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Arabic Language and Coinage of Legal Terminology in Urdu 
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Abstract 

The multi-layered historical contacts between Arabic & Urdu resulted in 
multidimensional off-shoots: lexical and semantic borrowing, acculturation, literacy 
influence and over-all linguistic impact have been the most prominent areas. The 
proposed article discusses some characteristics of the Urdu language related to borrowing 
and then sets out to analyse the Arabic borrowed vocabulary that have been assimilated 
in Urdu as legal terminology. the analysed vocabulary falls in six categories indicating 
the manners by which these borrowed words & phrases have evolved as legal terms in 
Urdu language. The most important categories include pure Arabic lexical items, Arabic 
phrases, Urduaized Arabic lexical items, Arabic words with Urdu suffixes & prefixes and 
Arabic words combined with the words of languages other than Urdu. The article, in 
addition to the conclusions, deciphers an important area of research that needs be 
further explored and researched with the latest tools provided by Linguistics, 
Translation Studies and Terminography. 

Keywords: Influence of Arabic on Urdu-Terminology in Urdu-Problematics of 

translational acculturation between Arabic and Urdu-Applied Linguistics. 
 امللخص:

ىف  1الباكستانية( -دخلت اللغة العربية مناطق السند فاهلند )أو شبه القارة الىت تسّمى اآلن شبه القارة اهلندیة 
السنوات األوىل من القرن األول اهلجري و ابلتاىل بدأ ذاك النوع من االحتكاك اللغوى و الثقاىف بني العربية و اللغات 

ًا ىف إررا  اللغة األردیة الّلظىى، و الذى عجع  بع  النا  یىّنون أن اللغة السندیة واهلندیة الذي أسهم إسهامًا كبي 
األردیة مثرة مزج بني اللغات الظارسية و العربية و الرتكية و السنسكریة ابإلضافة إىل بع  اللغات احمللية األخرى. و 

لعبت دوراً مهماً ىف  -یق الظارسية أو اللغات احملليةالثروة اللظىية العربية اهلائلة الىت امتّصتها األردیة عرب االتاریخ عن طر 
وضع املصطلحات األردیة ىف شىّت اجملاالت مث  اجملاالت الدینية و الظنية و الثّقافية و األدبية و التارخيية و االجتماعية 

ة األردیة الركب العلمي و القانونية و العلمية و ما إىل ذلك من اجملاالت املتعددة الىت تستحدث یومّيا حىت تواص  اللغ
و التقىن احلاىل.  وقد شرعت األردیة حتتاج إىل املصطلحات القانونية بعد االستعمار اإلجنليزي فوراً أي ىف هنایة القرن 
الثامن عشر امليالدى و لذلك نرى جهوداً من قب  املستشرقني اإلجنليز و املواطنني املسلمني و اهلندو  على حد سوا  

صطلحات القانونية اإلجنليزیة إىل األردیة أو ىف وضع املصطلحات املقابلة هلا. و قد استظاد واضعوا ىف ترمجة امل
ىف  2املصطلحات القانونية يف األردیة من املصطلحات القانونية الىت مّت وضعها ابللغة الظارسية خالل العصر املغوىل

أیضاً.  مثة جهود فردیة  ومؤّسسية كثية ىف وضع املصطلحات  اهلند والىت كانت تتضّمن ىف طّياهتا كلماٍت عربيٍة كثيةٍ 
القانونية ىف األردیة بدًأ من هنایة القرن الثامن عشر امليالدي إىل یومنا هذا و قد أمثرت هذه اجلهود ىف سّد احلاجات 

لك ٍّ من التعریف  یعرض هذا البحث حملاتٍ  النابعة ىف احملاكم و الدواوین الرمسية ولدى احملامني و عاّمة النا .
                                                 


  ۔إسالم آابد ،رئيس قسم الرتمجة والرتمجة الظوریة ابجلامعة اإلسالمية العاملية 
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ابملصطلح والتعریف ابألردیة ومرونتها يف االقرتاض من اللغات األخرى ومن بينها العربية، واالحتكاك بني العربية 
واألردیة، و اتریخ وضع املصطلحات ىف األردیة ومراحله. مّث ینتق  إىل احلدیث عن االجتاهات املتداولة يف وضع 

  للثروة العربية اللظىية اّليت لعبت دورًا كبيًا يف إررا  املصطلحات القانونية األردیة. املصطلحات األردیة ویليه حتلي
ویتوّص  البحث يف النهایة إىل نتائج وتوصيات ابإلضافة إىل املراجع. واجلدیر ابملالحىة هنا أّن البحث ال یتعرض 

ية العربية املستخدمة يف األردیة بوصظها مصطلحات للتغيات الصوتية والصرفية والرتكيبية اليت طرأت على الثروة اللظى
قانونية كما أنه ال یتعرض للجهود الظردیة واملؤسسية اليت تتم يف اهلند بعد تقسيمها إىل  دولتني مستقلتني يف عام 

م مكتظيا يف ذلك جبهود املؤسسات واألفراد يف ابكستان، وذلك خوفًا من اإلطالة وقلة املصادر املتوافرة 1947
للباحث حول التطورات يف اهلند. وقد توزّع كّ  ذلك على عناوین جانبية وهي: املقّدمة و نبذة اترخيّية لوضع 
املصطلحات يف األردیة واجتاهات يف وضع املصطلحات األردیة وإسهام العربية يف إررا  املصطلحات القانونية األردیة 

ث على املنهجني ومها املنهج الوصظي واملنهج التحليلي. ویرى والنتائج والتوصيات واملراجع. هذا، وقد اّتكأ البح
الباحث ،حسب معرفته و بكّ  تواضع، أّن هذا البحث أّول حماولة علمية ابللغة العربية يف موضوع وضع املصطلحات 

ابلتايل، األردیة عمومًا ويف موضوع إسهام العربية هبذا الصدد والسّيما املصطلحات القانونية على وجه اخلصوص، و 
 وبطبيعة احلال، یلجأ الباحث يف جّ  األماكن إىل املراجع األردیة، األمر الذي یزید فيه من عنصر املثاقظة.

الرتمجية بني العربية  إشكاالت املثاقظة –وضع املصطلحات يف األردیة   -أتري العربية يف األردیة كلمات مفتاحية:
 واألردیة. األلسنية التطبيقية.

 املقدمة:

وخّيًا اإلعجاز ومها: األردیة ومرونتها يف االقرتاض من تاهتممت يف املقدمة جبانبني ال بد منهما يف مث  هذا البحث م
 اللغات األخرى ومن بينها العربية ، واالحتكاك بني اللغتني العربية واألردیة.

 األردية ومرونتها يف االقرتاض:
وتطلق على تلك اللغة اليت هلا عالقة خاصة ابملسلمني ورقافتهم يف شبه ، 3"أردو" )األردیة( كلمة تركية تعين العسكر

الباكستانية. وقد أطلقت عليها تسميات خمتلظة يف أطوار نشأهتا مث  اللغة اهلندیة أو اهلندوستانية واللغة -القارة اهلندیة
اآلریة.  –ا يف األلسنية اللغات اهلند . وتعترب األردیة من تلك الظصيلة اللغویة اليت اصطلح عليه4الغوجراتية والرخيته

، والشي  الذي متتاز به مث  هذه اللغات هو االشتقاق واستخدام السوابق لغة تركبيةمن حيث طبيعتها  5فهي
واللواحق واألحشا . وقد اختلف خربا  األلسنية األردیة يف قضية االحندار؛ فيى البع  أبهّنا احندرت من إحدى 

  6البنجابية والسندیة والدكنية وحىت من اهلندیة. اللغات احمللية مث 
وقد مّرت اللغة األردیة بثالث مراح  يف نشأهتا وتطورها؛ فظي املرحلة األوىل )وهي ترتاوح بني القرنني الثالث عشر 

قدانتشرت يف . وجند يف مرحلتها الثانية 7والرابع عشرامليالدیني( ُوجدت مج  قصية يف رنااي مؤّلظات املتصّوفة الظارسية
اهلند اجلنوبية والسيما يف مناطق دكن واهلند الشمالية وخصوصًا يف مناطق دهلي كما جند فيها نصوصًا شعریة ونثریة. 
ومن أهّم خصائص األردیة يف هذه املرحلة استخدام الكلمات اهلندیة أكثر من استخدامها للكلمات الظارسية والعربية 

ة اهلندیة مث  جع  املرأة حمبًا والرج  حبياً، واستخدام املصطلحات الدینية الظارسية ووجود الرموز واإلحيا ات الشعری
، وقرض الشعر على البحور 8والعربية إىل جانب استخدام املصطلحات اهلندیة وال سيما لدى الشعرا  املتصّوفني

