لاعتففسري اعتحةةةي مواد تورس يصعةغ  اعرر 
 لاألحصدیث اعتحةةةة  لقوانو اإلمالء لاعتربري  ضصف   ىل كتب احملصلرة لاعتوریبصت اعةغوی  لاألدية .
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لعك  األفغصن اعةوم حيرتمون اعذي یورس يف املورمس  احرتاًمص كبريًا يةنمص ینظرلن يصمستخففصف 
لاجلصمرصت األفغصنة ، ألن األلل یررف أحكصم اعوی  لیففه  اعقرآن  وارسيف املیورس  ىل اعذي 

لاعثصين فةورس  تمع.قضصیص الجمم اعرقود االجتمصنة  لیففصل يف اعكرمي لیففيت يف احلالل لاحلرام لیرب 
 ، یر اعةغصت لنةوًمص أخرى ال یرلن هلص أي نصةب  ال يف األنمصل احلكومة  لاإلدااعرةوم اعرصری  ل 

ن يولن لیص عةهول ميشو  -اعبنطةون لاعكرالات–بسون زي اعكففصر ةلألن مرظ  طالب اجلصمرصت ی
(. فهذا یقةل م  55م: 2442غطصء عةرأس )اعقةسنوة( أل )اعرمصم ( أل اعررتة. )صربي فرج، 

شأهن  لشوكته  يف الجمتمع اإلمسالمي لأیضص عةس هل  أي منزع  عوى األمصرة اإلمسالمة  يف 
 ررف األفغصين.صعروم  نتنصئه  يعنستصن ينسب  أفغص

ةة  اعویين م  رهو اعقریب، لمصزال اعتراعكصن اعترةة  يصعةغ  اعررية  منذ اعرصور اعقومي  حىت 
مهص عغ  اعولالی   صنتةی  اعاعففصرمسة  لاعبشتو  ألعه  ىل آخره يصعةغ  اعررية ، أّمص اعترةة  املوين فبصعةغتني

  قوام يف أفغصنستصن تررف اعففصرمسة   ىل جصنب عغتهص األصةةاأللاجلةش لاألدب لاعثقصف . لكل 
طق يف اعشرق لاجلنوب لخصص  أهصيل "كونر" فه  ال یررفون مسوى عغته  صيصمستثنصء يرض املن

لعك  رغ  ذعك "ترترب  ،اعبشتوی ، لهي عغ  مةةئ  يصألعففصظ اعررية  اعيت أخذهتص غصعًبص ن  اعففصرمسة 
(. فففةهص حوايل اثنص نشرة أحرف التوجو يف 46م: 2442أصرب عغ  يف اعرصمل" )صربي فرج، 

اعةغ  اعررية ، مثصنة  أحرف خصص  يصعةغ  اعبشتوی  لال توجو يف أي عغ  أخرى لأريع أحرف مشرتك  
ىت يف موارس اعررية  حيني اعففصرمسة  لاعبشتوی  لهذه احلرلف هلص خمصرج نویص . لتورس اعةغ  

احلكومة  ال نةى أهنص عغ  أجنبة  يل كةغ  مكمة  عةففصرمسة  لاعبشتوی .. لالميك  عةمرء أن یكون 
ص لال أدیبص  اّل  ذا أجصد اعةغ  اعررية . )صربي فرج، 

ً
 (.46م: 2442نصمل

لأینمص توجهت يف أفغصنستصن يف اعشصرع أل اعقرى مسوف تسمع نبصرات اعرتحةب يصعةغ  
عررية  اعففصحي... مرحًبص...كةف حصعك؟ أنت خبري؟ لاعكثري مم  یررف اعةغ  اعررية  یستطةع ا

يسهوع  أن یقرأهص لیكتبهص لعك  ال یستطةع أن یتكة  هبص  اّل يرو مران لتوریب. لاعغریب أهن   
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 كصنوا یصححون اعةغ  اعررية  عبرض اعررب ألن أغةب اعرريب یتكةمون يةهجصهت  احملةة  لال
 ستطةرون تكة  اعررية  اعففصحى.ی

لكمص أن اعررب مففتونون يصعةغصت األرلية  لاعغرية  لجيتهولن يف ترةمهص لینتصهب  ااخجل  ذا 
أخطألا يف نطق حرف يف كةم  أرلية ، كذعك فإن األفغصن مففتونون يصعةغ  اعررية  لیقومسوهنص 

ن دائًمص يرض اعكةمصت اعررية ، لیرددل تقویًسص، لمهمص كصن األفغصين أّمًةص فإنه حيصلل أن یترة  
نونه حویثًص ن  رمسول هللا صةى هللا نةةه لمسة  "اعررية  عغ  أهل اجلن " لعغ  أهل اعنصر ظقواًل ی

صربي فرج، ) اإلجنةةزی  لأغةب ظين أن ترریب أفغصنستصن أمسهل م  ترریب "اجلزائر" يكثري
 (.53م: 2442

اعشصمسع يني  ني لهي اعففصرقةةَ يني اعكةتني اجلِ كل م  یقراء يف تصریخ أفغصنستصن یرجب 
اعترةة  املوين لاعترةة  اعویين أل حىت األمة  لقو رأیت يأم نةين نتصئج األثنني، فصعذی  لصةوا  ىل 

يضر   كثماملرحة  اعثصنوی  مث اجلصمرة  یتسكرون يف ااخصرج لیرمةون يف األمصك  املترودة لننومص 
 ونة  ألنرف كةف یففكرلن فقو كصن اعتالمةذ أل اعطالب اجلصمريةنه  لأتةحت يل اعففرص أشهر

صلر( قوة نظمى يف اعرصمل ال ميك  أن یهزم لینسحب م  پ رپلكصن رأیه  أن "األمریكصن" )مسو 
 ةأفغصنستصن. لأن مص یففرةه الجمصهولن هو نبث لقة  نقل، فإذا مسأعنصه  لعك  طصعبصن الجمصهو

یص  ...یقوعون  ن أمریكص هي اعيت انسحبتهزموا األمریكصن يصعففرل لانسحب اعنصتو. فكصنوا 
 ...هؤالء عةسوا حةةف األمریكصن يل كصنوا مسةكوالریني. عألغبةصء

فرق شصمسع يني هؤالء ليني اعشرب اعذي رأیته  مسواء يف املهجر أل يف املون أل يف اعقرى. 
هل  نبصر،  ه  يصعففرل أمسود ال یشق صملوینة  م  ااخطةب أل اعرصف  اعفهؤالء اعشرب تشريوا اعثق

لفكرهت  ن  أنففسه  يصنتبصره  مسةمني أهن  أفضل لأقوى خةق هللا، لأهن  ال حيصريون قوًمص م  
اعكففصر  اّل هزموه  يففضل هللا حىت عو اجتمع نةةه  كففصر اعونةص فإهن  مسةنتصرلن نةةه ، ألهن  

