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 العربيِّ والبشتويِّ  بين األدبين: عوامل التأثير والتأثر
Factors of Mutual Impact between Arabic and Pashto Literatures 
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Abstract 
Comparative Literative is an academic field, which deals 

with the study of literatures and cultural expression across 

linguistic boundaries. This field covers literary works in 

multiple languages, so as to put together all available sources 

and material in different languages, highlight the impact of a 

language on another, etc.  

The aim of this paper is to study the causes of interaction 

between Arabs and Pashtuūns and then discuss the historical, 

social, religious and political relations between Arabic & 

Pashto literatures. 
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 كلمة عن األدب المقارن
هو: دراسة ( 1) املنعم جرب الدكتور رجاء عبد فالخيفى على أحد أن األدب املقارن كما قال أستاذنا الكرمي

العالقات بني اآلداب واسعة املدى، تشمل تأثري أدب يف أدب، وتأثر أديب بأديب، وأخذ عصرعن عصر، 
وتشابه حركات أدبّية أوتباينها، وهنوض مدارس أدبية خمتلفة، أومتشاهبة يف أزمنة ولغات متعّددة، وسيطرة بعض 

 آلداب على اختالف عصورها، أوبيئاهتا ومدى هذا كله.العوامل وتأثريها يف ا

والدراسات يف األدب املقارن تعتمد على النقد التارخيي الذي يقصد منه بيان العالقات بني أدبني أوعّدة 
 آداب ألمم خمتلفة، وشرح عوامل تأثريها وتأثرها.

ليت يريد ويتطلب دراستها، كي وتريد هذه الدراسات من الباحث أن يرجع إىل النصوص األصلية لآلداب ا
يقف يف ضوئها على احلقائق التارخيية، ويوضح منها ما انفرد به تلك النصوص يف لغاهتا األصلية، وما 
أخذته أوفقدته من خصائص بعد أن انتقلت موضوعاهتا إىل اآلداب األخرى، والوقوف على مدى تأثريها 

 يف هذه اآلداب بعد ذلك االنتقال. 
دبية املقارنة حقيقة مسلَّمة هبا وهي: دراسات العالئق الروحية الدولية والصالت الواقعية بني والدراسات األ

اآلداب، إفادهتا بعضها من البعض اآلخر، وتبادهلا التأثريفيما بينها لتكمل يف أجناسها األدبية وتياراهتا 
عليه أسالفنا من العرب  ارما س الفكرية والفنية، وهذا أساس التطوراملثمرسبيل نشدان لكمال، وهذا

                                                 
 طالب الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة بيشاور 
 رئيس قسم اللغة العربية، جامعة بيشاور 
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 (  2) العاملية األخرى. واملسلمني عامة كي يصلواأدبنا وثقافتنا باآلداب والثقافات
غاص فيه، الذي اليَرفع إال 

ُ
وجمال األدب املقارن واسع كالبحراخلضم والعميق وكل من يبحث فيه كالعود امل

كما  وهو يه مزيد من البحوث العلمية واألكادميية.قطرة من املاء... إذاًهناك حاجَّة ماسَّة إىل أن ُيكتب ف
 أنه: عبارة عن األخذ والعطاء، أوالتأثري والتأثّر بني األدبني. عن تعريفه يظهر

واألدب العريب كما ندري هو منبع أكثر اآلداب الشرقية اإلسالمية، ووثيق الصلة بغريه من اآلداب تأثرياً و 
 املتأثِّرة به.  ذکورةامل اآلدابتأثراً؛ واألدب البشتويُّ واحد من 

نا يف فهم البشتون والعرب ومعرفتهم حقَّ املعرفة من انبني األدبني: العريبِّ والبشتويِّ يساعدالتأثري والتأثر 
ثقافتهم،وتقاليدهم، وعقائدهم،وأفكارهم، وعالقاهتم باألمم اجملاورة. وحقل األدب والفن خرُي وسيلٍة إىل 

ويلقي األضواء على طموح  املختلفة تصويرًا دقيقاً، اجملتمع اإلنساين من النواحي رألنه يصوِّ  هذا األمر،
اإلنسان وميوله، ورغباته، ويسجِّل مشاعره وعواطفه، ويعكس مواقفه جتاه الكون واحلياة، فهو 

 أقدرالوسائل كلها وأجنحها يف هذا الصدد.
مية، فالدراسات املقارنة خري وسيلة لربط نا يف إحكام الصلة بني الشعوب اإلسالانكذلك يساعد  اومه

وذلك ألهنا تذكرهم  الشعوب املختلفة، ووصل األمم املتباعدة من حيث اجلنس واللغة واجلغرافيا،
وتزيل عنهم البغض والعداوة، وجتعل قلوهبم تتفتح وتنشرح، كما أهنا  بالعالقات الرتاثية العريقة اجلذور،
 (  3) والعلمي أيضاً.تساعدنا على رقي املستوى الثقايف

 عوامل التأثير والتأثُّر بين األدبين
لتأثري األدب العريبِّ على األدب البشتويِّ، أو تأثُّر األدب البشتويِّ باألدب العريبِّ يف  كثرية هناك عوامل

 ،من أمهِّها ما يلي: (4)مقارنتهما
دية قبل اإلسالم، فكانوا يستوردون السلع ذهاب قوافل العرب وجّتارهم إىل خراسان وشبه القارة اهلن -أولا 