األصلية ابإلضافة إىل وجود اجتاه  حسب أشكاهلا اهلندیة وكتابة الكلمات العربية والظارسية وفق النطق احلقيقي وليس
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قوّي إىل استخدام الكلمات العربية والظارسية. وتنتهي هذه املرحلة واألردیة قد اقرتضت عددًا كبيًا من املظردات 
حتالل . وأّما املرحلة الثالثة، فإهّنا بدأت بعد ا9الظارسية والعربية كما أهّنا بدأت تتأّرر هبما يف اجملاالت الشعریة واألدبية

م حيث ُوجد التأري اإلجنليزي الّلغوي واألديب یتسّرب إليها؛ 1758اإلجنليز) شركة اهلند الشرقية( شبه القارة يف عام 
.وتتمّيز اللغة األردیة مبرونتها يف االقرتاض وامتصاص املظردات 10فبدأت األردیة تقرتض كلمات وأساليب إجنليزیة أیضاً 

ابقرتاض الثروة اللظىية اهلائلة من اللغات األخرى خالل مراح  -ومازالت تقوم -متاألخرى؛ فقد قا وتراكيب اللغات
نشأهتا وتطورها املذكورة آنظاً. فنراها متتّص الكلمات من الظارسية والرتكية واهلندیة والعربية ومن اللغات األوربية مث  

من اللغات احمللّية مث  السندیة والبنجابية والدكنية الربتغالية والظرنسية واإلجنليزیة. وقد استعارت األردیة رروة لغویة 
ا  والغجراتية. وأحيااًن تص  هذه املرونة إىل درجة حبيث جتع  بع  الّنا  یىّنون أّن األردیة ليست لغة مستقلة ب  إهنه

 11جمموعة من اللغات اإلسالمية واألوربية واحمللّية.
 ض الّلغوي على مّر العصور:والشك  التايل یوّضح مرونة األردیة يف االقرتا

 
 االحتكاك بني العربية واألردية:

الباكستانية قدمية جّدًا وموغلة يف اتریخ ما قب  اإلسالم ومثّة رواايت، -العالقات بني العرب وشبه القارة اهلندیة
 -ور املسيح قب  ألظي سنة من ظه -وردت يف التوراة، تشي إىل أّن التجار العرب الذین كانوا یذهبون إىل مصر

وغلبت مسة التجارة على هذه العالقات 12حاملني السلع غي املتوافرة إاّل يف اهلند مث  الظوالذ الرباق والتواب  
على مّر القرون إىل أن ظهر اإلسالم فتوّسع نطاق العالقات بني العرب واهلند وتنّوع ومش  مجيع النواحي مث  

. وأّما 13والسياحة والثقافية ابإلضافة إىل العالقات التجاریة القدميةالعالقات السياسية والدینية والعلمية 
اهلجري لظتح بالد السند وابحلملة  15العالقات السياسية بني العرب واهلند، فقد بدأت ابحلملة البحریة يف عام 

بالد السند يف اهلجري وهكذا استمّرت احملاوالت إىل أن فتح حممد بن قاسم الثقظي  63الربّیة األوىل يف عام 
اهلجري، وأقام الدولة اإلسالمية العربية يف غرب شبه القارة اهلندیة أي السند وبع  مناطق ملتان  92عام 
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.وأّما العرب الذین جاؤوا إىل اهلند اجلنوبية )مليبار وكارومندل(، فهم جاؤوا جّتارًا كما كانوا أيتون يف 14وبنجاب
. وهنا خيربان التاریخ أّن العرب تعّلمت اللغة احمللية وهي مليامل، وتعّلم 15القرون القدمية، ودعاة للّدین اجلدید

 .16السكان احملليون العربية كما أّن اللغة مليامل أتّررت ابلعربية أترراً واسعاً 
وبني فهذه املثاقظة أبنواعها املتعّددة ويف املناطق املختلظة للهند أّدت إىل ما یعرف ابالحتكاك بني العربية من جانب 

اللغات احملّلية املختلظة املتداولة يف اهلند من جانب آخر مث  السندیة، والسرائيكية والبنجابية يف غرب اهلند ومشاهلا، 
 ومث  الدكنية واملليامل والسنسكریتية وغيها يف جنوب اهلند وشرقها.

الل هنایة القرن الرابع اهلجري وقد توّسعت هذه املثاقظة بعد سيطرة حممود غزنوي على مناطق السند والبنجاب خ
الباكستانية و صيورهتا لغة رمسية حىت هنایة -وبدایة القرن اخلامس اهلجري وبعد انتشار الظارسية يف شبه القارة اهلندیة

 .م1857احلكم املغويل يف اهلند واستيال  اإلجنليز عليها يف عام 
بني العربية واألردیة وذلك ألّن اللغة العربية مل حتظ أن تكون لغة ومن احلقائق التارخيية أنّه مل یتّم االحتكاك املباشر 

،  17رمسية أو مشرتكة يف مناطق شبه القارة اهلندیة إاّل لوقت ومنطقة حمدودین من مناطق السند وهي املنصورة وامللتان
لظارسية وجعلوها لغة رمسية، كما أهّنا مل حتظ ابهتمام من قب  احلكام املسلمني الذین جاؤوا بعد العرب والذین نشروا ا

 18هذا من جانب، ومن جانب آخر ال یتعّدى أقدم نصوص الّلغة األردیة إىل ما قب  القرن الثالث عشر امليالدي.
 وعلى أیة حال، ميكننا أن نتصّور االحتكاك غي املباشر بني اللغة العربية واللغة األردیة مبساعدة الشك  التايل:

 
 19باشر بني العربية والظارسية وأترّر الظارسية ابلعربية إىل أّي دلي ، فإنّه كان قد بدأ قب  اإلسالمال حيتاج االحتكاك امل

وازدهر بعد ظهوره ازدهارًا حبيث امتصت الظارسية عناصر عربية لغویة أدبية رقافية كثية وامتزجت هذه العناصر فيها 
ام املسلمون من غي العرب على شبه القارة اهلندیة، جعلوا إىل أن صارت جز ا ال ینظّك منها. فعندما استوىل احلكّ 

الظارسية لغة رمسية وهي مليئة بثروة لغویة ورقافية عربية وبعد أن نشأت األردیة بدأت جتذب اهتمام العلما  واملتصّوفة، 
 فبدأ ذاك االحتكاك بني اللغة الظارسية )وفيها رروة عربية هائلة( واألردیة.

طریق الّلغات احملّلية، فإنّه من املمكن أن یُدرك مبعرفة مرونة اللغة األردیة يف االقرتاض من انحية  وأما االحتكاك عن
 .20واالحتكاك بني العربية وتلك اللغات احملّلية من انحية أخرى
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 مفهوم املصطلح:
هااتن الكلمتان على تستخدم يف اللغة العربية كلمتان مرتادفتان ومشتّقتان من جذر واحد )وهو:ص ل ح( وتدل 

هذه الىاهرة، ومها: املصطلح واالصطالح. واملعىن األساسي هلما هو اّتظاق أصحاب ختّصص ّما على استخدامه 
. ومن التعریظات للمصطلح ما قاله على بن حممد 21) أي املصطلح أو االصطالح( للتعبي عن مظهوم علمي حمدد

 م(:816اجلرجاين )ت/ 
م على تسمية شي  ابسم بعد نقله عن موضوعه األول ملناسبة بينهما أو مشاهبتهما يف وصف "هو عبارة عن اتّظاق قو 

. یرّكز هذا التعریف على ميزتني أساستني من ميزات املصطلح أو االصطالح ومها أنّه ال یكون كذلك إال 22أو غيها"
أخرى يف اللغة العامة نتيجة لتغي داليل بعد اتظاق املتخصصني املعنيني على داللته الّدقيقة وأنّه خيتلف عن كلمات 

 یطرأ على اللظىة العامة فيجعلها مصطلحاً أو اصطالحاً ذا داللة خاصة وحمدودة.
 ومن التعریظات احلدیثة للمصطلح اّليت تربط به املظهوم الّدال عليه مایلي:

وغيها( ویوجد مورواًث أو مقرتضاً "املصطلح كلمة أو جمموعة من الكلمات من لغة متخّصصة )علمية أو تقنية 
فاملصطلح، وفق هذا التعریف، غي مقصور  23ویستخدم للتعبي بدّقة عن املظاهيم وليدّل على أشيا  ماّدیة حمددة".