املسةمني، فه  ال یبصعون يقوى نظمى لال يأمسةح  ذری  لال ینبهرلن  مسةمون لهللا اليّو نصصر
يصعتكنوالجةص يل یستخوكوهنص يسهوع  لیطزرلهنص أیضص... نجبت م  ذعك لهللا لشغةين اعتنصقض 
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هصر يني نتصئج نوني اعترةة ، لمل أجو تففسريًا هلذا األمر  ال أن اعترةة  املوين یبث يطریق  خففة  االنب
شرور يصعضر  حنوه، لیقتل اعنخوة لجيرل هوف اإلنسصن يف حةصته املزیو م  اعَرَرض يصعغرب لاع

اعزَائل. لهذا مص حيوث يف  يالد اعررب ليف كل يالد املسةمني حىت اعترةة  اعویين عوینص تةوث 
هبذه اآلفصت لعكنه يف املوارس لدار اعرةوم األفغصنة  مصزال هو اعترةة  اعذي كصن أیَصم اعولع  

 ربصمسة  لاعثمصنة .اع
ب يف ةهمين اعقول:  ن اعسبطصعبصن نةى األمریكصن یُ أمسئل ن  مسبب انتصصر  لننومص كنتُ 

اعشرب األفغصين كمثل هؤالء  ذعك هو اعرنصد! مث ألضح األمر يرو ذعك، فةو كصن غصعبة 
صوت  ىالریني، عكصنت أفغصنستصن اآلن يف یو األمریكصن لحةففصئهص عذعك فإنين أصرخ يأنةو كةاعس

عةمسؤعني ن  اعترةة  يف ريوع اعرصمل اإلمسالمي: أصةحوا اعترةة ...  أصةحوا اعترةة  أصةحوا 
اعترةة  لأحسنوا ترية  أينصئك  لتويري منصزعك  لأكثرلا م  اعنصةح  اعرمةة  يف مسبةل  هنصض األم  

أينصئهص نسصء  لم  نثصرهص ليذعك ختةقون جواً جویواً يف هذا اعبةو یتصرف يف اعتأثري نةى نقو 
لرجصاًل كمص شصء حىت  ذا جصءنص اعسففور أل غريه ممص هو مثرة م  مثصره قةنص هذا طبةري اعنضج 

 فصحصولا مثصر مص يذرمت.
أصةحوا اعترةة ... أصةحوا اعترةة  ل اّل فصجلهل أفضل! احبثوا لفتشوا ن  األمسبصب ااخففة  

ق  حىت يف أهن  مني فئرانًص لخرافًص عةس عویه  ثيف املنصهج اعترةةمة  اعيت جترل اعتالمةذ لاملترة
یستطةرون أن یترةموا أل ميك  أن یففكرلا فضاًل ن  أن یبتكرلا أل خيرتنوا. أنص عةست خمصعففص 

 املونة  يل أخصعف املونة  اعغرية  اعيت ختتةط يني املونة  لاعرریصنة .
 

 العريب يف أفغانستاناألدب 

ن األدب اعرريب منذ اإلمسالم مل خيرج عةنصس مسوى كتصب نظة  لاحو هو كتصب اإلمسالم  
نففسه أي اعقرآن اعکرمي. أن اعةغ  عةست  ال لمسةة  عةتربري ن  املرصين، لعةست  ال مظهرا م  
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مظصهر اعرقةة ، فإذا كصن اعتففكري صحةحص مسةةمص كصن اعتربري ننه كذعك مصدام صصحبه جيةو اعتربري 
   اعةغ ، ل ذا كصن اعتففكري فصمسوا كصن اعتربري ننه فصمسوا مىت لفق صصحبه عةتربري نمص یریو،لیتق

لعك  یظهر يل أن املسصع  أنمق م  ذعك لأن هنصك تففصنل يني اعةغ  لاعتففكري، فصعةغ  املنظم  
ذا لان املتكة    -لكذعك اعركس  -ترمل يف تنظة  اعففكر، لاعففكر املنظ  یرمل يف تنظة  اعةغ  

حتوث يصعةغ  اإلجنةةزی  أل اعففرنسة  خضع ملنطقهص لطرق تففكريهص كمص خيضع الختةصر كةمصهتص، 
 لاختةصر أمسصعةبهص لكةففة  مرصجل  املوضوع، فةؤثر ذعك كةه يف تففكريه لجوعه لحججه.

كصنت كل أم  تففه  حةصهتص احلصضرة ا  هو نقو احلةصة يف أمسةوب فين، ل ذرغ  أن األدب 
ن اختةففوا يف مقوار اعففه ، كصن األدب احلویث أقرب  ىل فهمه  لأیسر متنصلال فهمًص مص، ل 

جلمهوره ، ل ذ كصن األدب اعقومي لصففًص حلةصة قومي  ال یستطةع فهمهص فهمًص صحةحًص  ال م  
 نرف يةئتهص لتصرخيهص، كصن ذعك األدب أدب ااخصص .

دب قومي مل اً دقةقصً فقل  نه أليرو فصألدب اعرريب أدب قومي ال حویث عه، ل ن شئت تربري 
 یستكمل حویثه، عذعك كصن األدب اعرريب أدب ااخصص  ال أدب اجلمهور.

اعةغ  اعففصرمسة  فصعكالم ننهص م  جهتني: م  حةث أهنص عغ  ختصطب لم  حةث لتأثريهص نةى 
ةهص  ال  ف أهنص عغ  اعرة  لاألدب. فأمص م  اعوجه  اعرةمة  فقو لقففت اعةغ  لقفف  طویة ، لمل یؤعف

كتب قةةة  مرظمهص يف اعوی ، لميك  أن یقصل أهنص نقمت متصمًص يرو قرنني م  ظهور اإلمسالم، 
فصعكتب اعيت أعففت يف اعرصر اإلمسالمي ليقةت نةى اعزم  ال تتجصلز نصر املأمون، لهي كتب 

 دینة  قةةة  أراد هبص اعزردشتةون اعوفصع ن  دینه  لاإليقصء نةةه.
ف  مجصاًل، لكةف يوأت لكةف تطورت لكة هذه املنطق غ  اعففصرمسة  يف قو نرفنص حصل اعة

شصركت يف فنون كثرية. لقو یرتدد يف نففس اعقصرئ هذا اعسؤال: مصذا أصصب اعةغ  اعررية  يف تةك 
اعبالد يرو أن صصر هلص عغ  أدية  خصص ؟ هل امستبوت اعةغ  اعففصرمسة  يصآلداب لمل یبق عةررية  فةهص 

 كال!!جمصل؟ لاجلواب  
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قو تقةبت اعغري يصعةغتني لعك  ميك  أن یقصل أن اعررية  احتففظت يصعسةصدة يف األطوار كةهص 
 فةمص نوا اعشرر. فأمص أدع  هذا لتففصةةه فففي هذه اعكةم  املوجزة.