أو األموال التجارية من هناك إىل بالدهم العربية، فمن السلع املعروفة آنذاك "السيوف املهّندة" يعين 
شك يف أن شبه القارة اهلندية كانت هلا شهرة كاملة يف  السيوف املصنوعة يف شبه القارة اهلندية... وال

ارية إىل بالٍد أخرى، وكانت القوافل التجارية العربية تسافر إىل هناك السترياد توليد وتصدير األموال التج
، وفيها يقول الشاعر اجلاهلي طرفة بن العبد يف (5)ضروريّات أسواق بالدهم، فمن بينها "السيوف املهّندة"

 معلقته: 
 الُمَهنَّد  على المرء من وقع الحسام   وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

 اإلسالمي الوسيط يقول الشاعر ابن املقرب العيوين يف شعره: ويف العصر 
 إن السيوف المواضي تحفز الذمما  ونثرة اخضر الهند ذمتها
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ويف العصر احلديث هناك قصيدة طويلة حلافظ إبراهيم بعنوان)القصيدة العمرية( وهذه أبيات منها يصف 
 الفاروق عمروسيف اهلل خالد )رضي اهلل عنهما( ويقول: 

 فـيه وقـد كان أعـطى القوسباريهـا   اــــــقـيـل فارقـت يا فـاروق صاحـبـنو 

 ة الـنـفس أعـيـت منيـداويهاــــــــوفـتـنـ  فـقـال خـفـت افـتـتان الـمسلميـن به

 ا سـقــطـة فـي عـيــننـاعـيهـاــــــــــــــوأنـه  ـدهـــــــــهــبـوه أخـطـأ فـي تـأويـل مـقـص

 ( 6)نابـيهـاسـيـوف الـهـنـدحتى يـعـيـب   هـــــــعـيـب حـصـيـف الـرأي زلتفـلـن ت

َهنَّد اسم للسيف الرقيق احلد، نسبة إىل السيف املصنوع يف شبه القارَّة اهلندية، وكذلك يسّمى 
ُ
امل

ز بشدة احننائه بــ"اهلنديِّ"، هذا االسم أطلقته العرب على السيف الذي جيلبه من شبه القارَّة اهلندية وميتا
إىل أعلى ودقة دؤابته، وهناك سيوف أخرى باسم السيوف اخلراسانية والسيوف الفارسية تصنع يف 
خراسان وإيران ومتتازهذه األنواع من السيوف مبتانتها وثقل وزهنا وقد انتشرت انتشارًا واسعًا يف وسط 

، وطراز يسمَّى خوندا واستخدمه اجلزيرة العربية، وهناك طراز امسه تلوار وهو شبيه بالشمشري ال فارسيِّ
 (7)املغول املسلمون يف مشال شبه القارَّة اهلندية، وقد احتفظ السيف باستقامته يف األندلس ومشال أفريقيا.

إرسال العرب دعاة اإلسالم من اجلزيرة العربية مع الغزاة الفاحتني جيوش اإلسالم يف القرن األول  -ثانياا 
جلديدة املفتوحة اإلسالمية لتعليم ونشردعوة الدين اإلسالمي احلنيف والعقيدة اهلجري إىل البالد ا

 اإلسالمية الراسخةيف اجملتمع وإبقاؤهم يف تلك البالد املفتوحة... 
رحلة بعض القبائل العربية إىل بالد البشتون مع الغزاة الفاحتني يف القرن األول اهلجري ومابعده، ومل  -ثالثاا 

نعهم من الرحلة إىل هناك، ومن مث كانت تستطيع أّي قبيلة أن تنتقل من بلٍد إىل تكن هناك حدود مت
آخر، وانتشرت تلك القبائل يف مجيع أحناء بالد البشتون، ومازالت تلك القبائل العربية تعيش هناك باسم 

هم يف قبيلة "َعرَبَاْن"، بعضهم يسكنون يف بغمان كابل وبعضهم يف بلخ أوالواليات الشمالية وبعض
الواليات الشرقية من أفغانستان، كما جند هناك قبيلة مشهورة باسم قبيلة "َعرَبَاْن" يف مدينة جالل آباد 
بننجرهار، منهم من احتفظ بلغتهم العربية كالعرب يف والية جوزجان ومنهم من اختذ اللغة البشتوية 

 .      (8)واللغات األخرى لغةحياهتم اليومية 
بعد ما قبل البشتون يف القرن األول اهلجري اإلسالَم دينًا هلم أخذوا يرتمجون العلوم  الرتمجة: -رابعاا 

اإلسالمية والعربية إىل اللغة البشتوية، كرتمجة العلوم الشرعية من التفاسري واألحاديث، وأصول التفسري، 
ة، والفقه، وأصول الفقه، وأصول احلديث، وعلم الرجال، وعلم القراءات، والسريالنبوية، والتواريخ اإلسالمي

والعقائد، والتجويد، وأصول التشريع، وعلم الفرائض أو املرياث، والقضاء، وأصول القضاء...ومنها 
القصائد الشعرية والروايات والقصص القصرية وكتب النحو والصرف والبالغة، واملنطق والفلسفة وعلم 
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البشتوية، ونستعرض اآلن قصيدة أيب العيناء ابن الكالم وغري ذلك من العلوم والفنون العربية إىل لغتهم
إىل اللغة البشتوية، فنكتب أوالً  (10)اليت قاهلا يف الدرهم وترمجها الشاعر أبو حممد هاشم السرواين( 9)خالد