على الكلمة املظردة، وقد یكون كلمة أو جمموعة من الكلمات .ویوّضح هذا التعریف أّن املصطلح یعرّب عن املظاهيم 
 24یة.واألشيا  املادّ 

 ویقول تعریف آخر للمصطلح إّن:
"الكلمة االصطالحية أو العبارة االصطالحية مظهوم أو عبارة مرّكبة استقّر معناها أو ابألحرى استخدامها وُحّدد يف 

 25وضوح، هو تعبي خاص ضيق يف داللته املتخصصة وواضح إىل أقصى درجة ممكنة".
تواص  الظّعال وتيسيه بني خربا  جمال علمي أو أديب أو رقايف وبشري والغایة من املصطلح أو االصطالح هي حتقيق ال

اجتماعي.وقد یذكر الباحثون آليات لوضع املصطلحات مث  االشتقاق واجملاز والتعریب والرتمجة والنحت وما إىل ذلك 
 بحث احلدیث عنها حىت ولو إبعجاز.من طرق ال یسع هذا ال

 ردية: نبذة اترخيية لوضع املصطلحات يف األ
مّرت اللغة األردیة مبراح  خمتلظة يف وضع املصطلحات، وتتمّيز ك  مرحلة من هذه املراح  مبيزات تّتص  ابجلهود اليت 
أقيمت فيها ، وأسباهبا واجملاالت العلمية والثقافية واألدبية اليت مّت االهتمام هبا واللغات اليت استظادت منها األردیة 

 سّد حاجاهتا املصطلحية. وميكننا أن نتحّدث عن اتریخ وضع املصطلحات يف األردیة خالل هذه املرحلة أو تلك يف
 من خالل رالث مراح  اتلية وهي مرحلة النشأة ومرحلة التطور ومرحلة االنظجار املصطلحي:

 )من القرن الرابع عشر إىل القرن السابع عشرامليالدّیني(  مرحلة النشأة:
اللغة األردیة ووجود النصوص فيها ال تتعّدى حدود القرنني الثالث عشر والثاين عشر علمنا فيما سبق أن جذور نشأة 

امليالدّیني حبيث ُوجدت مج  قصية هنا وهناك يف رنااي الكتب الظارسية. ونرى أّن آاثر مرحلة النشأة يف وضع 
 26املصطلحات األردیة بدأت تىهر يف القرن الرابع عشر امليالدي.

  أّدت إىل ظهور املصطلحات يف األردیة خالل هذه املرحلة يف النقا  اآلتية:وأهّم األسباب اليت
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  كانت اللغة األردیة قد انتشرت بني عاّمة الشعب يف بع  املناطق الشمالية واجلنوبية للهند وبدأت تتسّرب يف
 27ة املتداولة بينهم.أوسا  عاّمة النا  بوصظها لغة مشرتكة تُنطق يف األسواق والتواصالت االجتماعية والثقافي

  تبىّن الدعاة واملتصوفة املسلمون هذه اللغة كوسيلًة لالتصال مع الشعب حىت ینشروا الدین اإلسالمي ویدعوا
النا  إىل اخلي وسبي  احلق. وكذلك احتاج املبّشرون املسيحيون اّلذین صحبوا االستعمار الربتغايل لبع  مناطق 

اجلنوبية؛ فقد احتاجوا إىل لغة تساعدهم يف نشر داينتهم والتواص  مع الشعب، الباكستانية -شبه القارة اهلندیة 
 28فوجدوا األردیة أنسب اللغات فاختاروها هلذه األغراض.

  برزت  -أي انتشار األردیة لغة مشرتكة وتبىّن الدعاة واملتصوفة وسيلًة للتواص   -وابإلضافة إىل هذین العاملني
سيما بعد أتسيس البال  املغويل يف اهلند منذ منتصف القرن الساد  عشر  حاجة سياسة وإداریة أخرى وال

امليالدي؛ فقد احتاجت دوائر احلكومة املغولية إىل حتصي  الضرائب والزكاة والعشر وغيها من املردودات املالية، 
يف الّریف ويف املناطق اليت  وكانت اللغة الظارسية لغة رمسية يف الدوائر والدواوین امللكية ولكّن الشعب، وال سّيما 

كانت األردیة قد انتشرت، كان یظّض  اللغة املشرتكة وهي األردیة، فاضطّر البال  املغويل أن یضع مصطلحات 
 29ابألردیة حىت تتّم األغراض اإلداریة بسهولة.

داب  يف وضع غلبت خالل هذه املرحلة؛ فقد أسهم الدعاة واملتصوفة مث الشعرا  واأل ونرى أّن جهودًا فردیة
املصطلحات األردیة أو ترمجتها من اللغات األخرى وعلى رأسها الظارسية والعربية. وشارك يف هذا النشا  املبّشرون 

ألصحاب احلرف احملّلية يف هذه املثاقظة ابإلضافة إىل املثقظني العاملني يف الدواوین  املسيحيون أیضاً كما برز ابع طوی 
 30احلكومية املغولية.

أي من القرن الرابع عشر إىل القرن السابع عشر  -وأّما اجملاالت اليت وضعت فيها املصطلحات األردیة خالل هذه الظرتة 
فأمّهها الدین اإلسالمي، واألدب األردي، والقانون واملراسيم احلكومية والعلوم الطبيعية والطّبية واحلِرف والّداينة  -امليالدّیني 

 31األردیة يف هذه العملية من اللغات الظارسية والسنسكریتية والربتغالية والرتكية. املسيحية. وقد استظادت

 )من القرن الثامن عشر إىل منتصف القرن التاسع عشر  امليالدّیني(: مرحلة التطور:
والدینية  نالحظ يف هذه الظرتة أّن الّىروف السياسية واالقتصادیة تغّيت وابلتايل حتّولت األسباب العلمية واألدبية

السابقة الذكر إىل أسباب تغلب عليها مسة سياسية واقتصادیة واستعماریة؛ فتاریخ اهلند یشهد ورود االستعمار 
الباكستانية -اإلجنليزي خالل هذه املرحلة ومتّكنه من السلطة رویدًا رویدًا إىل أن سيطر على شبه القارة اهلندیة

بات تتمّث  يف احلاجات التجاریة لشركة اهلند الشرقية التابعة لإلجنليز أبمجعها. فىهرت نتيجًة هلذا التحّول متطل
املستعمرین، مث حتّولت شركة اهلند الشرقية هذه إىل دولة اتبعة للربیطانية وحاجات احلكومة اإلجنليزیة اإلداریة مث 

بينهم  احتاج املسيطرون للغة وسيطةالتعليمية حبيث ألغيت اللغة الظارسية بوصظها لغة رمسية وحّلت حمّلها اإلجنليزیة، ف
الباكستانية فتبّنوها  -وبني الشعب املستعَمر، فوجدوا أّن األردیة أكثر اللغات انتشارًا يف مناطق شبه القارة اهلندیة 

 32وكذلك فاهتموا بتعّلمها والرتمجات منها وإليها ووضع املصطلحات فيها.
ود للجهود الظردیة؛ فثّمة مستشرقون إجنليز قاموا بتدوین املصطلحات وجند، مث  املرحلة السابقة، أنه األغلبية تع

السابقة ووضع املصطلحات اجلدیدة وهناك مثقظون من املسلمني واهلندو  أسهموا يف هذا النشا  املثاقظي وقاموا 
 33بدورهم الظّعال يف وضع املصطلحات.
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نون والطب والعلوم الطبيعية واحليویة واألدب والعلوم وأّما اجملاالت اليت مّت فيها وضع معىم املصطلحات فهي القا
االجتماعية والسياسية والظلسظية. وظّلت اللغة األردیة خالل هذه املرحلة تستعني، يف وضع املصطلحات، ابللغات 

 العربية والظارسية، واإلجنليزیة والرتكية ابإلضافة إىل اللغات احمللية.