 الوضع احلايل لتعليم اللغة العربية يف أفغانستان ومةاهجها

يف  مراحل تطورهص مسةكون هلص أثر لاضحجتتصز اعةغ  اعررية  يف نصرنص احلصيل مرحة  م  
 اعيتاعررية  اعةغ   يهلاعةجصن اعرصملة   ي یتكةموهنص يف املؤمترات  اعررية  اعةوم اعذصعةغمستقبةهص. ف
ائه  يسةةقته  فةصففون هبص حةصهت  لیرربلن هبص ن  مشصنره  يف صحر نرب اعبصدی  یتكةموهنص 

المة ؛ صب لاعففالمسفف  يف نصور املونة  اإلمس  اعكتّ ليني  يةه  لآرامه  لاعيت صصرت يرو ذعك عغ
 اعنهض غ  لجصءت هذه اعةغ   ىل خرامسصن لأصبحت عیتنصلعون هبص مسصئر املرصين األدية  لاعففةسففة . ل 

طصط يف يرض ريت اعركود لاإلحنجتوهنص يف األلمسصط األدية ، رغ  أهنص میتكةال تزال األدية  فةهص ل 
ى يف مرحة  اعشبصب لمص یرقبهص م  املراحل األخر ضةق االجتمصني لعك  مصزال اعاعرصور يسبب 

ء اعةغ  بصحلمل تصل  ىل مرحة  اعنضج اعرةمي لحيتصج  ىل اعرنصی  لاعرنصی  لاإلهتمصم م  قبل األ
   ىل مرحةیصرو هذه املرحة  ل  رَ ربُـ جمع اعةغ  اعررية  أن یَ مبمةني صاعررية . فم  اعصرب نةى اعر

 ةمي.تطورات مسریر  يف اعتنمة  لاعرتقة  اعنتصج اعر لاعرقي االجتمصني حتی تنصلاعنمو ل  اعرةو
مصرة اإلمسالمة  يف أفغصنستصن ع  تؤدي دلرهص اعضخ  اعذي متةك أداءه عةرصمل اإلمسالمي اإل ن 

ة  ح ال یوم أن توجو لحوة عغوی  يةنهص ليني األم  اعررية  املسةم . لعةس م  اعضرلري يف هذه املر 
 اعةغ  اعررية  كةغ  ثصنة  ترةة   َّ رُ أن تتخذ أفغصنستصن اعةغ  اعررية  عغ  رمسة  هلص؛ فإنه یكففي أن یّـَ 

 يف ؛ ليذعك ميك  اعتففصه  هبذه اعةغ  يني احلكومصت لاعشروب لاألفراديف کل موارمسهص لجصمرتهص
ص ميك  عةررب رية ، كم. لميك  ألهل أفغصنستصن أن یقرئوا اعصحف لاعكتب اعرالجمتمع األفغصين

 أن یقرئوا شةئص ممص یصور يف جممع اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن يصعةغ  اعررية .
 ن ترمة  درامس  اعةغ  اعررية  يف املوارس اعثصنوی  األفغصنة  كةغ  ثصنة  تأخذ لضع اعةغ  

عرصمل اإلمسالمي، ااإلجنةةزی  يف موارمسنص األفغصنة . لهو حوث تصرخيي هصم يف تصریخ اعشرق، لتصریخ 
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يل هذه ااخطوة مبصرك  عشرب األفغصين حىت یتسىن هلؤالء اعطالب درامس  اعةغ  اعررية  يف أقصر 
لقت ممك  ليأیسر اعطرق؛  ن هذا اعففرض اعویين م  درامس  اعةغ  اعررية  هو املنهج اعذي قصمت 

رةمصء اعقوامي، اعذي أصَّةه اعنةةه درامس  اعةغ  اعررية  يف اعرصور اإلمسالمة  املزدهرة، لهو املنهج 
 لحثوا نةى األخذ يه؛ ممص مسنبةنه  ن شصء هللا.

ن هذه اعةغ  عغ  أن تكو  لمسهاًل  اكون مةسورً یةغ  اعررية  ینبغي أن یرى اعبصحث أن ترةة  اع 
 مرصن قبل أن تكون عغ  أعففصظ. لأن ترةةمهص ینبغي أن یرمي  ىل ثالث  أغراض: 

نو مشصرك  يصعنسب  عةمرةمني أهنص حتقق املقصود نهذه اعطریق  اعسهة  ألهلص اعتوریب اعرقةي، 
اعتالمةذ يف امستنتصج األفكصر لاملرصين، لال تنمي فةه  جصنب ااخةصل لأنمصل اعففكر. )مسصمل، 

 (.243م: 4482
لثصنةهص ااخربة احلسة  أل اجلمصعة : هي مستوى احلقصئق اعيت یكون اإلنسصن فةهص لانةص هلص ن  

ااخربة احلسة  املبصشرة، لهي عةست  ال  حسصمسصت، هي خربات خصم، تورك مبصشرة طریق 
(. فصاخربة 443م:  2444لاإلحسصس يوای  اإلدراك، لهذا يولره تففسري اإلحسصس. )دلیوري، 

احلسة  املرئة  تتكون م  آالف ااخصصئص اعبصری  املتنون ، لتشتمل هذه ااخصصئص نةى األعوان 
لأصففر لأزرق لأخضر لغري ذعك م  األعوان اعيت تنشأ م  امتزاج يرض هذه املختةفف  م  أمحر 

 األعوان أل غريهص، يورجصت تتففصلت يني اعةون اعغصمق لاعففصتح لاعزاهي لاعبصهت.
لثصعثهص اعوجه  اعنففرة ، اعرمةة  اعنففرة : هي لاقرة  مصدی  تزن اعسةوك مبقوار مص حتقق عنص 

(. أمص لجهتهص اعنففرة  فهي ال ترةو 334/66م: 4418مسوقي، غصیته م  مسرصدة لعذة لمنففر  )د
 ىل أن تكصيفء حصجصت كل یوم فضاًل ن  حصجصت اعنففس اعرمةق . لال یستطةع مرة  أن یقول 
  أنه یتجه اجتصهصً فكریصً يف ترةة  األعففصظ لال  نه یصطنع اعوق  يف تةقةنهص  ال قةةالً أغراضنص  ذن م

ونص اآلن غري لاضح . لهي يف احلق شرب  م  اجتصه اعكتصب لاملففكری  نن ترةة  اعررية  كمص نرةمهص
نصم . لعكننص نةخص األغراض اعيت جيب أن حتل ننونص يف اعتوریب اعرقةي ألاًل ليف اعریصض  

 اجلمصعة  احلسة  ثصنةصً ليف االنتففصع هبص ثصعثصً.
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؛ فهي حتمل ية  لاإلمسالمو اعرر جویر يصعذكر أن أفغصنستصن تضطةع دائمصً يتبرصت خصص  حن
ی  اعثقصف  اإلمسالمة ، ل عةهص تتجه أنظصر األم  األخرى، تقففوا أثرهص لتترصلن مرهص يف  حةصء ار 

اعثقصف  اعررية ، مث هي حتمل زنصم  اإلمسالم اعوینة  لاالجتمصنة . فإلحةصء اعثقصف  اعررية  يرض 
 األغراض ال يّو م  ذكرهص يف اعنقصط اعتصعة :

مص ني اعةذی  أنةنت اهلةئ  اعتحضريی  عةمؤمتر اعثقصيف اعرريب "أن أنمصعه هتوف  عةهأحو اعغرض
هو اعقور املشرتك م  اعثقصف  اعررية  اعذي یقوم ألينصء األم  يف مجةع أقطصرهص، لاعغرض اعثصين هو 

 حتسني طرق ترةة  اعةغ  اعررية .