 القصيدة العربية مثَّ نأيت بقصيدة أيب حممد هاشم السرواين لنعرف مدى دقته يف الرتمجة.
 اءالقصيدة العربية ألبي العين

 ام فـقــالــــــــــــشـفـتـاه أنـواع الكـل  من كان يـمـلك درهمين تعـلمـت
 ورى مخـتالــــــــــــــــــورأيـتـه بـيـن ال  هــــوتـقدم الفـصحاء واستمتعـوا ل

 حـالر الـبـرية ـــــــــــــــــــــــــلــرأيــتــه شـ  هـــــــــــلـول دراهـمـه الـتـي في كـيـس
 قالوا صدقت ومانطقت محال  اـــــــــــــــإن الـغـــنــي إذا تــكـــلـم كـاذبــ

 ـذبـت يا هذا، وقلت ضاللـــوك  وإذا الفـقيرأصاب قالوا لم تصب
 و الرجال مهابة وجاللــــــــــتـكـس  اـــــــإن الدراهم في الـمواطـن كـلـهـ
 الح لـمن أراد قـتالـــــــــوهـي الس  ةــــفهـي اللسان لـمـن أراد فـصـاح

القصيدة املرتمجة إىل اللغة البشتوية يف غاية الدقة واألمانة أليب حممد هاشم السرواين حيث 
 يقول:

   

     

      

    

   

11) 

القصيدة البشتوية تشبه القصائد العربية يف الوزن والقافية ولذلك نعدها أول منوذج لتقليد األدب هذه 
افة العربية، ويعّد العريب، وكما يقول األستاذ عبداحلي حبييب عن أيب حممد هاشم: إنه أّول َمن تأثّر بالثق

، ويعرف من هذه القصيدة مدى اجتاه األدب يف هذا (12)رائد نقل هذا التأثري إىل اللغة البشتوية وآداهبا
العصرإىل احتذاء النموذج العريب، ويعرف منها أن األدب البشتوي بدأ يتأثر باألدب العريب منذ القرن 

رتمجًا آخر من مرتمجي اللغة العربية إىل اللغة م وكذلك على سبيل املثال نذكر، (13)الثالث اهلجري.
اليت  ترجم قصيدة الربدة املشهورةأنه  ابن خوشحال خان  خان  القادر البشتوية وهو: عبد

 .(14)على نفس رويّها يف اللغة العربية وهو حرف "امليم" صرييإىل اللغة البشتويةو نظمها حممد بن سعيد الب

يف كتابه اجمليد:  –سبحانه وتعاىل–لعمرة واألماكن املقدسة: كما قال اهلل السفر إىل احلج وا -خامساا 
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ْرُُتْ َفَما اْستَـْيَسَر ممَن اهْلَْديم َواَل حَتْلمُقْوا ُرُؤَسُكْم حَ  ُّْوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة لملَّهم فَإْن أْحصم ُلَغ اهْلَْدُي حمَمّلُه ﴿َوأمتم َّتَّ يـَبـْ
ْنُكْم َمرميْ  ْنُتْم َفَمْن مَتَتََّع َفَمْن َكاَن مم َياٍم أْوَصَدَقٍة أْو ُنُسٍك فَإَذا أمم هم َففمْديٌَة ممْن صم ضًا أْو بمهم أًذى ممْن رَّأسم

َياُم َثاَلثَةم أَيَّاٍم يفم احلَْجِّ وَ  ، َفَمْن ملَْ جيَمْد َفصم َعٍة إمَذا رَ بماْلُعْمَرةم إىَل احلَْجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ممَن اهْلَْديم َجْعُتْم، تمْلَك َسبـْ
دم احلَْرَامم َواتَـُّقْواهلَل َواْعَلُموا َأنَّ اهللَ  رمْي اْلَمْسجم َلٌة َذلمَك لمَمْن ملَّْ َيُكْن أَْهُلُه َحاضم ، َعَشَرٌة َكامم  َشدميُد اْلعمَقابم

َداَل يفم احلَْجِّ َوَما تـَْفَعُلوا ممْن َخرْيٍ احلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض فميهمنَّ احلَْجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق  َواَل جم
﴾ ْ اأْلَْلَبابم َر الزَّادم التـَّْقَوى، َواتَـُّقونم يَا أُوِلم وقال أيضاً:﴿إنَّ أوََّل بـَْيٍت   (.15) يَـّْعَلْمُه اهلُل، َوتـََزوَُّدوا فَإمنَّ َخيـْ

َع لملنَّاسم لَلَّذمْي بمَبكََّة ُمَبارَكًا وَُّهدً  ًنا ولمّلهم وُّضم ْيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آمم ى لمْلَعاَلممنْيَ، فمْيهم آيَاٌت بَـّيـَِّناٌت مََّقاُم إمبـْرَاهم
ٌّ َعنم اْلَعاَلممنْيَ﴾ جُّ اْلبَـْيتم َمنم  اْسَتطَاَع إلَْيهم َسبمْياًل وَمْن َكَفَر فَإمنَّ اهلَل َغينم وقال أيضاً: (.16)َعَلى النَّاسم حم