 القرن التاسع عشر إىل هنایة القرن العشرین(: )من منتصف مرحلة االنفجار املصطلحي
مسهيُت هذه املرحلة مرحلة االنظجار املصطلحي ألهّنا تتمّيز فعاًل ابلنشا  املصطلحي عدمي النىي على مستوى األفراد 
وعلى مستوى املؤسسات على حّد سوا . وهلذا النشا  واالنظجار املصطلحني أسباب كثية تتلّخص يف النزاع الذي 
نشأ بني اللغة اهلندیة واللغة األردیة وحماوالت ختليص األردیة من املظرادات العربية والظارسية وحماوالت استبدال 

، واحملاوالت جلع  األردیة لغة التعليم 34احلروف اهلندیة ابهلجا  العريب املستخدم فيها وردود أفعال لكّ  هذه احملاوالت
التعليمية ومؤسساهتم ابإلضافة إىل حاجات رقافية أدبية أخرى. واملسهمون يف  والثقافة وال سيما يف مدار  املسلمني

مث  املرحلتني السابقتني وجهود املؤسسات ودور الرتاجم؛ فهناك  هذا االنظجار ینقسمون إىل قسمني: جهود فردیة
املصطلحات األردیة. حوايل مخس وعشرون مؤسسة ودارًا للرتمجة نشطت خالل هذه الظرتة وانتجت عددًا هائاًل من 

م( واجلمعية 1829م( ومجعية الرتمجة بكلية دهلي )1800ومن أهّم هذه املؤسسات والدور كلية فورت وليام بكلكته )
م( وجممع 1863م( واجلمعية العلمية بعلي كره )1843م( ومدرسة فخریة حيدر آابد دكن )1831العلمية بلكَنو )

م( وجملس 1955م( واجلمعية العلمية بكراتشي )1917ر الرتمجة العثمانية )م( ودا1903تطویر األردیة الباكستاين )
 35م(.1979م( وجممع اللغة الوطنية )1958تطویر األردیة بالهور )

وأّما اجملاالت اّليت استوعبها هذا االنظجار خالل الظرتة احملددة، فهي تتضّمن املصطلحات يف العلوم األدبية واأللسنية 
ریة والنظسية والسياسية واالقتصادیة والقانونية، واحِلرف واملهن. وأهّم اللغات اّليت مّدت عوهنا للغة واالجتماعية والبش

 36األردیة لغرض وضع املصطلحات هي العربية واإلجنليزیة والظارسية والسنسكریتية واللغات احملّلية.
 اجتاهات يف وضع املصطلحات األردية:
ویة مّتت بصلة وريقة للتقّدم العلمي والتقين، فال مظّر من اجلهود املستمرة يف املصطلحات حاجة أساسية رقافية ولغ

سبي  وضع املصطلحات للتصورات واألشيا  املستحدرة؛ وقد نلجأ إىل وسائ  وآليات خمتلظة لسّد الضرورات 
كما ذكران آنظاً   -ضًا املصطلحية كما نلجأ إىل اللغات األخرى ونقرتض منها ما یالئم طبعيتها. وقد جلأت األردیة أی

إىل عّدة لغات متنوعة، فوجدت اجتاهات ومدار  يف وضع املصطلحات فيهاو ميكن أن نذكرها، إبعجاز شدید،  -
 حتت العناوین التالية:

 صنع الكلمات اجلديدة:
وإىل السوابق واللواحق وخالصة هذا االجتاه تتمّث  يف اللجو  إىل القّوة االشتقاقية واالخرتاعية الّداخلية للغة األردیة 

استبدال املصطلحات األردیة اخلالصة ابملصطلحات  37وشبه السوابق وشبه اللواحق. ویرى أصحاب هذا االجتاه
 38املتداولة فيها. وقد وضعوا آليات لغویة هلذا الغرض مث  اإلدغام والتقليب والتوازن والتشدید واالختزال.

 االستعانة ابللغة اهلندية والسنسكريتية:
مثّة ابحثون رأوا اللجو  إىل االستظادة من اللغة اهلندیة والسنسكریتية يف وضع املصطلحات األردیة، واملالحظ أن 
أغلبية مؤّیدي هذا االجتاه یرفضون االستعانة ابلسنسكریتية وذلك لبعدها الشدید عن األردیة يف األصوات وبنا  

الجتاه أهّنا يف األص  كانت هي اللغة اهلندویة أو اهلندوستانية اليت األلظاظ. وأّما اللغة اهلندیة، فيى أصحاب هذا ا
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ابللغة األردیة وُجعلت لغة مستقّلة يف العصور املتأّخرة وال سيما بعد نشو  النزاع بني األردیة  -فيما بعد  -مسّيت 
 39لكلمات السنسكریتية فيها.واهلندیة وذلك جبهود شعوریة تتمّث  يف استبدال اخلط الناجوري ابخلط العريب وإقحام ا

فهما لغتان منحدراتن من فصيلة لغویة واحدة وبينهما تشابه كبي أیضاً وال سيما إذا استثنينا اللغة اهلندیة من العناصر 
السنسكریتية اليت أقحمت فيها فيما بعد. ومن أبرز مؤّیدي هذا االجتاه الدكتور عبد احلق وغويب جند انرنج واألستاذ 

 40رور.آل أمحد س
 االستعانة ابللغة العربية:

قد حتّدرنا عن االحتكاك اللغوي والثقايف غي املباشرین بني اللغة العربية واللغة األردیة ورأینا أّن العربية أسهمت 
إسهامات كبية يف إررا  األردیة اللغوي، وال سيما على مستوى املظردات واأللظاظ، فهناك عدد كبي من الدارسني 

یقول العالمة وحيد الدین ، يف جمال وضع املصطلحات األردیة، وكذلك یؤّیدون االستعانة ابللغة العربية. والباحثني
 ملّخصاً آرا  مؤّیدي هذا االجتاه: 41سليم

أّواًل: اللغة العربية لغة الدین واملسلمني وهم ملّمون هبا بدرجات متظاوتة حيثما ُوجدوا يف املناطق املختلظة للعامل، فإن 
وضع املصطلحات العلمية ابالستعانة ابلكلمات العربية، وفق قواعدها األصلية، فإنّه سوف یؤّدي إىل قبوهلا  متّ 

وتداوهلا لدى املسلمني. وكما أّن اللغة العلمية لبالد أوراّب عاملية موّحدة،  كذلك تصبح لغتنا )أي العربية( لغة دولية 
لعربية لغة علمية من ذي قب ؛ فهي حتتظظ يف طّياهتا جبميع إجنازات جلميع البالد اإلسالمية. والسبب الثاين أن ا

املسلمني العلمية السابقة ، فاللجو  إىل كلماهتا، حسب قواعدها، يف وضع املصطلحات األردیة احلدیثة أمِر مربّر 
 42لثروهتا الضخمة.

فيما بينهم يف نوعية الثروة اللغویة العربية؛  -بعد ذلك-یّتظق املؤّیدون على هذا املبدأ وتلك املربّرات، ولكّنهم خيتلظون
أّن االستعانة ابلعربية عجب أن تقتصر على املظردات -مث  العالمة وحيد الدین سليم نظسه-فهناك من یرى 

 43والكلمات، ویرى بع  اآلخرین أن تتضّمن االستعانة ابلرتاكيب العربية أیضاً.
 االستعانة ابلفارسية:

لحات األردیة إىل االستظادة من الظارسية بدلي  أهّنا واألردیة كلتامها تنتمي إىل فصيلة وميي  بع  واضعي املصط
اآلریة و مها تشرتكان يف قواعد لغویة. وعجع  هذا االنتما  االستظادة من الظارسية عملية سهلة يف الوضع -اللغات اهلند

ة ینقسمون إىل اجتاهني: اجتاه االستظادة ابملظردات مؤّیدي االستعانة ابللغة العربي والتداول. وقد سبق أن ذكرُت أنّ 
العربية فقط واجتاه االستظادة ابلرتاكيب العربية أیضا؛ فيظّض  أصحاب االجتاه األّول استخدام السوابق واللواحق 

وتراكيبها  الظارسية مع املظردات العربية املقرتضة وذلك ألّن اللغة األردیة تتال م مع هذه الرتاكيب من انحية أصواهتا
ا أتخذ القبول والتداول بني أصحاب األردیة بيسر.  44وألّن عملية الوضع سهلة كما أهنه

 االستعانة ابللغات احمللية:
م إذ ُجعلت األردیة لغة رمسية للبالد وأصبحت هي اللغة 1947ظهرت هذه املوجة بعد اسقالل ابكستان يف عام 

هذه املوجة أنه األردیة استظادت كثياً من اللغات احمللية يف مراح  نشأهتا املشرتكة جلميع الباكستانيني. فيى أصحاب 
وتطّورها كما أّن العالقات اللغویة الثقافية عریقة بينها وبني اللغات احمللية، فال بّد من االستعانة هبا يف وضع 

ریة من جانب، وألنه هذه اآل-املصطلحات وذلك ألّن األردیة واللغات احمللية منحدرة من فصيلة اللغات اهلند
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االستعانة تؤّدي إىل التقارب الثقايف بني أبنا  اللغات احملّلية يف ابكستان وابلتايل ميكننا أن حنقق الوحدة القومية ونزید 
 45منها. وهذا اهلدف مطلب وطين أوَلِوّي یؤّدي بنا إىل حتقيق األهداف السياسية واالقتصادیة الرفيعة األخرى.