 للغة العربيـةاأنلوب التعليم 
 ن كصن اجلویو يف ترةة  اعةغ  اعررية  املبةغ اعذي لمسره اجلهو، ل  قو يةغنص يف نصرة األمسةوب

نةى  ن كصن ضئةاًل، لمل نرتك حج  تففةو نصرته  ال تتبرنصهص، لال شبه  تول قةةال، ليةغه اعومسع ل 
خالف   ال أفسونصهص. لمل یبق عةمهةمنني نةى ترةة  اعةغ  اعررية  يف لزارة املرصرف ليف اجلصمر  ليف 

ذر يف أن أال یصطنروا هذا األمسةوب؛ فقو لضح احلق، لاخنذل اعبصطل، لمل یبقى نذراً األزهر ن
 ملرتذر.

 لقو یبني هذا اعبحث أهواف ترةة  اعةغ  اعررية  فةمص یةي:
( أن جنرل اعطالب قصدری  نةى اعقراءة اعصحةح  يف مسهوع  لیسر لأن یففهموا مص 4)

 اشتمةت نةةه اعكتب م  أفكصر لمرصن.
 ةنه  م  اعتربري نمص جيول يف نففومسه  لیقع حتت حوامسه  يربصرة نرية  صحةح .( متك2)
( أن تكون درامس  اعررية  لمسةة  صحةح  عةثقصف  لتومسةع املوارك لتنمة  اعذلق اعسةة  6)

لتزلیو اعطصعب م  املرةومصت اعقةم  ال أن تكون حمض درامس  ألعففصظ لتراكةب لمففردات نمصدهص 
 ةي.اعزین  لاعزخرف اعشك
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( أن یتصل اعطالب اتصصالً لثةقصً يصحلةصة األدية  لاعرةمة  احملةط  هب  لأن یسصیرلا اعنهوض 1)
 األديب احلویث.

( أن تكون اعورامس  مثرية عرلح اعشوق  ىل اعقراءة لاالمستزادة م  اعثقصف  لاعوقوف نةى مص 5)
 جصء يه اعكتصب لاملففكرلن يف اعرصور املختةفف 

  منصهج قوانو اعنحو لاعصرف لاعبالغ  أكثر ممص حيتصج  عةه اعطةب  لال تالئلیقول اعتقریر ) ن 
امسترواده  لال تنهض يةغته  ل نه عو اكتففى م  اعقوانو مبص ه  يف أشو احلصج   عةه مع كثرة 

 املران نةةه كصن ألىل(.
 لال يو عنص م  مالحظ  احلقصئق اهلصم  اعتصعة  أیضصً يف هذا اعصود:

اعةغ  اعررية  یستنففذ م  ألقصت لجهود أينصئهص أكثر م  األلقصت لاجلهود اعيت )ا(  ن ترةة  
تتطةبهص اعةغصت األخرى م  أينصء اعنصطقني هبص؛ لذعك عزیصدة ترقةو قوانو اعررية  م  جه  

 لعةنقصئض اعسصئوة نةى أمسصعةب تولینهص م  جه  أخرى
ىل م  حصج  األم  األلرية  اعراقة    )ب(  ن حصج  أينصء اعررية   ىل ترة  اعةغصت احلة  اشو

 ترة  تةك اعةغصت؛ لذعك عففقر خزان  اعكتب اعررية  م  جه  املؤعففصت اعرةمة  لاألدية .
)ج(  ن ترةة  اعةغصت األلرية  احلة  یتطةب م  اعنصطقني يصعضصد جهودًا أكرب م  اجلهود 

صول ف م  جه  لتبصنو األاعيت یتطةبهص م  مسصئر اعطالب األلريةني؛ لذعك الختالف احلرل 
 لاعقوانو لاألمسصعةب م  جه  أخرى.

لهلذه األمسبصب  ذا جصز عأللريةني أن یسرقوا قسمص م  ألقصت يرض أينصئه  يف مسبةل ترةة  
عنص حن  أن نقتوي  فال جيوز -يأمل احلصول نةى يرض اعففوائو لعو كصنت ضئةة   -اعةغ  اعالتةنة  

 هب  يف هذا اعبصب.
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 اللغة العربية يف أفغانستان إنراء جممع
لال خيففى نةى أحو أن اعغرض األلل م  جممع اعةغ  اعررية  يف كصيل  منص هو لحوة األم  
املسةم  يصعةغ  اعررية  لهنضتهص. ألن لحوة اعةغ  ألل دعةل نةى حةوی  تةك األم  لعةصقتهص عةبقصء 

شصرك  اعرصمةني م  طریق غري نةى لجه األرض كأم  لاحوة حمرتم . فم  لظصئف الجممع  ذن م
صن، مبصشر يف حتقةق أمر اعوحوة اعررية  اعشصمة  اعيت یضطةع يأنبصء جهصيذة اعةغ  اعررية  يف أفغصنست

ول لال احوى م  هذه الجمصمةع كةهص ال عكصي الجممعهذا  روّ اعذي یُ   ذا حتقق احتصد الجمصمةع اعررية 
ل ء كصن أهل اعررب أل اعرج . لكصن نةةه أن یتصملصر لحوهص، يل عكل م  یتكة  يصعررية  مسوا

هبص اتصصاًل یشمل اعةغ  م  مجةع نواحةهص: فةورس اعةغ  اعررية ، لیرمل عتطویرهص لحيرس نةى 
مسالمتهص، لیستففةو م  مزایصهص لخصصئصهص، لیرمسل  عةهص م  مطبونصته مص یسصنو نةى تنمة  اعةغ  

 مع، مسةخةق عةمجمع اعةغ  اعررية  يف كصيول لظصئفاعررية  نةى األقل، ال جرم أن مشرلع الجم
 جویوة لنماًل مستأنففصً مع ذعك.