َ لملطَّائمفمنْيَ َواْلَقائمممنْيَ َوالرُّكّ ﴿وإْذ بـَوَّأنَ  ْ َشْيًئا وطّهِّْر بـَْييتم ْيَم َمَكاَن اْلبَـْيتم أْن اَل ُتْشرمْك يبم بـْرَاهم عم السُُّجودم، ا إلم
ْيٍق، لميَ  ْ النَّاسم بماحلَْجِّ يَأتـُْوَك رمَجااًل وَعَلى ُكلِّ َضاممٍر يَّأتمنْيَ ممْن ُكلِّ َفجٍّ َعمم ْشَهُدْوا َمَنافمَع هَلُْم َويَْذُكُرْوا َوأذِّْن يفم

نـَْها َوأْطعمُمْوا اْلَبا ْ أيَّاٍم مَّْعُلْوَماٍت َعَلى َماَرَزقـَُهْم ممْن هَبمْيَمةم اأْلنـَْعامم َفُكُلْوا مم ئمَس اْلَفقميـَْر، مُثَّ ْليَـْقُضْوا اْسَم اهللم يفم
﴾تـََفثـَُهْم َوْليُـْوفـُْوا نُُذْوَرُهْم َوْلَيطَّوَّفـُوْ  طَّابم (.17)ا بماْلبَـْيتم اْلَعتمْيقم ْ َعْبدم الرَّْْحَنم َعْبدم اهللم ْبنم ُعَمَر ْبَن اخلَْ –وَعْن أيبم

ُهَما َي اهلُل َعنـْ ْعُت َرُسْوَل اهللم  –َرضم َ اإلْسالُم َعَلى ََخٍْس: َشَهاَدةم أْن الإلََه إال اهللُ،  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: مسَم يـَُقْوُل: ﴿ُبينم
، َو َصْومم َرَمَضاَن﴾َو أنَّ حُمَمَّداً رَ  البشتون كلهم (.18)ُسْوُل اهللم، َو إقَامم الصَّالةم، َو إيـَْتاءم الزََّكاةم، َو َحجِّ اْلبَـْيتم

مسلمون متمّسكون بقواعد اإلسالم وأصول العقيدة اإلسالمية الراسخة، واحلج ركن خامس من أركان 
إىل احلج والعمرة يسافرون إىل مكة املكرمة ألداء اإلسالم اخلمسة، األغنياء منهم أو املستطيعون السبيل 

مناسك احلج والعمرة، وكذا يسافر قبل موسم احلج بعض جتار البشتون إىل اجلزيرة العربية، حاملني معهم 
بعض السلع لبيعها يف أسواق احلرمني الشريفني،... إذًا فموسم احلج والعمرة وزيارة األماكن املقدسة يف 

 ن أهمِّ العوامل األساسية لتأثري األدب العريب على األدب البشتوي.اجلزيرة العربية م
ذهاب العّمال واحملرتفني واملتخّصصني يف العلوم املختلفة وغريهم من ذوي الفنون من البشتون  -سادساا 

إىل الدول العربية للعمل واملعيشةهناك، وعند عودهم إىل بالدهم يكونون قد اكتسبوا إىل جانب األموال 
 ًئا آخر وهو التأثّر البالغ باحمليط العريب.شي

ذهاب كثرٍي من طالب البشتون إىل الدول العربية والتحاقهم باجلامعات العربية أومعاهدها  -سابعاا 
 وتعّلمهم اللغة العربية يف املعاهد اللغوية قبل دراستهم املواد التخصصية يف الكلّيات املرّشحة من قمَبلهم.  

لت قوات اخلالفة اإلسالمية يف القرن األول اهلجري يف بالد خراسان حَّت عصر بعد أن دخ -ثامناا 
سلطنة حممود الغزنوي كانت اللغة العربية لغًة رمسيًة حكومية يف املنطقة، بدأ الكتَّاب يؤلفون كتبهم هبذه 

للغة العربية كتابه املشهور"خريالبيان"با  (19)اللغة منذ تلك الفرتة حَّت اآلن، فقد كتب بايزيد األنصاري
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رسالة باللغة العربية بني أربع رسائل معروفة له أيضاً،  (20)وكذلك كتابه مقصود املؤمنني، كما كتب األرزاين
قد حدث تغيري كبرييف أمساء األشخاص واألماكن وغريها أيضاً، فكثريًا ما ترك الناس أمساَءهم البشتوية و 

اختار الكّتاُب أمساء عربية لكتبهم اليت كتبوها باللغة القدمية، وأقبلوا على أمساء عربية إسالمية كما 
يف القرن السابع، وأعالم اللوذعى يف تاريخ اللودى،  (21)البشتوية مثل: تذكرة األولياء لسليمان ماكو

هـ، ومرآة احملققني حملمد عزيز أرزاين يف القرن العاشر، 980وىف سنةوفخرالطالبني لبايزيد األنصاري املت
...وحَّت اآلن توجد هناك يف (22)هـ 1048وبرهان األنبياء واألولياء ألخون درويزه ننجرهاري املتوىف سنة 

إدارات حكومية أفغانية مصطلحات عربية كـ "مدير، آمر، مأمور، رئيس، مكتوب، استعالم، سؤال، 
خاصة مصطلحات قانونية يف احملاكم باللغة العربية كـ" قاضي، قاضي القضاة، مفيت، حكم، جواب..." و 