 نإللجلييية:االستعانة اب
ومثة مثّقظون یظّضلون جع  اإلجنليزیة مصدرًا حلّ  املعضلة املصطلحية أال وهي وضع االصطالحات لكّ  ما یستجّد 
يف العلوم والتقنية؛  فهم یرون قبول هذه املصطلحات اإلجنليزیة كما هي وأتریدها)جعلها أردیّة( حىت تندمج يف 

ب هذا الرأي مبا حدث ابإلجنليزیة يف مراح  تطّورها وال سيما بعد التقّدم األنىمة اللغویة األردیة. ویستدّل أصحا
فقد اقرتضت اإلجنليزیة عددًا هائاًل من املصطلحات الالتينية كما هي مّث، مبضي الوقت، امتّصت  العلمي والتقين؛ 

يف أصواهتا وهجائها ونطقها،  اإلجنليزیة هذه املصطلحات نتيجًة لالستعمال والتعام  الواسع معها حىت صارت إجنليزیةً 
فال یكاد التمّييز بني األص  واملقرَتض ممكناً اآلن ، فتربز هذه املصطلحات ألبنا  اإلجنليزیة وكأهّنا إجنليزیة األص  وهي 

 46ليست كذلك.
 االجتاه املتكامل:

رقافية أو اسرتاتيجية ولذك حيتوي ك  مدرسة واجتاه من هذه املدار  واالجتاهات على مربّرات لغویة أو اترخيية أو 
ظهرت أصوات تدعو إىل االجتاه املتكام  واالستظادة من كّ  ما ینظع األردیة يف وضع املصطلحات بغي ختصيص لغٍة 
دون أخرى. ویرى أصحاب هذا االجتاه التكاملي أن ُتوّسع دائرة االستظادة وتكون هذه الدائرة شاملة جلميع اللغات 

دیة يف مراحلها التارخيية. وعجب أن یكون األسا  يف هذه االستظادة هو طبيعة األردیة يف مرونة اليت اقرتضت منها األر 
االقرتاض وعالقتها جبميع هذه اللغات ومالئمة العناصر اللغویة املقرتضة وقبوهلا وتداوهلا لدى أبنا  األردیة وسهولة 

 47استخدامها وقّوهتا التواصلية.
 طلحات القانونية األردية:إسهام العربية يف إثراء املص

ذكران فيما سبق أنه دخول املظردات العربية )عن طریق الظارسية واللغات احمللية( بوصظها مصطلحات قانونية أو مراسيم 
حكومية، شرعت خالل احلكم املغويل، بد اً من القرن الساد  عشر وذلك ألنه البال  احتاج إىل األنىمة لتحصي  

م( شبه القارة وبدأت تستوىل 1615)يف عام  48للضرائب. وعندما دخلت شركة اهلند  الشرقية اإلجنليزیةأنواع خمتلظة 
على مناطقها الشرقية سياسيًا وإداراًي ،فحينئٍذ أوهل ما احتاجت إليه الشركة هي  اللغة الوسيطة، فوجدت األردیة 

تبّنتها ملقاصدها التجاریة املعيشية والسياسية واإلداریة، )وكانت تسّمى اهلندیة أو اهلندوستانية آنذاك( أنسب اللغات ف
فطرأت حاجة ملّحة إىل مصطلحات قانونية ومصطلحات للمراسيم احلكومية، فتقّدم عدد من املستشرقني اإلجنليز 

 املصطلحات السابقة وتدوینها ووضع املصطلحات اجلدیدة اليت ختدم أغراض الشركة يف مناطقها احملتّلة. الشتقاق
م( الذي دوهن معاجم 1793ومن أبرز هؤال  املستشرقني يف هذه احلقبة من الزمن فرانسو  غالدیون )ت/
. وبعد أن استلم االستعمار 49مصطلحات دینية وطّبية كما أنّه أّلف معاجم تّضم مصطلحات يف جمال الضرائب

ألغيت الظارسية بوصظها لغة رمسية بعد  حكم اهلند من شركة اهلند الشرقية ، وبعد أن -م 1784يف عام  -اإلجنليزي
م ونّظذت القوانني اإلجنليزیة، زادت احلاجة إىل مصطلحات قانونية وما یتعلق هبا من أمور إداریة 1857عام 

وإجرا ات حكومية؛ فاهتّم االستعمار اإلجنليزي هبذا اجلانب واختار اللغة األردیة وال سيما يف النواحي القانونية 
 تّتص  ابلقانون اجلنائي وحتصي  الضرائب واألمن واألنىمة االقتصادیة والقوانني العسكریة وأنىمة التجارة واإلداریة اليت
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وقد شارك يف هذا النشا  عدد كبي من  50والشرطة ونىام القضا  وما إىل ذلك من أمور متّس اجلوانب القانونية.
 م( الذي أّلف معجماً قانونياً بعنوان:1880 –م 1817فيلون ) -املستشرقني وخربا  اهلند مث  الدكتور ایس

A Hindoostani English Law and Commercial Dictionary 
 م ومث  ُدرجاه برشاد اّلذي دّون معجمه القانوين بعنوان:1879الذي مّت طبعه يف ألوهل مّرة يف عام 

Guide to Legal Translations  
والكاتب األردي املعروف دبيت نذیر أمحد قام برتمجة قانون ضرائب الدخ   .51م 1869ومّت طبعه ألّول مرة يف عام 

 م و شارك يف ترمجة القوانني اجلنائية اهلندیة. 1860اإلجنليزي يف عام 
وأذكر فيما یلي أهمه املعاجم القانونية اليت تضّم يف طّياهتا آالفًا من املظرادات العربية وعددًا كبيًا من الرتاكيب العربية 

 ،والغرض من هذه القائمة رسم صورة سریعة للثروة العربية اليت امتصها األردیة فيها واستخدمتها مصطحات قانونية:

 الطبعة األوىل املؤلف اسم املعجم مسلسل
1 

 درنشكي أردو اقونین
 م1892 مولوي حممد جلي  الرمحن

2 
 (أمظع ااغللت )اقونین

 
ولكنه اتریخ الطبع غي موجود  حممد أعىم خان

طبع خالل السنوات األخية 
 من القرن التاسع عشر

3 
 االطصاحت اشكف اقونین

 م1987 رشيد أمحد صدیقي
4 

 تغل اقونین
 م1983 تنزی  الرمحن

5 
 تغلِ اقونین

 م1926 مشس الدین خان
6 

 االطصاحِت اقونین
 م1898 أمحد حسني خان

7 
 احمورات اقونن االطصاحت و رفگنہ 

واهتم بطبعه عدد من املؤلظني 
جامعة كراتشي وجمع اللغة 

 األردیة بباكستان

 م1982

8 A Glossary of Judicial 
and Revenue Terms 

 1855 ولسون

9 Dictionary of 
Muhammadan Law and 
Bengal Revenue Terms 

 م1802 ایس روسو

10 Glossary of Legal Terms م1813 تشارلس ولكنز 
11 The law Dictionary  م1907 دي هباتيا –آر 

وبعد هذا العرض ألهّم املعاجم القانونية أوّد أن أقّدم أبرز اإلحصائيات للمصطلحات القانونية وتبویب الثروة العربية 
 بوصظها مصطلحات قانونية فيها وذلك حتت عنوانني اتليني: هااليت دخلت األردیة واستخدمت

 اذج حتليلية. إجصائيات سریعة وتبویب الثروة العربية مع من
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 إحصائيات سريعة:
معجمًا قانونيًا تقریبًا ما عدا معاجم عاّمة تضّم مصطلحات قانونية أیضًا ومعاجم  35یوجد يف اللغة األردیة 

مصطلحات اللغة الرمسية السائدة يف الدوائر احلكومية وكتب أردیة حول القانون ومتضّمنة مصطلحات قانونية ال حمالة 
تب مظهرسة يف هذا اجملال بظروعه. وإذا ضّمت هذه الثروة االصطالحية املوجودة يف غي املعاجم ابإلضافة إىل ك

 القانونية اخلالصة إىل معاجم املصطلحات القانونية، فإّن العدد یص  إىل حوايل أكثر من مائة كتاب.
طلح قانوين. وأما عدد وجمموع عدد املصطلحات املتوافرة يف  املعاجم فقط، یص  إىل حوايل رالرني ألف مص

 66املصطلحات اليت تشتم  على ألظاظ ومظردات أو تراكيب عربية، فهو یص  إىل عشرین ألف مصطلح تقریبًا أي 
 يف املائة من املصطلحات القانونية األردیة اليت حتتوي على العناصر العربية.
عاجم املصطلحات القانونية؛ فثّمة معاجم وعجب أن نذكر هنا أن أكرب عدد للمعاجم االصطالحية يف األردیة هو مل

أردیة يف امليادین واجملاالت املتعددة مث  االقتصاد واالجتماع والعلوم والثقافة والزراعة واإلرادة والصحافة واإلعالم 
 والرتبية والظلسظة، ولكن قّلما یص  عددهم إىل عشرین معجماً.