أن هذا الجممع اعرةمي األفغصين )جممع اعةغ  اعررية ( اعذي أنشيء يف كصيول قبل مسنتني، نةى 
نظصم الجممع اعرةمي اعرريب يومشق، لمسرى  ىل نففس األغراض اعرةمة  لاألدية  اعيت كصن یسرى 

 لجممع لمسرى يرو ذعك  ىل أغراض نمةة  كصنت حتتصج  عةهص مسةصمس  املؤمسةني ل دارهت .هلص هذا ا
لقو تكون اعةغ  اعررية  عغ  الجممع لقو یسترني أنضصؤه يصعةغصت احملةّة  أحةصنصً، لرمبص كصنت 
هذه اعةغ  أل تةك أیسر لأدىن  ىل أن یففه  يرض األنضصء يرضصً. لكذعك یكون يف أفغصنستصن 

دلعةصن أحومهص )اكصدمي نةوم افغصين( لاآلخر )الجممع اعرةمي اعرريب(. لكذعك تضرب جممرصن 
أفغصنستصن عةنصس أحس  املثصل يف اعشجصن  لاإلميصن يأن اعرة  جيب أن یكون فوق األلطصن 

 لاعقومةصت لاعةغصت ااخصص !
لهو اآلن م 2422عرةك ترة  أن هذا الجممع ال یزال قصئمًص  ىل اآلن لأنةو تنظةمه مسن  

یرمل كمص كصن یرمل آخر اعقرن احوى لاعرشری  یبحث أنضصؤه ن  اعثقصف  لاعةغ  لاآلداب، 
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لیبحث اآلن كمص كصن یبحث م  قبل ن  حةول نمةة  عبرض املسصئل اعيت متس اعةغ  اعررية  لمص 
  لاعطرايةس ج ىل ذعك لهو یرترب كأنه فرع م  الجمصمةع اعةغ  اعررية  يومشق لاعقصهرة ليغواد لاعشصر 

  ا يفو لاملك  املكرم  لألنضصئه  ذ ذهبوا  ىل املؤمترات يف املمةك  اعررية  اعسرودی  عكي أن یتشرك
املؤمترات اعولعة . لهو دليل كمص یقوعون فةه نةمصء ميثةون األجصنب اعذی  یقةمون يف أفغصنستصن 

 تشرر يه ل ن تكصد حتسه لالنةى اختالف جنسةصهت ، لفةه أفغصنةون أیضص. لعك  أفغصنستصن ال 
ر مص ینشره م  اعكتب لاملذكرات كثأمة  األفغصنة  يصالهتمصم، ل ن مصرة اإلمسالاإلأنصنه زنمصء 

لاعبحوث اعرةمة ، ل ن أصور نشرته يف لضع اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن ألن عغته عةست اعةغ  
نشر هذا اعبحث أ ن كنت مساعررية  ل منص هي اعةغ  اعففصرمسة  غصعبصً لاعبشتوی  أحةصنصً. لعست أدري 

شهر دمسرب  48عةوم اعرصملي عةغ  اعررية  يف يف جمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخاّلق  مبنصمسب  ا
 م ل  نشصء جممع عةغ  اعررية  يف كصيل قبل نصمني! 2422

ك  شةئص أفغصنستصن. لع -هذه الجمة  م  ألل لأشهر الجمالت اعررية  اعيت تصور يف كصيل
تصور   اعيتيف جمة  اعبحث اعرريب صقصع  اعيت نشرهتاملیونو  ىل اعتففكري نةى كل حصل حني أقرأ 

م يرنوان: اعوضع احلصيل عترةة  2444م  جصمر  اعرالم   قبصل املففتوح  يف  مسالم أيصد يف مسن  
اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن، لهو نشصطي األلل يف نشر حصضر اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن لحمصلعيت 

  ىل  نشصء هذا الجممع لفتور زمالئي ل يطصؤه  يف  نشصء جمة  الجممع.
قص  حول  نشصء الجممع: كنص نففكر يف جممرنص اعةغوي منذ أنوام طوال لحنصلل  نشصءه أمص اع

م لقبل اهلون  لانرقصد اعِسة  لَفكرنص 2424فال نوفق. فكرنص فةه أن صوقتنص اعذاكرة يف ألائل مسن  
ص فةه نفةه لحصلعنص  نشصءه أثنصء احلرب لفكرنص فةه أثنصء جصئح  كرلنص، لفكرنص فةه يرو اهلون  لفكر 

يرو االمستقالل، لانودنص عه مشرلًنص لمشرلًنص لمشرلًنص لكصن يرض هذه املشرلنصت یضةع فال 
 یهتوى  عةه، ليرضهص ینصم فةطةل اعنوم ليرضهص یقرب قبل أن تنبرث فةه احلةصة. 

لأخريا ليرو اعتففكري لاعتقویر، ليرو اعذهصب لاإلیصب، ليرو اعسففر  ىل اعكصيول، مسةمت 
اعوكتور كل حممو يصمسل، ليرو مست  أشهر هو اتصل يب لقصل: أن الجممع اعةغوي قو  املشرلع  ىل
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أنشيء. لهو قو أنشيء حقًص مص دام املرمسوم اعذي ینشئه لحيود أغراضه لیرمس  شكةه لیبني عه 
خط  اعرمل قو صور لنشر لحتوث ننه يف اعوزارة اعثقصف . لعكنه منشأ يصعقوة ال يصعففرل، ألن 

 لأنضصءه مل خيتصرلا لأحبصثه مل تنشر، لاعوجود يصعقوة خري م  اعروم نةى كل حصل.  مكصنه مل یررف
 يرض األمسصتذة يف  نشصء الجممع  ىلمع أیصم قةةة  ال تكصد تبةغ اعثالث  كةففت ألن اتكة  

اعرةمصء اعررب اعذی  كصنوا یرافقوننص يف  نشصء جممع اعةغ  اعررية  يف كصيول حضوریّص أل ن  يرو 
  عت لكتبت مرمسوم الجممع يةغتني لال یكصد یرقو الجممع جةسته األلىل يف كصيول مبرة  اعوكتورلحصل 

 آخری .ر نبو اعصبور فخري لأمسصتذه كل حممو يصمسل لنبو اعرةي كوهي لاعوكتو 
لعًةص، األفغصين یررتف مبكصن  اعةغ  اعررية  يف اعرصمل لهذا الجممع مسةكون د ريبراع  الجمن  أقول 
س، یشتغل ر كةه، لمستمثل فةه أم  اعررب لاعفف  فةه  مركز قصرة اآلمسةص لاعشرق األلمسط مسوف ميثل

ؤه يرض أينصئهص يصعةغ  اعررية  لیرمل عةررية . لقو تكون اعةغ  اعررية  عغ  الجممع لقو یسترني أنضص
ر لأدىن  ىل سيصعففصرمسة  لاعبشتوی  غصعًبص ليصإلجنةةزی  أحةصنصً أخرى، لُرمبص كصنت هذه اعةغ  أل تةك أی

 أن یففه  يرض األنضصء يرضصً. 
ء أل ستصن زيصن نريب( فسةجتمع شهرا يف اعرصم يف اعشتصگأمص جممرنص اعةغوي اجلویو )فرهن

يف اعريةع، فإذا فكرت يف أن الجممع اعرةمي األفغصين لاحو م  جمصمع اعةغ  اعررية . لأنه عو امسرتاح 
رل مرنص اعةغوي اعنصش  يصعقوة مسةكون یوم ینشأ يصعففم  اعرمل مل یكو اعرة  خيسر كثريًا لأن جم

لاحواً م  جمصمع ال تبةغ أصصيع اعةو اعواحوة نواً، لأنه یریو أل یراد عه أن یضع مرصج  يف اعةغ  
منهص اعرصدي لمنهص اعتصرخيي لأن جيود اصطالحصت اعرةوم لاعففنون لینش  منهص مص مل یوجو لأن 

دب لاعةغ  لصففصئهمص. نقول  ذا فكرت يف هذا كةه لافقتنص یشرف يرو هذا كةه نةى حةصة األ
نةى انرقصد جممرنص اعةغوي شهرا كل نصم يف اعشتصء أل يف اعريةع أقل جوا م  أن یتةح عه اعنهوض 
يبرض مص یطةب  عةه. لعك  الجممع اعةغوي قو لجو نةى كل حصل لعو يصعقوة )لمصش خري م  

ل أنضصءه ال یكصدلن جيتمرون أللل مرة حىت تشرب الش( كمص یقول يف املثل: م  یوري عر
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قةوب يرضه  حب يرض لیرز كل منه  نةى صصحبه لیكرم يف نففسه، فال یففرتقون يل یبقون 
 يف اعقصهرة یرمةون طول ااخریف لطول اعشتصء لطول اعريةع، لال یففرتقون يف اعصةف  ال كصرهني!.