حمكمه، إفتاء، امستفتاء، دعوى، مدعي، مدعي عليه، صورة دعوى، امبتدائي حمكمه، امستيناف، متيز، 
وحماوراهتم يف كتب البشتون  استعمال الكلمات العربيةامستهداء، امستيضاح، امستجواب، امستحضار"، إذًا 

يًّا وسياسيًّا،   تالَحظ بكثرة، وخاصة عندما هنضت الثقافة البشتوية يف القرن العاشر واحلادي عشر علمم
كما يقول األستاذ صديق اهلل رشتني:"الميكن لكاتب بشتوين أن خيّلص نفسه من استعمال الكلمات 

بشكلها يف اللغه البشتوية بإضافة  وكذلك جدير بالذكر أن احلروف اهلجائية العربية توجد( 23)العربية".
 فتلك هي عوامل قويٌّة لتأثري اللغة العربية على اللغة البشتوية. ،(24)بعض احلروف األخرى عليها

)معلوم أن تعّلَم : –رْحه اهلل–تعّلم اللغة العربية وتعليمها جزء من الدين، قال اإلمام ابن تيمية  -تاسعاا 
ى الكفاية(. وقال أيضاً: )إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرٌض العربيةم وتعليم العربية فرٌض عل

واجٌب، فإن فهم الكتاب والسنة فرٌض، واليُفَهُم إال باللغة العربية، وما اليَتمُّ الواجُب إال به، فهو 
اليتمُّ واجٌب(. فالعبادة من صالٍة ودعاٍء وتالوٍة للقرآن الكرمي، وكثرٌي من شعائر اإلسالم التؤدَّى، و 

فهُمها، وتدبـُّرها إال باللغة العربية، ومل جيُمز أحٌد من األئمة الكرام مطلقاً، أن تؤدَّى الصالُة بغريالعربيةم، 
. قال اإلمام الشافعي )ما : –رْحه اهلل–والصالة فرُض عنٍي، معرفُتها حتمي من الوقوع يف الشَُّبهم والبمدَعم

، وميلمهمم إىل لسانم أرسُططاليس(. وقال أيضاً: )ال يـَْعَلُم َجهمَل الناُس، وال اختلفوا إال لرتكم  همم لساَن العربم
، وكثرَة وجوهمهم، ومجاَع معانيه وتفّوَقها. ومن  من إيضاحم مُجَلم عمْلمم الكتابم أحٌد َجهمَل َسَعَة لسانم العربم

وقد :)–رْحه اهلل–مام السيوطيعلمَمها انتفْت عنه الشُّبه اليت دخلْت على َمْن َجهمَل لساهَنا(. وقال اإل
وجدُت السلَف قبل الشافعي أشاروا إىل ما أشار إليه من أّن سبب اإلبداع اجلهُل بلسان العرب(.وقال 

وذكرنا قبل قليٍل أن البشتون شعب (25)يف املبتدعةم:)أهلكتهم العجمُة(. –رْحه اهلل–احلسن البصري 
–عربية"؛ ألن كتاب دينهم"القرآن الكرمي"، وهو كتاب اهللمسلم جلُّهم، دينهم"اإلسالم"، ولغة دينهم "ال

هلداية كافّةم الناسم إىل يوم القيامة بلساٍن عريبٍّ مبني، كما  ملسو هيلع هللا ىلص املنزَّل من عنده على رسوله حممَّدٍ –عزوجل
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وقال ( 26)﴾.إنَّا أنـْزَْلناُه قـُْرآنًا َعَربميًّا َلَعلَُّكم تـَْعقمُلونَ يف آياٍت عديدٍة منها:﴿–سبحانه تعاىل–قال
ُدوَن إملَْيهم أَْعَجمميٌّ َوَهَذا لمسَ أيضاً:﴿ ا يـَُعلُِّمُه َبَشٌر لمَساُن الَّذمي يـُْلحم ٌّ َوَلَقْد نـَْعَلُم أنَـُّهْم يـَُقوُلوَن إممنَّ اٌن َعَريبم

َن اْلُمْنذمريَن، َوإنَُّه لَتَـْنزيُل َربِّ الَعاَلممنَي، نـََزَل بمهم الرُّوُح اأَلممنُي،عَ وقال أيضاً:﴿( 27)﴾.ُمبمنيٌ  َلى قـَْلبمَك لمَتُكوَن مم
ٍّ ُمبمنيٍ  َوَلَقْد َضرَبْنا لملنَّاسم يفم َهذا الُقْرآنم ممْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن، وقال أيضاً:﴿ (28)﴾.بملمَسٍان َعَريبم

، كمتاٌب ُفصِّلْت :﴿وقال أيضاً  (29)﴾.قـُْرآنًا َعرَبميًّا َغيـَْر ذمي عمَوٍج َلَعلَُّهم يـَتَـُّقونَ  يمم َحم، تـَْنزميٌل ممَن الرَّْْحَنم الرَّحم
بنيم، إنَّا جعْلناُه قـُْرآنًا َعربميًّا َلَعلَُّكم وقال أيضاً:﴿ (30)﴾.آيَاتُُه قـُْرآنًاَعَربميًّا لمَقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

ُ
َحم، واْلكمتابم امل

ا أن يتعلَّم اللغة العربية جيًِّدا؛ لميتعلم من خالهلا ... فعلى كلِّ مسلٍم عجميًّا كان أو عربيًّ (31)﴾.تـَْعقمُلونَ 
 دينه، ويعبَداهلل ، إذاً هلا تأثري دينيٌّعلى اللغة البشتوية.