 تبويب الثروة مع مناذج حتليلية:
سة وجدان أن الثروة العربية املستخدمة يف األردیة كمصطلحات قانونية تنقسم إىل ستة أقسام وهي بعد الظحص والدرا

مظردات عربية وحدها وتراكيب عربية ومظردات عربية يف روب تراكيب أردیة ومظردات عربية إبضافة سوابق أو لواحق 
افة مصدر من املصادر األردیة. وسأعرض  أردیة وغيها ومظردات عربية مع مظردات لغات أخرى ومظردات عربية إبض

 ك  قسم فيما یلي من هذه األقسام الستة مع ذكر النماذج.
 مفردات عربية وحدها:

 ُتستخدم ألظاظ ومظردات عربية وحدها دون أي سابقة أو الحقة كمصطلحات يف األردیة. ومن أمثلة ذلك:
 معناها يف العربية ابنإللجليييةمعناها  مفردة عربية مستخدمة كمصطلح يف األردية مسلسل
 قرار فص  يف دعوى/قضا  Judgment فيصلة 1

 أمر وقضية ینىر فيها Matter معاملة 1
 دعوى قضائية ترفع إىل حمكمة Law Suit مقدمة 2
 أضرار مقطوعة أو مقررة Liquidated 53معني  3

ل، اّلذي یدل على تظریق بني شيئني أو -ص -اجلذر: ففنرى يف املثال األول وهي )فيصله(، أّن الكلمة مشتقة من 
وميكن أن یلمح هذا املعىن أي التظریق بني شيئني أو إبعاد شي  عن غيه يف هذه الكلمة وقد  52إبعاد شي  عن غيه

تستعم  يف سياقات كلمات مشتقة من اجلذر يف اللغة العربية لدالالت تقرتب من هذا املعىن بطریقة أو أبخرى. وأّما 
. 53ل مبعىن الظع  عن قصٍد أو ممارسة فع ٍ  -م-املثال الثاين وهو:)ُمعامله(، فهو على وزن مظاعلة من اجلذر: ع 

فالكلمة يف هذه الصورة وعلى هذا الوزن تكاد ال تنّم عن العالقة الداللية بني اللغة األصلية واللغة املقرتضة. وأّما املثال 
بني م والباب: تظعي  مبعىن عرض أو توفي، فإنه ینطوي على عالقة داللية -د -الثالث: أي )مقدمه(، من اجلذر: ق
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املعىن األصلي واملعىن املصطلحي املستخدم يف اللغة األردیة وكذلك جند عالقات داللية خظية بني داللة الكلمة: 
 )معني(، يف العربية وبني داللتها االصطالحية يف اللغة األردیة.

 تراكيب عربية:
 54جًدا. مثّة تراكيب عربية تستعم  كمصطلحات قانونية يف األردیة إال أنه عددها قلي 

 ومن أمثلة هذا النوع من املثاقظة ما یلي:
 معناه يف العربية معناه يف انإللجلييية تركيب عريب مستخدم يف األردية مسلسل
 مّدعى عليه/ اخلصم Defendant مدعى عليه / مدعا عليه 1
 سج  احلقوق Record of rights واجب العرض 2
 العاّمةاخلزینة/ اخلزینة  Treasury بيت املال 3
وهي وريقة قانونية معتمدة تثبت/ تزید/  55كظالت املال. 4

 56لشخص ما تنق / تنقص/ تزی / حقاً من احلقوق
Valuable 
Security 

 ضمان القيمة

فنجد هنا أن اللغة األردیة أخذت الرتاكيب العربية كما هي وامتصتها فيها كمصطلحات قانونية، كما كانت تستخدم 
 الظروق يف النطق والدالالت اجلزئية.يف العربية مع بع  

 مفردات عربية يف ثوب تراكيب أردية:
هذا النوع من املثاقظة اللغویة حتتوي على مظردتني عربّيتني أو أكثر وقد تضعها األردیة يف تراكيبها اإلضافية أو الوصظية 

معاجم املصطلحات القانونية األردیة. اخلاصة هبا، فتصبح مصطلحات قانونية. ویكثر هذا النوع من اإلررا  اللغوي يف 
 وأذكر فيما یلي أمثلة منها:

 معانيها ابلعربية معانيها يف انإللجلييية مفردات عربية يف ثوب تراكيب أردية مسلسل
1 

 رشاطئ ازدواج

Marriage 
Articles 

 شرو  الزواج

2 
 رواِج اجترت

Mercantile 
Usage 

 استعمال جتاري

3 
 امِكل أرایض

Landlord مالك/ صاحب أرض وعقارات 
4 

 اعم أوصل

Maxim قاعدة قانونية 
5 

دحود امیل

57 Monetary 
Limits 

 احلدود املالية/ النقدیة

فقد مّت استعمال الكلمات العربية اخلالصة يف هذه األمثلة وغيها من املصطلحات القانونية من هذا النوع، ولكّنها 
الثالرة األوىل أي شرائِط ازدواج، رواِج جتارت ومالِك أراضي تراكيب إضافية أردیة رُّكبت وفق تراكيب أردیة؛ فاألمثلة 

 واملثال الرابع واخلامس تركيبان أرداين وصظيان.
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 مفردات عربية إبضافة سوابق أو لواحق أردية وغريها:
ة أو هندیة أو لغات حملية، یتّم يف هذا النوع اجلمع بني مظردة عربية وبني سابقة أو الحقة عربية أو أردیة أو فارسي

والنزعة املزجية هذه كثية أیضًا يف وضع املصطلحات األردیة على  58فتتكّون مصطلحات قانونية نتيجًة هلذه العلمية.
وجه العموم. ومن أشهر السوابق واللواحق املستخدمة هي: ال، غي وذي )وهي العربية( وان )مبعىن ال( وبد )سّي ( واب 

( ونو )جدید( وهم )ندمي( وگار )فاع  شي ( وستان )مكان( وكّلها فارسية. وأّما أهّم السوابق )مع( وپُر )ملي 
 واللواحق اهلندیة فهي: اَ )ال( اَن )ال( به )كثي( ...اان )للىرف( وي )للتأنيث(.

 وأذكر أمثلة هلذا النوع فيما یلي: 
 معناها ابلعربية ابنإللجليييةمعناها  مفردات عربية إبضافية سابقة أو الحقة مسلسل
1 

 اناجزئ

Illegitimate  ّغي/ ال شرعي 
2 

 / ااظتنیمدبیمظن
 سو  اإلرادة 

3 
 اغرت رگ

Bandit خارج عن القانون 
4 

 ریمح ےب

Atrocity وحشية/ شناعة 
5 

مہاریغ

59 Immaterial غي جوهري/ غي ذي ابل 

 مفردات عربية مع مفردات لغات أخرى:

جتمع مظرداتن إحدامها من العربية وأخرامها من اللغات األخرى وعلى رأسها اللغة الظارسية وأمثلة ذلك   يف هذه الصورة
 كثية مث :

 معناها ابلعربية معناها ابنإللجلييية مفردات عربية مع مفردات لغات أخرى مسلسل
1 

 تخس وقادع

Strict Rules قواعد حامسة 
2 

  

 

 اكبتِ داتسوي 

Scribe  الواثئقحمّرر/ كاتب 
3 

 اطمابلت رفوسدیگ

Depreciation 
Charges 

 رسوم االستهالك

4 
 
ج

 

آدمین دتري

60

 

Progressive rent or 
revenue 

 اإلیرادات التدرعجية

فنجد يف هذه الصورة أنه الكلمات العربية ضّمت إىل كلمات فارسية وفق تراكيب أردیة وصظية أو إضافية؛ فظي املثال 
فارسية سخت )مبعىن الشدید( قب  الكلمة العربية وأّما يف بقية األمثلة ترد كلمات فارسية وهي األّول جا ت كلمة 

 دستاویز )واثئق( وفرسودگی )انتقاص( وآمدين )دخ ( بعد الكلمات العربية يف تراكيب وصظية.
 مفردات عربية إبضافة مصدر من املصادر األردية:

منها يف وضع املصطلحات أیضًا ومن أهم املصادر اليت یرد ذكرها يف  اللغة األردیة رریة مبصادرها وقد استخدمت
جاان )حدوث شي ( كران/ كر دینا )قيام بعم ( ولگنا  وہان/  وہاملصطلحات القانونية املتضمنة الكلمات العربية 

 61 ودینا )إعطا (. لگاان )إیراد شي ( )ورود شي (
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 ولنالحظ األمثلة التالية:

 معناها ابلعربية معناها ابنإللجلييية إبضافية مصدر أخرىمفردات عربية  مسلسل
1 

 اجمز هوان

Competency صالحية 
2 

ن 

 

 
 رقار دي

To decide إعالن/تصریح 
3 

 ڈنہی وبقل ركان

Accept a bill قبول سند 
 النتائج والتوصيات:

حاولت أن أقوم ابستعراض املوضوع هذا البحث من ابكورة البحوث اليت ُكتبت يف هذا اجملال ابللغة العربية. وقد 
بطریقة تظتح جمااًل للبحوث األخرى يف هذا اجلانب املهّم من جوانب دراسة املثاقظة بني العربية واألردیة. فلذلك أقّدم 
يف السطور التالية ما توّص  إليه البحث من نتائج مث أتطرق إىل ربت التوصيات املهّمة وال سيما اليت تّتص  

 ستقبلية:ابلدراسات امل
 النتائج:

  األردیة بوصظها لغة مشتقة ومرنة يف االقرتاض، استظادت من اللغات الكثية يف مجيع مراحلها ومازالت تستظيد
 من اللغات اليت حتتك هبا.

 .اقرتضت األردیة رروة لظىية كثية من العربية وذلك عن طریق اللغة الظارسية واللغات احمللية 

 ات يف األردیة إىل رالث ، وهي النشأة والتطور واالنظجار املصطلحي. وقد شارك تنقسم مراح  وضع املصطلح
يف املرحلتني األوىل والثانية أفراد وأّما يف املرحلة الثالثة فقد أسهمت فيها مؤسسات ودور الرتاجم أكثر من جهود 

 فردیة.

 الستعانة ابللغة اهلندیة مثة سبعة اجتاهات يف وضع املصطلحات األردیة وهي صنع الكلمات اجلدیدة وا
والسنسكریتية واالستعانة ابلعربية والظارسية واالستعانة ابللغات احمللية ابإلضافة إىل االجتاه املتكام . وسيطر 
االجتاه العريب والظارسي خالل القرنني التاسع عشر ومنتصف القرن العشرین ولكن اآلن وبد اً من املنتصف الثاين 

 االجتاه املتكام  بني األوسا  اللغویة والعلمية. من القرن العشرین یسود

  اقرتضت اللغة األردیة من اللغة العربية مصطلحات كثية كما أهّنا حّولت رروة لظىية هائلة مقرتضة إىل
 مصطلحات يف مجيع العلوم واآلداب والظنون وفروعها املتشعبة.

 عليها األردیة يف وضع املصطلحات عمومًا ويف وضع اليت اعتمدت -بعد الظارسية-اللغة العربية أكرب اللغات
 املصطلحات القانونية على وجه اخلصوص.

  وقد استخدمت األردیة الثروة اللظىية املستعارة بوصظها مصطلحات قانونية يف ست صور وهي: مظردات عربية
لغات أخرى ومظردات وحدها وتراكيب عربية ومظردات عربية يف روب تراكيب أردیة ومظردات عربية مع مظردات 

 عربية إبضافة سوابق ولواحق أردیة وغيها.
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 :التوصيات
  هناك حاجة ماسة إىل دراسة داللية مظّضلة ومتعّمقة ومقارنة للمثاقظة اللغویة بني العربية واألردیة وال سّيما يف

غة العربية ألهنا سوف جمال املصطلحات عمومًا واملصطلحات القانونية خصوصاً. وعجب أن تتم هذه الدراسة ابلل
 تؤدي إىل إررا  املكتبة العربية من هذه الناحية.

  یكتشف التحلي  اإلحصائي السریع أبّن املثاقظة بني العربية واألردیة كثظية جدًا ولذلك هناك ضرورة للدراسات
ون وال سيما يف اإلحصائية للكلمات العربية اليت تستخدم يف األردیة كمصطلحات يف مجيع العلوم واآلداب والظن

 اجملال القانوين.

 .وعجب أن تتم هذه الدراسة اإلحصائية يف ضو  سّت صور المتصاص األردیة مظردات عربية 
ویرى الباحث أن تتشّعب الدراسات اإلحصائية والداللية املقرتحة آنظًا إىل أنواع خمتلظة للقانون مث  القانون املدين 

 القانون االقتصادي والقانون التجاري وما إىل ذلك من فروع كثية هلذا اجملال.والقانوين اجلنائي والقانون الدويل و 

 :واملصادر اهلوامش
 432-431م ( ص: 1968دى جوجه، مطبعة بری ، ليدن ) -جى -انىر للتظصي : البالذرى، فتوح البلدان، حتقيق إم  1 

   م.1857 –م 1526الباكستانية قرابة أربعة قرون  –استمر احلكم املغويل يف شبه القارة اهلندیة  2
 م( اجلز  األول، كلمة "األردو".1987سيد أمحد دهلوي، فرهنك آصظية، دهلي اجلدیدة، ) 3
، والتسمية احلالية 4م( ص: 1976)قضية األردیة يف ابكستان( الهور ) ہاپکستان ميں اردو کا مسئ سيد عبد هللا، الدكتور،   4

هلا أي "األردیة" مل تشتهر إال يف بدایة القرن التاسع عشر امليالدي. راجع سبط حسن، الدكتور، فيوز اللغات، املقدمة، الهور، 
 وما بعدها. 8م( ص: 1964)
مثة آرا  ونطرايت متضاربة أخرى حول أص  األردیة، وميكن ذكرها إبعجاز شدید جدًا أبهنا لغة عسكر حيث اجتمعت اجليوش   5

املنتمية إىل قبائ  وشعوب تركية وفارسية وأفغانية ومغولية وهندیة؛ فتوّلدت من هذا االحتكاك اللغوي وذاك الرتاكم الثقايف لغة 
اختلطت القبائ  والشعوب املتنوعة. ویىن  مدینة دهلى هي مسقط رأسها حيث ى بع  النا  أنمسيت فيما بعد األردیة. ویر 

م( على شبه القارة اهلندیة. انىر للتظصي  إنشاد هللا 1405 –م 1336بع  املتشرقني أن األردیة مثرة محالت لألمي تيمور )
 .4ومي أمن دهلوي، ابغ وهبار، الهور، ص:  وما  بعدها،  3: ص( م1935) آابد اورنگ لطافت، ےدرايئخان إنشا ، 

وحممد حسن آزاد، آب حيات،  91م( ص: 1966انىر للتظصي : مسعود حسني خان، مقدمة اتریخ زابن أردو، الهور )  6
 .6م( ص: 1957الهور )

 ص:م. 1( ج:1977اردو لغت اترخيی اصول پر، مقدمه )  7
 20: ص( م1979) دهلی ،ہحص کا کرام ےيں صوفيائمولوی عبد احلق، اردو کی ابتدائی نشوومنا م  8
 ، ص:ل.1اردو لغت اترخيی اصول پر ج:  9

 املرجع السابق.  10
 راجع املصدر السابق، ص: ل.  11
 تعلقات، ےک ندہدوي، موالان، عرب ون وسليمان.67: ص( م1992) الهور،  ميں، ندہمسلم رقافت عبد اجمليد سالك،   12

ملعرفة تسميات بع  املنتجات اهلندیة اليت دخلت  -70 – 69، وانىر الصظحات: 73 - 72م( ص: 1930إله آابد اهلند، )
 العربية مث  صندل وأصلها چندن وتنبول وأصلها اتمبول وكافور وأصلها کپور وهلم جراً.