 دثني هبانظرة اجملتمع األفغاين حنو اللغة العربية واملتح
نظرهت  عةست لاحوة، ل منص ختتةف يصختالف شرور أصحصهبص حنوهص. فكثري م  األفغصنةني 
يريطون اعةغ  اعررية  يصعوی  اإلمسالمي ريط أخ يشقةقه، فتجو أن م  عه غرية دینة  مسةم ، ینظر 

نتشصرهص كمثل ا ىل اعةغ  اعررية  نظرة حمب، لعذا ترى أن اعةغ  اإلجنةةزی  مل تنشر يف أفغصنستصن 
يصكستصن لهنو، لذعك ألن يف اعةغ  اإلجنةةزی  رائح  مسةط  لمرظ  اإلمسترمصریني اعغريةني 
یتكةمون يصإلجنةةزی ، فتنومسةت اعررية  لمص هلص نالق . ليف اعةغ  اعررية  تریح رائح   مسالمة  

لتقویس. ليرو  ة حبلاملسةمون یترصطففون يصإلمسالم، فكصنوا منذ اعبوای  ینظرلن  ىل اعررية  نظر 
تويل اإلمصرة اإلمسالمة  يف نظصم اعولع  األفغصنة ، حتوعت مواقف كثرية م  األفغصنةني حنو اعررية ، 
حةث قرب نةو الجممع اعررية  يف أفغصنستصن لمتكنت حب عةغ  اعررية  يف نففومسه  لترصمةوا مع 

ویين، فوجوه  ي لاالجتمصني لاعاعررب يف كثري م  اجلوانب احلةصتة  كصجلصنب االقتصصدي لاعسةصمس
األفغصنةني نةى غري اعصورة اعيت ظنوه  يف نهو االحتالل األمریكة ، فتجوه  اعةوم یةحقون 
أينصءه  يصملوارس اإلمسالمة  لاملرصهو اعررية ، لخصص  اجلصمرصت األفغصنة  لاجلصمر  اإلمسالمة  

رية  يرو أن یففتح أمر اإلقبصل نةى اعةغ  اعر  مسالم أيصد، فةترةمون اعررية  فةهص، لقو یشتوّ  -اعرصملة 
اعولل اعررب محصیتهص لدنمهص املصدّي لاملرنوّي لجممع اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن. حىت ینهض 

 األفغصن نةى ترةة  اعةغ  اعررية  عةتسىن مل االحتصد يتةك اعولل لهل  فكرة ن  اعةغ  اعررية .
 ترة  اعةغ  اعررية : أيرز اعتحویصت اعيت تواجه اعراغبني يف

 تحرمي اإلقتصصدي اعغريب نةى أفغصنستصن، لذعك ألناعكسصد مسوق اعرمل عویه  يسبب  -4
 ترةة  اعةغ   اعررية  لتطویرهص حتتصج  ىل دفع املصل لاعثرلة.
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ضةق املرةش  لاعففقر اعشویو، فكثري م  مسةمي أفغصنستصن فقراء ألهن  كصنوا يف احلرب  -2
 ن ، فرصشوا فقراء یصرب نةةه  ىففع اعرمسوم اعورامسة .املستمر فوق األريرني مس

قة  اجنذاب اعطةب   عةهص ملص یالحظونه م  املتخصصني فةهص م  نوم اعتوظف يف اإلدارات  -6
 احلكومة  أل غري احلكومة  ليف املصصنع لغري ذعكز

تحوثني  ىل اعررية  لامل -خصوصص اعشخصةصت ذات اعثرلة –كوالریني ةنظرة يرض اعس -1
 ظرة احتقصر ل ذالل لاملستهزئ.هبص ن
  مهصل احلكوم  األفغصنة  عةرةوم اعررية  لنوم انرتافهص مبؤهالت مترةمةهص. -5
ة  امسترمصهلص اعررية ، ممص یففضي  ىل قاعةغ  قة  اعبةئصت لاحملةطصت اعيت تسترمل فةهص  -3

 لتالشةهص لانورامسهص م  صولر م  یترةموهص.
ةررية  لاملتحوثني لكراهةتهص ع -لخصص  اعصوفة  -صنة احتقصر يرض الجمتمرصت احملةّة  األفغ -3
 هبص.

 أيرز اعصرويصت اعيت تواجه ترةة  اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن:
فقر اعوارمسني لاملرةمني، األمر اعذي یونو يف كثري م  األحةصن  ىل انسحصب كثري م   -4

 اعطةب  م  حةب  ترةمهص.
سحبون ممص یضةف مرنویصت مترةمةهص فةن نوم انرتاف احلكوم  هبص لاالكرتاث يترةةمهص -2

 منهص  ىل اعةغ  املررتف هبص لهي اعةغ  اإلجنةةزی .
نوم مبصالة احلكوم  لاملؤمسسصت اإلمسالمة  مبترةمي اعررية  كأن توفر هل  لظصئف شصغرة  -6

فتتحس  أحواهل  االقتصصدی  لاالجتمصنة  فةقبل األخرلن نةى ترةمهص رغب  يف اعصريلرة  اى مص 
  عةه مسصيقوه .صصر 

تشویه يرض م  اعنصس عسمر  اعةغ  اعررية  يأهنص عغ  خمتةفف  ال تسم  لال تغين م  جوع   -1
 حةث ال توفر ألصحصهبص لظصئف نصعة .  ىل غري ذعك م  اعصرويصت.