قرب املنطقة البشتونية من اجلزيرة العربية، تقع كلتا املنطقتني يف قارة آسيا، فبالنسبة إىل دول  -عاشراا 
ريبًا من اجلزيرة العربية، وال شك أّن لقرب املنطقتني تأثري القارات األرضية األخرى تُرى بالد البشتون ق

 وتأثّر يف حياة الناس... 
 كانت هذه وغريها من عوامل التأثري والتأثربني األدبني: العريبِّ والبشتويِّ.

 َحابمهم أمْجَعمنْي((.))َوَصلَّى اهللُ تـََعاىَل َعَلى َخرْيم َخْلقمهم سيِّدمنَا َونَبميـَِّنا حُمَمٍَّد َوَعَلى آلمهم َوأصْ 

 
 والمصادر الهوامش

                                                 
جبمهورية مصر العربية، وكان أكربأستاٍذ وعميٍد لكلية اللغة العربية باجلامعة  أستاذنا الكرمي الدكتور رجاء عبداملنعم جربكان منسكان القاهرة )1(

من مؤلفاته اإلسالمية العاملية بإسالم آباد يف أواخر القرن العشرين امليالدي وأوائل القرن احلادي والعشرين، وله مؤلفات ومقاالت علمية عديدة، 
م(، ودفن يف مقربة آبائه  2014/  6/  26سنة )  -رْحه اهلل  -ت األدبية بني األمم "، تويف القّيمة كتابه " تاريخ األدب املقارن، املبادال

 وأجداده بالقاهرة.
، املنرية، مجهورية مصر العربية، مكتبة الشباب، 12انظر: تاريخ األدب املقارن، املبادالت األدبية بني األمم، الدكتور رجاء عبداملنعم جرب، صــ )2(

، الفجالة، القاهرة، 7وانظر: احلياة العاطفية بني العذرية والصوفية، الدكتور حممد غنيمي هالل، تقدمي الطبعة األوىل صــ .(1988) شارع إمساعيل،
 (.1985(دارهنضة مصر للطبع والنشر، 

 .24انظر: تاريخ األدب املقارن، املبادالت األدبية بني األمم، صــ )3(
يف األدبني: العريبِّ والبشتويِّ دراسة نقدية حتليلية مقارنة، لنيل درجة الدكتوراه((، الباب األول / الفصل الرابعمن  راجع رساليت، ))ليلى واجملنون (4)

 م.2016هـ 1437، جامعة بشاور، قسم اللغة العربية، العام الدراسي109إىل صــ 106صــ

بعده حيث كانوا يعتربنه أهم األسلحة وأشرفها ففي اجملتمع العريب القدمي قيل احتل السيف املكانة األوىل بني األسلحة عند العرب قبل اإلسالم و  )5(
الء يف السيف إن العرب كانت تطعن به كالرمح وتضرب به كالعود وتقطع به كالسكني وتتخذه سراجًا يف الظلمة وأنسًا يف الوحدة وجليسًا يف اخل

ل. والسيف هو الذي يتسلح به احملارب ويعد أهم قطعة سالح متتلكه اجليوش يف ورفيقًا للسائر، وهو قاضي القتال وفيصل احلكم بني الرجا
 وقار.املاضي، وحيدد مسار املعارك مَّت ما وظف لذلك مع وجود الرجال احملاربني األشداء. فكان هذا السالح يعطي حلامله اهليبة واالحرتام وال

...www.sa7t-سيف اهلل المسلول هو افضل قائد  - رضى اهلل عنه -خالد بن الوليد الشبكة الدولية:: انظر )6(
ye.net/vb/showthread.php?t=39178 
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 ص. 9:28 -م 2006/  9/  4 -« جملة الواحة »  -السيد سعيد حبيب الصناع »  -انظر: صناعة السيوف عرب التاريخ  )7(
 .106قدية حتليلية مقارنة، لنيل درجة الدكتوراه(( ،صــراجع رساليت، ))ليلى واجملنون يف األدبني: العريبِّ والبشتويِّ دراسة ن )8(
من ابن خالد هو: من مشاهري أدباء وظرفاء العرب ومن كبار العلماء يف العراق، وكان يدرِّس الشعر والبالغة، وهو حممد بن القاسم بن ياسر  )9(

هـ يف بغداد. انظر: 282هـ وتويف 191بليغًا ولد يف أهواز سنة مواِل بين هاشم كان آية يف الذكاء واللسن وسرعة اجلواب وكان رجاًل فصيحًا و 
 م. 1987، مطبعة داراملأمون، بريوت، لبنان، 301 –300، صـ9معجم األدباء، أبو عبد اهلل  شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل  احلموي، جــ

/ أفغانستان، ودرس العلوم العربية واإلسالمية على أيادي  يف منطقة "سروان" بوالية هلمند 223أو 222أبوحممد هاشم السرواين ولد سنة  )10 (
عر العريب علماء "ُبست"، وهوكان يقول الشعر باللغة العربية، والفارسية، والبشتوية، ومن أساتذته األديب العريب املعروف "ابن خالد"، وترجم الش