 .74م) ص: 1930، إله آابد، )رعب  دنہ ےک اقلعتتسيلمان ندوي، موالان،   13
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اهلجري إىل القرن الثالث اهلجري:  15راجع للتظصي  عن احلمالت واحملاوالت اليت قام هبا العرب لظتح بالد السند من عام   14 
 .446 -431م( ص: 1866البالذري، فتوح البلدان، ليدن )

 .70عبد اجمليد سالك، املرجع نظسه، ص:   15
 .332، ص: 2( اجمللد: 1966أردو دائرة معارف إسالمية، الهور ابكستان )  16
 426. وانتهت احلكومة العربية الشعية لدولة املنصورة يف عام 4/3، ص: 1مبشر الطرازي، موسوعة التاریخ اإلسالمي، ج:   17

ند حيث بدأت القبائ  األفغانية والرتكية اهلجري على أیدي حممود غزنوي ومل یتمكن العرب بعد ذلك من السيطرة السياسة على اهل
واملغولية. بعد هنایة العصر الغزنوي حتكم هذه البالد. فىلت اللغة الظارسية لغة رمسية ولغة العلم واألدب إىل أن سيطر اإلجنليز يف 

 م امليالدي. 18858عام 
 ها.وما بعد 69م( ص: 1976عني احلق فریدكويت، أردو كي قدمي اتریخ، الهور، )  18
 .19، ص: 1( ج:1975اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، مصر )  19
 .78م(، ص: 1976شرف الدین إصالحي، الدكتور، أردو سندهي لساين ورابط، إسالم آابد )  20
هناك مناقشة بني اللغویني حول استخدام كلمة املصطلح واالصطالح. راجع للتحلي  اللغوي وملعرفة هذا النقاش: حممود فهي   21

 .8 -7حجازي، األسس اللغویة لعلم املصطلح، دار غریب للطباعة )بدون اتریخ الطبع(، ص: 
 .12م(، ص: 1845اجلرجاين، علي بن حممد، التعریظات، ال یبزیغ )  22
 .11حممود فهي حجازي، األسس اللغویة لعلم املصطلح، دار غریب للطباعة )بدون اتریخ الطبع(، ص:   23
 املرجع السابق.  24
 املرجع السابق.  25
 .2شاه حممد عبد الصمد، اصطالحات صوفيه، الهور مكه بكس، )بدون اتریخ الطبع( ص:   26
 وضعت يف هذه املرحلة. احتاد، )توبة( طبيب روحاين )الطبيب الروحي(. املرجع السابق. ومن املصطلحات اليت یرد ذكرها واليت 27

 .322 -321م( ص: 1994انىر: عطش دراين، الدكتور، أردو اصطالحات سازي، إسالم آابد )
ى م( برتمجة كتاب لألدعية املسيحية إىل اللغة األردیة اليت كانت تسمّ 1663قام املبشر الربتغايل انطون دي سلواان )ت/   28

 ، ص: ف.1اهلندوستانية آنذاك. راجع للتظصي : أبو الليث صدیقي، الدكتور، اردو لغت  اترخيی اصول پر، مقدمة، ج:
ونعمان أمحد صدیقي، مغلوں   20م( ص: 1990حيدر آابد ميں اردو کی ترقی، حيدر آابد )سيد مصطظى كمال، دكتور،   29

 .69م( ص: 1977کا نىام  مالگزاری، دهلي )
 .240 – 320م(، ص: 1994للتظصي : عطش دراين، دكتور، أردو اصطالحات سازي، إسالم آابد ؛انىر   30
 .338املرجع السابق، ص:   31
 وما بعدها. 344املرجع السابق، ص:   32
 وما بعدها. 345املرجع السابق، ص:   33
كان اهتمام املسلمني ابألردیة شدیدًا منذ البدایة وهلم إسهامات كبية يف تطویرها ونشرها يف شبه القارة اهلندیة ولذلك عرفت    34

ة األردیة أبهنا لغة املسلمني وأّما اهلندیة فقد التزم هبا اهلندو  وأسهموا يف تطویرها ونشرها وحاولوا أن خيّلصوها من اآلاثر العربي
 بنجاح  مث سعوا أن یطبقوا هذه السالسة على األردیة، فكافح امليلمون هذه احلركات وسّدت احملاوالت. والظارسية 

 وما بعدها. 40م( ص: 1998انىر للتظصي : عطش دراين، دكتور، اصطالحي مباحث، إسالم آابد، ) - 35
 .394 – 373انىر للتظصي : عطش دراين، دكنتور، أردو اصطالحات سازي، ص:   36
أبرزهم وحيد الدین سليم وآفتاب حسن وشودري بركت علي والدكتور حممد شائق. انىر للتظصي : گوبی جند انرنگ ، اصطالحات   37

 وما بعدها. 240م( ص: 1967مار   –)ینایر   5-1، العدد: 2سازي، انىر للتظصي : جمله غالب، كراتشي، ج:
 .8م( ص: 1989) اردو زابن ميں الظاظ سازی، إسالم آابدسهي  خباري،   38
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 .54: ص( 1963 مار ) ، نو ہما ہجم  ،ہاصطالحات کا اردو ترجمشوكت سبزواري،   39 
 .241گوبی جندانرنگ ، اصطالحات سازي، ص: راجع للتظصي :    40
م( من األوئ  الذین وضعوا األسس لوضع املصطلحات األردیة، فقد أّلف كتاابً 1927 – 1869یعّد لعالمة وحيد الدین )  41

م واستظاد منه املتأخرون كثياً. راجع للتظصي : عطش دراين، دكتور، أردو اصطالحات 1922بعنوان: وضع اصطالحات، يف عام 
 .212 – 202سازي، ص: 

 .19م( ص: 1965وحيد الدین سليم، وضع اصطالحات، ابكستان )  42
 اصولی ےاحلق حقي، وضع اصطالحات ک ، وشان6، ص: مسائ  ےقانونی  اصطالحات کانىر للتظصي : تنزی  الرمحن،   43

 .مقاالت منتخب پر اصطالحات وضع اصول اور حتقيق: بعنوان كتاب يف املقالتان وتوجد. 16: ص مباحث،
 .263 – 262انىر هذه املناقشة يف: عطش دراين، دكتور، أردو اصطالحات سازي، ص:   44
 .268 – 265املرجع الساق، ص:   45
 .01 – 49عطش دراين، اصطالحي مباحث، ص:   46
 .280 -277عطش دراين، أردو اصطالحات سازي،   47
م من احلصول على إنشا  متبحٍر قرب مينا  سورا )مدینة جتاریة تقع على مينا  يف اهلند( 1608متّكن الناخذاهوكن سن يف عام   48

م اإلذن إلنشا  متبحر 1615. وح  العيتوما  يف عام م(1627 –م 1569وقد مسح له ذلك االمرباطور املغويل جهانكر )
م قلعًة مبدار  )مدینة جتاریة قدمية تقع على خليج بنغال يف العند( ابسم قلعة 1640بوصظة سظيًا ممثاًل مللك إجنلرتا وبىن يف عام 

 سانت جورج.
 :Muhammadan law and Bengal Revenue termsمث    49
 .44 -43حث، ص: عطش دراين، اصطالحي مبا  50
 .615 – 613راجع لإلملام بقائمة املعاجم القانونية اليت ظهرت خالل هذه الظرتة إىل: عطش دراين، أردو اصطالح سازسي، ص:   51
 جممع اللغة العربية مبصر، املعجم الوسيط، اجلذر: ف ص ل.  52
 املرجع السابق اجلذر: ع م ل. - 53
هذا الذي جع  مؤیّدي اجتاه االستظادة من العربية يف وضع املصطلحات األردیة، خيتلظون فيما بينهم. وقد أشران إىل هذه   54

حبيث یظض  معىمهم االستعانة ابملظردات العربية فقط دون الرتاكيب وتركيب هذه املظردات العربية  5-3املناقشة يف القسم: 
  ظردات من اللغات الظارسية واهلندیة واللغات احمللية.ودجمها مع السوابق واللواحق وامل

 .1671و 1309، ص: 3، ج:459، ص: 1م ( ج: 1988راجع رشيد أمحد صدیقي، كشاف قانوين اصطالحات، إسالم آابد )  55
 .1671، ص: 3املرجع السابق، ج:   56
 .988، 980، 971، 873، ص: 2املرجع السابق ج:  57

ما متناغمتان مع طبيعة  وقد أّید معىم الدارسني  58 وواضعي املصطلحات األردیة هذه الطریقة والطریقة السابقة الذكر، ویرون أهنه
اللغة األردیة ورقافتها؛ فهي مرنة يف االقرتاض اللغوي والثقايف ولكنها يف نظس الوقت متي  إىل التأرید واالمتصاص بشىّت الطرق 

 وأمهها هااتن الطریقتان.
 .953، 761، ص: 2ج: املرجع السابق،  59
 املرجع السابق.  60
خيتلف الباحثون يف تكوین املصطلحات هبذه الطریقة، ویرى معىمهم جتّنبها غي أن املعاجم القانونية القدمية منها واحلدیثة   61

 تتضّمن عدداً كبياً من املصطلحات هلذا النوع.
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