 مستقبل ترةة  اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن:
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 لنشرهص، منهص:لذعك الزدیصد اعروامل اعوافر   ىل ترةمهص ؛ أرى أنه مستقبل زاهر
انففتصح أمسواق اعولل اعررية  نةى مصرانةهص عتجصر اعرصمل ممص یونو كثريا م  اعتجصر  -

 األفغصنةني  ىل اعتوجه  عةهص فةحوجه  ذعك  ىل اعوقوف نةى املرةومصت األلعة  لاعضرلری  يةغتهص.
عويةومصمسة  اازدیصد انففتصح اعولل اعررية  لاإلمسالمة  نةى اعرصمل مسةصمسةص لفتحهص عةرالقصت  -

 مع غريهص م  اعولل مبص فةهص أفغصنستصن، ممص یونو ذلي اعسةك اعويةومصمسي  ىل ترة  اعررية .
ازدیصد قوة اعونوة اإلمسالمة  لاعترةة  اعویين ممص یسصنو كثريا نةى ترة  اعةغ  اعررية  عةقف  -

 املترة  لاعوانة  نةى حقةق  دینة .
املوارس اعثصنوی   كل اجلصمرصت احلكومة  لاعوطنة  ليفترزیز لحتبةت ترةة  اعةغ  اعررية  يف   -

 لاعوینة .
 مقرتحصت عتطویر ترةة  اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن:

 نح اعورامسة  اعيت متنحهص اعولل اعررية  عطةب  اعرة  اعویين لاعةغ  اعررية .املزیصدة نود  -4
یتوجه  عةهص عةرمل  ألعوی  م ترغةب اعولل اعررية  اعشبصب األفغصين  ىل ترةةمهص يأن جترل  -2

 مل  جيةو اعةغ  اعررية  يف اعسففصرة أل أمسواق اعررية .
لاخر حتففةز مترةمي اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصن يبرض اهلوایص لخصوًصص املتففوقني منه  يف أ -6

 اعسنوات اعورامسة  اعيت درمسوا يف قس  اعةغ  اعررية .
 .عرلاتب اعشهری  حىت ل ن قل مقوارهرفع مرنویصت مرةمي اعةغ  اعررية  يشيء م  ا -1
حث املؤمسسصت اإلمسالمة  اعواخة  خصص ، يصعنتسةق مع املرصهو لاملوارس لاجلصمرصت  -5

اإلمسالمة  عةبحث طرق تطویر اعةغ  اعررية  يف اعولع ، لنةي األخص الجمةس األنةي عةشؤلن 
 اإلمسالمة ، لاحتصد نةمصء اعررب لاعرج  لغريهص.

 لاالحتففصل يصعةوم اعرصملي عةغ  اعررية : مخس مقرتحصت عةتونة 
حتبةب أمهة  اعةغ  اعررية  لمكصنتهص ليةصن منزعتهص يني اعةغصت اعرصملة  يومسةة  املؤمترات  -4

 لاعةجصن اعرصملة  لاحملةة  يف كل دلع  لفقص ملتطةبصت اعرصر احلصضر.
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تصح مررف  خزین  نصملة  لمفف، يأهنص عغ    اعنشر اعةغ  اعررية  يف اعرصملتونة  فكری  يأمهة -2
لفقص  –ع نرتنت يشكل مسریحلضصرة اعررية  اإلمسالمة  لامستخوامهص عتواصل االجتمصني نرب اإل

عالحصصئةصت احلویث  لیتزایو امستخومهص يف الجمصمع اعرصملة  لاأللمسصط االجتمصنة ، فةهذا أمستطةع 
فرةةنص حق   ، فهي عغ  اعررية  فقط.عغ   مكصنة  نصملة  أن تصبح عغ  نصملة  ذا كصنت أليّ  :اعقول

 .يف اعبالد األفغصنة  لمتکةنهص نظة  إلحةصئهص يف اعبالد غري اعررية  لتنمةتهص
أمسصمسة   عةغ  اعررية ، ألهنص أكرب مصور يم اعرصملةتونة  يصعةو عم  لاجبنص اعون  لاحلمصی   -6

عةرةوم اإلمسالمة  لاملررف  ن  اعتصریخ اإلمسالمي لهي عةست جمرد عغ  فحسب، ل منص هي أكرب 
م  ذعك يكثري عكوهنص هوی  ثقصفتنص لحضصرتنص منذ أمو يرةو، فةجب أن نرمل مرص م  أجل 

 ترزیزهص لمتكةنهص.
 –لاعون  املصدي  ىل تأمسةس مرهو عغوي نريب مصزعنص حبصج  مصمس  شویوة  ىل احلمصی   -1

عةنصشئني لاألجةصل اعقصدم  ، حىت نقوم خوم   –جصهز يتقنةصت متطورة لاإلمكصنصت احلویث  
مرةصری  عترةة  اعةغ  اعررية   يف زالی  م  زلایص ليف كل يقر  م  اعبقصع  األرض األفغصين، لیكون 

 اعشبصب يف شىت جمصالت احلةصت االجتمصنة  يف هذا املرهو يتمویل املنتوى! لجصمرص عتمةز
 أفغصنستصن .

نةةنص أن نتخذ خطوات لقرارات نمةة  متةن  جنبص  ىل جنب مًرص يصألفكصر اعوانة  عترزیز  -5
 لنشر اعةغ  اعررية  يف هذا اعبةو خصص  لريوع شبه اعقصرة اهلنوی  نصم  .

ىل هذه األهواف عةغ  اعررية  نربامسص عةوصول   لأنص يثق  متةن  لرجصء لثةق يأن یكون املنتوى اعوليل
 املنشودة.

 جملة جممع اللغة العربية يف أفغانستان

نشريۀ ) جمة  جممع اعةغ  اعررية  يف أفغصنستصنصن )ةمجمع اعرريب يف أفغصنستصن جمةتع

عررية  اعولعة  عةبحوث الجمة  ا( اعيت تصور يصعةغصت احملّةة  لاعرصملة  ل)زبان وادب عربيفرهنگستان 
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اعيت انضوى يف اعرحة  اعثصنة  نشر م  مسصرهص، ملوكبهص اجلویو، يصحثون م  جصمرصت  (ااخالق 
خمتةفف  يأجنصء شىت م  نصملنص اإلمسالمي، توزنت يني كل م  موریتصنةص لاعرراق لمصر لاعسوریص 

رية  ت اهتمصمهص يني اعرةوم اعرلعبنصن لهنو ليصكستصن ل یران لأفغصنستصن. كمص تنونت جمصال
 لاعقضصیص اعففكری  لاعثقصف  لاعتصرخية  لاعةغوی  لاألدية  لغريهص.

 (ISSN: 9012-4106) اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلّلقة
أّلل جمة  نةمة  نرية  دلعة  لحمكم  تصور ن  الجممع اعرريب األفغصين )جممع اعةغ  اعررية  

ای  كصنت هذه الجمة  اعيت أصورهص يریصمس  اعتحریر شریف هللا غففوري يف يوأفغصنستصن(،   -يكصيول
م يف موین  كصيل. لاعيت جصءت كمجة  ثصنة  دلعة  مهم  جویرة االهتمصم يصعةغ  اعررية  2424نصم 

اعففصحى يف املنطق  قةب آمسةص. فصلجمة  األلىل كصنت حمصورة يف اعرصمل اإلمسالمي لاعرريب لعك  
صور  عكرتلنةص ل لرقةص، جمصهلص مففتوح  عكل قرائهص يف اعرصمل، هي مسريت حولد اعرصمل هذه الجمة  ت

 لنمةت يف توطةو اعرالقصت لتبصدل املرةومصت اعرةمة  لاألدية  اعررية .
ویث ، فةهذا هذه الجمة  عربت دلرًا ریصدیًّص ليصرزًا يف اجيصد اعبةئ  املالئم  عةكتصي  يصعةغ  اعررية  احل

تبصدل األفكصر لاملرةومصت يف اعرصمل اعرريب لاإلمسالمي، لأحرزت قبواًل حسًنص عوى  لنمةت يف
اجلصمرصت اعررية  لاإلمسالمة  لحصلعت أن تزیح عةررب طنه  ااخصط  ن  اعرةمصء لاألمسصتذة األفغصن 

 يف اتقصن اعةغ  اعررية  اعففصحى.
الت اعةغ  تأثري اعرريب" يني جمرّو م  الجمالت اعررية  اعولعة  ذات "مرصمل اعتُ هذه الجمة  

اعررية  لآداهبص يف اعرصمل اعرريب لاإلمسالمي فورامس  هذه املقصالت ل حصعتهص  ىل الجمة  هي م  نوامل 
 رفع جودة الجمة  اعررية  اعولعة .