. 37صــ جائزه، تنقيدي او تارخيي نثر د توښهـ. انظر: د پ297ست سنة يف بُ وتوفی )رْحه اهلل( إىل الشعرالبشتوّي بلغٍة فصيحٍة، بليغٍة، رائعٍة، 
 .110، وصـــ66مقارنة، لنيل درجة الدكتوراه((،صــ حتليلية نقدية دراسة والبشتويِّ  العريبِّ : األدبني يف واجملنون ليلى))ورساليت،

، كابل، یځالرابعة، د أدبياتو او بشري علومو پوهنطبعة: ال،16 – 60ــص ،دؤ داابن هوتک ،حممد(املکنون الکنز) خزانه هټپانظر:  )11(
، جالل ولنهټمومند خپرندويه بعة: ط 20صـ تني،ښصديق اهلل ر پوهاند ،(البشتوي األدب) تاريخ أدب توښهـ ش.ود پ1356أفغانستان،

 شاه،ي صفدرعل سيد: ترمجة اردو طائر، ازنو  حممد رٹاكڈپروفيسرهـ ش.و روهي أدب )تاريخ أدبيات پشتو(،تأليف: 1393،انستانغأف ،آباد
 .م1987شاعت أول ، إ404سلسله مطبوعات ،(يٹيونيورس پشاور) پشاور ہجامع مي،ڈ، پشتو اكي55ــص

 .93 – 89، صــ2ــج)تاريخ اآلداب البشتوية(،  و تاريخادبيات توښد پانظر:  )12(
و روهي أدب ) تاريخ أدبيات .20صــ ،(البشتوي األدب) تاريخ بأد توښ.ود پ61 – 60ــص ،(املکنون الکنز) خزانه هټپانظر: ( 13)

 .55ــص پشتو(،

 .107 – 106راجع رساليت،))ليلى واجملنون يف األدبني: العريبِّ والبشتويِّ دراسة نقدية حتليلية مقارنة، لنيل درجة الدكتوراه(( ، صــ )14(
 .197، 196، 195القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآليات:  )15(
 .97، 96، 95القرآن الكرمي، سورة آل عمران رقم اآليات:  )16(
 .29، 28، 27، 26القرآن الكرمي، سورة احلج، اآليات: )17(
 ُمتـََّفٌق َعَلْيهم )حديث رواه البخاري و مسلم(.( 18)

مل حيققه جّيداً؛ لذا جند صعوباٍت يف  بشاور؛ ولكن نّصه العريب -حقق حافظ عبدالقدوس قامسي كتاب "خريالبيان"، مّث نشرته أكادميية بشتو )19(
 .116 – 113قراءته.راجع رساليت،))ليلى واجملنون يف األدبني: العريبِّ والبشتويِّ دراسة نقدية حتليلية مقارنة، لنيل درجة الدكتوراه((، صــ

 .117راجع نفس املرجع، صــ )20(
 .113 – 112راجع نفس املرجع، صــ (21)
پوهاند صديق اهلل ، «مرآة النثر البشتوي  » هنداره نثر د توښ.ود پ250وصــ 61–58ــصو  ،29صــ كنزاملكنون،ال) خزانه هټانظر: پ )22(
م. وأيضًا رساليت،))ليلى واجملنون يف األدبني: العريبِّ 2007، اكستانپ ور،ښپی، إجينسي بک يټ،يونيور س346، وصــ51–50صــ تني،ښر

 .118 – 117ة، لنيل درجة الدكتوراه(( ،صــوالبشتويِّ دراسة نقدية حتليلية مقارن
، (ولاأل اجمللد) وکټ ړې ، مهيش خليل،لومورکه خزانه )الکنز املفقود(و  .80صــ ،(البشتوي األدب تاريخ) تاريخ أدب توښد پانظر:  (23)

)مرآة النثر  هنداره نثر د توښپم. ود 1960 ورښپی يرپوره،ګ، طبعة ونشر: دار التصنيف، جهان393 – 388، وصــ208 – 182ــص
، 109وأيضًا رساليت،))ليلى واجملنون يف األدبني: العريبِّ والبشتويِّ دراسة نقدية حتليلية مقارنة، لنيل درجة الدكتوراه((، صــ .345ــ، صالبشتوي(

 .277وصــ

 .61 – 59انظر: نفس املرجع، صــ )24(
دالرْحن بن إبراهيم الفوزان، د. خمتار الطاهر حسني، ود. حممد عبداخلالق حممد ، تأليف د. عب(1)انظر: العربية بني يديك، كتاب الطالب (25)

م، املكتب الرئيس العربية 2007هـ 1428ت مقدمة املؤلفون، الطبعة الثالثة  –فضل، إشراف: د. حممد بن عبدالرْحن آل الشيخ،  صــ: ب 
، فهرسة مكتبة امللك فهد 0096612051111عودية، هاتف: اململكة العربية الس 11585الرياض  624997هـ، ص. ب  1424للجميع 

 الوطنية أثناء النشر: الفوزان، عبدالرْحن.
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 .2القرآن الكرمي، سورة يوسف، اآلية: ( 26)

 .2 –1اآلية: النحل،القرآن الكرمي، سورة (27)
 .195–192 اآلية: الشعراء،القرآن الكرمي، سورة (28)
 .28–27:اآلية الزمر،القرآن الكرمي، سورة (29)
 .3–1 اآلية:فصلت،القرآن الكرمي، سورة (30)
 .3–1 اآلية: الزخرف،القرآن الكرمي، سورة (31)

 المراجع
 أولا: الكتب

المصادر والمراجع العربية -أ  
o .القرآن الكرمي 
o  م.1985البخاري، حممد بن إمساعيل: "الصحيح البخاري" طبعة: وزارة التعليم الوفاقية بإسالم آباد، باكستان 
o م.1936حلموي، أبو عبد اهلل شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل: "معجم األدباء" الطبعة: بريوت، لبنان، ا 
o  ،رجاء، الدكتور جرب عبد املنعم: تاريخ األدب املقارن، املبادالت األدبية بني األمم، املنرية، مجهورية مصر العربية

 .(1988)مكتبة الشباب، شارع إمساعيل
o بن إبراهيم، د. خمتار الطاهر حسني، د. فضل حممد عبداخلالق حممد: العربية بني يديك، كتاب  الفوزان، عبدالرْحن

م، املكتب الرئيس 2007 -هـ 1428( إشراف: د. حممد بن عبدالرْحن آل الشيخ، الطبعة الثالثة 1الطالب )
تف: اململكة العربية السعودية، ها 11585الرياض  624997هـ، ص. ب 1424العربية للجميع 

 ، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر: الفوزان، عبدالرْحن.0096612051111
o  ،القشريي، مسلم بن احلجاج: "صحيح مسلم"، طبعة:  دار البحوث اإلسالمية لوزارة التعليم الوفاقية بإسالم آباد

 م.1985باكستان 
o لصوفية، تقدمي الطبعة األوىل، فجالة، القاهرة، دارهنضة هالل، الدكتور حممد غنيمي: احلياة العاطفية بني العذرية وا

 (.1985(مصر للطبع والنشر
 المصادر والمراجع البشتوية -ب
o م.1960 ورښپی يرپوره،ګخليل، مهيش: وركه خزانه، )الكنز املفقود(، طبعة ونشر: دار التصنيف، جهان 
o جالل ولنهټمومند خپرندويه بعة: ط( شتويالب األدب تاريخ) تاريخ، ادب توښصديق اهلل: د پ پوهاند تني،ښر ،

 هـ ش.1393،انستانغأف ،آباد
o ور،ښپی، إجينسي بک يټيونيور س، (البشتوي النثر مرآة) هنداره نثر د توښصديق اهلل: دپ پوهاند تني،ښر 

 م.2007، اكستانپ
o مييةأكاد) يټيونيورس ورښپی مي،ډأكي توښپ چاپ، یړلوم"غزل توښ"د پ: پروفيسرحممد أفضل، رضا 

 .م1978( باكستان بشاور، جامعة بشتو،
o جدون پريس،  خواين، قصه يګجن حمله كتاخبانه  تاج جائزه، تنقيدي او تارخيي نثر د توښمرمي يب يب: د پ

 م.1986، پاکستان ور،ښپی
o یځالرابعة، د أدبياتو او بشري علومو پوهنطبعة: ال، (الكنز املكنون)، خزانه هټپ: دؤ دا، حممد بن هوتک  ،

 هـ ش.1356بل، أفغانستان،كا
 المصادر والمراجع األردية -ج
o  ،مي،ڈاردو ترمجة: ، پشتو اكي، شاهي صفدرعل سيد ،(پشتو أدبيات تاريخ)  أدب روهي: نواز حممد رٹاكڈپروفيسرطائر 
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 .م1987شاعت أول ، إ404سلسله مطبوعات  ،(يٹيونيورس پشاور) پشاور ہجامع

 الرسائل -ثانياا 
o ليلى واجملنون يف األدبني: العريبِّ والبشتويِّ دراسة نقدية حتليلية مقارنة، لنيل درجة الدكتوراه((، مومند، فضل اهلل(( ،

 م.2016هـ 1437جامعة بشاور، قسم اللغة العربية، العام الدراسي
 الدوريّات -ثالثاا   
o  ص. 9:28 -م 2006/  9/  4 -« جملة الواحة »  -السيد سعيد حبيب الصناع »  -صناعة السيوف عرب التاريخ 
 الشبكة الدولية )إنترنيت( -رابعاا    
o Arabic Faculty IIUIفيس بوكar.facebook.com/ArabicFacultyIiui-https://ar 

...www.sa7t-سيف اهلل املسلول هو افضل قائد  - رضى اهلل عنه -خالد بن الوليد
hread.php?t=39178ye.net/vb/showt 

https://www.google.com.af/url?url=https://ar-ar.facebook.com/ArabicFacultyIiui&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MNeLVKvWL4vmaKm_gMAD&ved=0CB4QFjAC&sig2=P-cL1_4bCACYPGUmikhdqQ&usg=AFQjCNH_zwR_RX9-moFgqQbR68ed4x6Obg
https://www.google.com.af/url?url=https://ar-ar.facebook.com/ArabicFacultyIiui&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MNeLVKvWL4vmaKm_gMAD&ved=0CB4QFjAC&sig2=P-cL1_4bCACYPGUmikhdqQ&usg=AFQjCNH_zwR_RX9-moFgqQbR68ed4x6Obg
https://ar-ar.facebook.com/ArabicFacultyIiui