ص تُقّوم "الجمّة  اعرريّة  اعوَّلعةَّ  عةبحوث ااخاّلق " يني یوي قـُرّائهص لُمتصيرةهص األنزّاء كل أنواده
يصورة راقة  م  ترمةمهص اعففين احملّك ، لاعَّذي تأمل منه أن یكون خري رافٍو عةمكتب  اعرريّة  

رظ  ذي ال ینضب، لتضّم  ملاإلعكرتلنّة ، عُطاّلهبص، لنصهةي نةومهص، لآداهبص، م  منريهص اعَّ 
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أنوادهص م  اعبحوث اّعيت تُرىن يصلجمصالت اعةُّغویّ  لاألديّة ، أمسه  يف  نوادهص خنب  طّةب  م  
األمسصتذة م  خمتةف يةوان اعرصمل اعرريّب لاإلمسالمّي قو مجره  هبص، لقّرهب  منهص لحوة اهلوف 

  اعرزیز.اعّسصمي أال لهو ُحّب اعةُّغ  اعرريةَّ ، عغ  كتصب هللا
 نتيجة البحث

طبون ، عسصهن  لفطرهت  امللخالص  األمر أن اعررب أفصح األم  قصطب  حلضور يویهته  لزراي  
م    ك  نةةهاحل صوارس. لعةس يومسرنص  يف نةون اعنصس لقةوب اعنص نيحمرتم واظةّ  لعك  نرب قریش

مص یالئ   لنرى  لقوانوه  ل منص نةةنص أن نستررض مبصدئه  حكصم اعرةمصء الختالف آرائه  فةهيصب أ
ةون بحث. لیستحةل اعصرب نةى موقف األم  اعررية  يف نعيف هذا ا بنيمسن  احلةصة لمص یُ  منهصجه منهص

.   اعنصس عویه رصمأن ینظر  عةه  كاإلمسالمي لاعشرق نصم ، ليف نةون أنففسه  ليف مرآة تصرخيه ، اعرصمل 
 .اعشصئ  ممص یستحةل قبوعه لاعتسةة  يه ن هذا املوقف 

لنتةج  هذا اإلهتمصم املتزایو يترةة  اعررية  عةنصطقني يغريهص، مسرت مؤمسسصت لمراكز نویوة  ىل 
لضع منصهج ليرامج عترةة  اعةغ  اعررية  ينونةصت خمتةفف  م  املترةمني لملستویصت مترودة م  اعوَّارمسني 

  اعكتب لاعبحوث لأشكصل املواد اعترةةمّة  كل منهص أّدى دلره لاعبصحثني لقو نتج ن  ذعك اعرویو م
 يف مكصنه لینبغي أن تكثر لتزداد حىت تففي املةوان كمص يف اعةغصت األخرى.

م  اعنحصة ل لأن اعةغ  اعررية  أيطأت يف تصرخيهص احلویث لمل تسرع يف اعسري، يرغ  مص یقوعه اعونصة 
ینصمون نةى ذعك م  غري أن یرمةوا نةى تكمةل نقصهص، لمرصجل  أهنص أغىن اعةغصت لأمجل اعةغصت، مث 

كمةل اعنقص ةى تضرففهص، لكةف یرمل نةى مرصجل  اعضرف م  مل یشرر يأمل املرض؟ لكةف یرمل ن
رحبهص صوراً أ -م  غري اختةصر  -هلذا كصن فكر املففكر  ذا أجصد اعةغتني یتبع  م  مل یشرر ينقص؟
 لأغزرهص مصدة لتربرياً.

نالجه اعتررف ل  -نوم اعرنصی  يصعةغ  اعررية  - ةوب املستهجن  عوى اعرةمصء اعةح اعر فم 
نةى اعةغ  اعررية  لقراءة ااخطب  قبل  عقصئهص أكثر م  مرة لضبط احلرلف اعيت حتتصج  ىل ضبط 

 يصعشكل.
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عنرم  ا أنت  ال تررفون قةم  احلر  نةى لحوة اعةغ  اعررية ، لال توركون قةم اعررب!   خوةفةص 
ك  هبص هللا حني جرةك  َحفَفَظ  اعرتاث اعرريب، لعو نرفت  ذعك ألفضةت  حةل اعثنصء نةى م  اعيت خصّ 

ن ل ن   األقريو  خواهن ک ، لیذَكرلنك  يف كل یوم يأنرامسصن اإلمسالميینشولن أخوتك  م  أهل ااخ
ح  اعيت ینسى أن املزی  اعصحة ن األدیب اعذي طویت امسه حففظصً عسمرته ، يروت اعوار، لشطَّ املزار

رفرته مكصنًص نةةًَّص يني زمالئه هي قورته نةى خمصطب  اجلمصهري يةغ  مصون  م  اعةح  لاعتحریف، فإن 
 .أصر نةى مرصداة اعةغ  اعففصةح  فةةجرب حظه يطریق  نمةة ، مث عةنظر كةف متةو األرض حتت قومةه
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رية  منسق مقررات اعةغ  اعررية  يصجلصمر  اعر، )العربية وطرائق اكتساهبام(. 2444. )حممو حسصن، اعطةصن -3

 .اجلصمر  اعررية  املففتوح  اعكویت: (املففتوح  فرع اعكویت
واقع تدريس اللغة العربية يف م(. 2424غففوري لحقجو، شریف هللا لحممو هللا لحممو یونس تصنش. ) -8

 ، الجمةو الجمة  اعررية  اعولعة  عةبحوث ااخالق ،ومةاهجها( أهدافها شن حتليلية )درانةاجلامعات األفغانية 
 .454-462اعثصين، لاعرود اعثصين ،    

ختصر  )جصمريت ع احلايل لتعليم اللغة العربية يف أفغانستانالوضم( 2444غففوري، شریف هللا. ) -4
 .  62-45،  2، جمة  اعبحث اعرريب، جصمر  نالم   قبصل املففتوح ،  مسالم آيصد،عليوخشصن منوذجص(

كشمري:   ،دور اجملّلت العربية يف تطوير الةثر العريب يف أفغانستانم(.  2422غففوري، شریف هللا. ) -44
 .33-12م،   2422، شهر مصرس 64اعررية ، اعرود جمة  اعتةمةذ 


