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  :�ّي ا�جتمع�الهند�استعمال�اللغة�العربية�وانعكاسا�]ا�ا�م/�ة�ع`ى�طرق 

  جتماعيةلغوية�� ال�من�خNل�منظورة
  

 ونسيم�فاطمة�تشودري �،محمد�أبو�ا�فضل

  ،�الهندجامعة�جواهر��ل��رو،�نيو�دل¬Vالعربية�و�فريقية،� دراساتمركز�الان،�باحث

  

̄جتماÙيا�Pأطلق � � �Sociolinguisticsصطلح�علم�اللغة �ومكونا�عdى �ظاهرة�اجتماعية دراسة�اللغة�بوصفها
�باPجتمع،�وينتظم�كل�جوانب�اللغة�وطرائق�العلم�الذي�وهو�.من�مكونات�الثقافة �يدرس�اللغة��ي�ع[قا«�ا

�والثقافية ̄جتماعية � �ترتبط�بوظائفها VWال� �اPجتمع،��)،١(استعمالها �جوانب �تأث$��جميع �بدراسة �و�Óتم بل
�استخدام� �عdى �و ثار�اP§�تبة �اللغة �استخدام �وطريقة �والتوقعات�والبيئة �ذلك�اPعاي$��الثقافية ويتضمن

̄جتماعية�أن��بفارق�هو� لغةاجتماعيات�ال�̄جتماعية�عن�اللغة��ي�اPجتمع.�وتختلف�اللسانيات اللسانيات�
�بدراسة �اPجتمع.�تقوم �عdى �تأث$��اللغة �عdى �اللغة �تركز�اجتماعيات �بينما �اللغة، �عdى يعرف��تأث$��اPجتمع

̄جتماعية�قائ[:�"علم�يبحث�التفاعل�ب$ن�جان��þالسلوك��نساني:�استعمال�اللغة�والتنظيم� فيشمان�اللغة�
�للسلوك" �باPتكلم��).٢(̄جتماÙي Vjفيع"� �يقول �كما �واPجتمع، �باللغة �صلة �له �ما �بكل ��حاطة �منه واPراد

وسيكون�ترك$¡نا�البالغ��ي�هذه�).�٣(واللغة�ال�VWيستعملها،�واPتكلم�إليه،�وزمن�التكلم،�وما�ينت¬�Vإليه�الك[م"
م$¡ة�عdى�اPجتمع�الهندي،�ßبراز�وانعكاسا«�ا�اPت�،الورقة�البحثية�عdى�طرائق�استعمال�اللغة�العربية��ي�الهند

̄جتماعية�ال�VWأثمرت�ع½�ا�من�تفاعل�اPجتمع�الهندي�بالعرب�ولغ±�م.   الجوانب�اللغوية�

  خلفية�تاريخية

�هاتان�الحضارتان��ي�روابط�مستمرة�مع� �ولم�تزل �مع�العرب�منذ�القدم، �بع[قة�وثيقة كانت�الهند�تتمتع
�،اP[یو وب[د�،البنغال خلیج إvى تمتد�التجاریة العرب مجموعات رح[ت وكانتالتبادل�والتفاعل�فيما�بي½�ا.�

 الھنود كان أخرى، ناحیة ومن�.الغربي الجنوبي الساحل عdى اPستوطنات لھم كونوا ح�W إندونیسیا وجزر 

 فیھا وأثروا بحیاتھم�تأثروا ح�W معھم فاختلطوا الیومیة، العرب حیاة ویشاركون  ،العربي العالم إvى یرحلون 

̄جتماعیة الفكریة نواحیھا بجمیع الهند�اللغة�العربية�بداية�عdى�_غلب��ي�القرن�الثالث�عرفت��.واللغویة و
ولم�تحظ�اللغة�العربية��)،٤(من�اPي[د،��ي�ح$ن�بدأت�تظهر�اللغة�العربية�كلغة�مم$¡ة��ي�شبة�القارة�العربية

 اvى و�س[م،�اPسلم$ن وصول  تاریخ یرجع�س[م�ف¸�ا،�و با�نتشار��ي�أرجاء�الهند�وأصقا�èا�إ��بعد�دخول�

�ي�مس±�ل�القرن��ووصول�اPسلم$ن�إل¸�ا�الهند�بالدين��س[مي�تشرف،�و للسند العربي الفتح إvى عموما الھند
�للهجرة، �_ول �القرن ��ي �/٩٣(ت.�الثامن�اPي[دي�اPطابق �بن��م)٧١٢- ٧١١ه �بيد�محمد �"السند" بعد�فتح

�الثق �قاسم �الذي�و�ه �اPلكالفي �بن�عبد �الوليد �أيام �ثغر�الهند��ي �فدخل�حجاج�بن�يوسف�الثقفي�عdي .
�،و�ي�جانب�آخر�وانضمت�السند�إvى�الدولة��س[مية.�،الفاتح�ملتان�وتقدم�إvى�حدود�مالوه��ي�ث[ث�سنوات

                                                           
�  �  S=19�� ����� &O
!"#� VS�� 	� _�O
�9Jh &u#� n#O _��7 ��� �
�;. ,A�  
-  � Fishman. J.A: The Sociology of Language, Society ROWLEY, New buy House, 1972,p1  
F  � Ibid. p46 
A  � India, in Encyclopedia of Arabic language and Linguistics and Linguistics, ed.Kees Versteegh,(Leiden Brill-

2006) 2:225-31  
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�الغزنوية �أمثال�الدولة �الهندية، �القارة ��ي�شبه �دول�إس[مية �ظهرت�عدة �والدولة�ال§�كية�طنةالسلو �،قد ،
وكانت�تستخدم�هذه�الدول�اللغة�الفارسية�كلغة�رسمية�ولغة��إvي�القرن�الثالث�عشر،�تدامال��VWاPغولية

� �العربية �الدينية.ل�داب�والعلوم�بجانب�اللغة �العلوم �كان�مجالها VWكل�_حوال�لغة��ال� ��ي وبقيت�العربية
اعتنقت��س[م�خ[ل��للمسلم$ن،�Åن�الشعوب�الهندية�الVWالعلوم�الدينية�طوال�ف§�ات�التفوق�الحضاري�

  ����).�١(حكم�اPسلم$ن�قد�أقبلت�عdى�تعلم�اللغة�العربية�إيمانا�بأ�ا�لغة�القرآن�والدين�عصور 

  واستخدام�اللغة�العربية�١٨٥٧الهندية�&ي�التغ/.ات�بعد�الثورة�

�الهند ��ي �والسياسية ̄جتماعية �تغ$�ت�الظروف� �تغ$���،ولكن�حينما �ال��يطانية، ̄ستعمارية � عقب�دخولها
̄ستعما�ت�الدنيوية�_خرى.� بعد�ثورة�استعمال�اللغة�العربية�أيضا،�وتحول�استخدامها�الدي�Vjالبحت�إvى�

̄ستعماري�عdى�النظام��س[ ،�١٨٥٧ �.للتعليم�داجدي�مي�للتعليم�وال§�بية،�ونفذ�نظاماق���ùحكم��نجل$¡�
�العظيمة�ضد�الحكومة�� إن�العهد�الذي�أعق �الهندية �عام�ب�فشل�الثورة كان�عهدا��،م١٨٥٧نجل$¡ية��ي

ظهر��ي�الهند�نوعان�من�القيادة�للمسلم$ن؛��).٢(وللمسلم$ن�بوجه�خاص�،للشعب�الهندي�بوجه�عام�ضيقا
أما�القيادة��سيد�أحمد�خان�التعليمية،�رْ َس الزعيم�الشه$��ادة�الدينية،�والثاني�هو�قيادة�النوع�_ول�هو�القي

̄حتفاظ�بالعاطفة�الدينية�ومظاهر�الحياة��س[مية .�وقامت�القيادة�الدينية�فركز�أصحا��ا�اهتمامهم�عdى�
� ̄حتفاظ�بالعشائر�الدينية. � �مع �أيضا �التعاليم�الدنيوية �بتحويل�ترك$¡�اPسلم$ن�إvى �الثانية سيد��ْر َس وبدأ

هو��لتخلف�اPسلم$نع[ج�الأن�بسيد��ْر َس رأى��.س[مية� �أحمد�خان�هذه�اPس$�ة�بتأسيس�جامعة�عليكراه
  �).٣(لوظائف�الحكوميةاوالحصول�عdى�تعلم��نجل$¡ية�وعلومها�ال�VWقاطعها�اPسلمون،�

�واPعاهد� �الجامعات �هذه ��ي �العربية �اللغة �اندماج �تم �الحكومية، �واPعاهد �الجامعات �تأسست وعندما
��.من�الجامعات�واPعاهد�للتعليم�العاvي�� كث$الحكومية،�حيث�يوجد�بالهند� ن� هذه�الجامعات��معظمو�ي

�الجامعات�يتخرج� �ومن�هذه �والدراسات��س[مية. �العربية�وآدا��ا �يوجد�قسم�خاص�للغة �العليا واPعاهد
�فقد�ساهم�.�ي�_دب�العربي�واللغة�العربية�والدراسات��س[مية�هالطلبة�بالكالوريوس�واPاجست$��والدكتورا

�و�نجل$¡ية� �والسنسكريتية �_وردية �الكتب �ينقلون �حيث �ال§�جمة، �مجال ��ي �الحديثة خريجو�الجامعات
وغ$�ها�إvى�اللغة�العربية،�وكذلك�ي§�جمون�من�القصص�واPسرحيات�واPقا�ت�الدينية�والسياسية�والثقافية�

�واللغات�اله �و�نجل$¡ية �اللغات�الهندية �ذلك�من �إvى �وما ̄جتماعية، �العربيةو �اللغة �إvى �ندية�_خرى ثم�.
لم�و �.الصحافة��نجل$¡ية�والفارسية�و_وردية�من�متأخرة�ولو�كانت�،بالهند�أيضا�ظهرت�الصحافة�العربية

��تعد �العربية �من�غ$��اPسلم$ن�أيضا�لغة ن�اللغة �ولكن�هناك�إقبا��كب$�ا لتعلم�اللغة��اPسلم$ن�فقط،
Pوجودة��ي�الدول�الخليجية�بالخصوص،�وكذلك�باعتبارها�لغة�أجنبية،�وإن�العربية،�وذلك�بسبب�الفرص�ا

  .�تعلم�أي�لغة�أجنبية�يعت���فرصة�للطلبة

  تأث/.�اللغة�العربية�&ي�اللغات�الهندية�ا�حلية،�وسما�]ا�ا�م/�ة

̄جتماعية�والسياسية�ال�VWمرت���ا�الب[د��ي�العصور�السابقة� ي�الفقرات�كما�ذكرت���–وب$ن�هذه�التحو�ت�
تجربة�واكتسبت��)،٤(من�طور�إvى�آخر��ي�شبه�القارة�الهندية�أيضا�لغة�العربيةلتنقلت�ف¸�ا�ا�-السالفة�آنفا

 Gujarati الكجراتية مثل �ي�الجنوب اPحلية اللغات اللغة�العربية��ي�تأث$�  يوجد�كان تمتاز�بتفرد�عجيب،�إذ

                                                           
�  �  2:225-31 Ibid   
-  � http://www.radianceweekly.com/48/165/muslims  
F �, 1961, Vol. 1, p. 267.George Newnes . London:Chambers's Encyclopædia in"Aligarh"   
A � http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad43partie3.htm  



  

 

                    __________________________________________٢٠١٤ ���– السادسمجلة�العاصمة�:�ا�جلد� ١٣٩

139 Majalla al-Aasima, Vol. 6, 2014, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 فكان الهند شمال �ي _ردية أما السنسكريتية،و ��Kanadaية�والكناد�MalayalamواPلياPية�Telugu والتلنكية�

  ).١(الشمال �ي اPحلية اللهجات وبعض والعربية الفارسية من عل¸�ا _قوى�واقعا التأثر

نعكاسات�العربية�ال�VWأثرت��ي�طبائع�مجتمعات�الهند�¯اP$¡ات�ال�VWاكتسبت�اللغة�العربية��ي�الهند،�و�منو 
  :ولغا«�ا�اPحلية

 كتابات�علماء�الهنودغلب�¯هتمام�بالعلم�الشرÙي�عdى�أك¿�� •
�بت�نسبة�كب$�ة�من�_لفاظ�العربية�إvى�اللغةوبسبب�ك¿�ة�التداول�والتفاعل�ب$ن�العرب�و_فراد�اPحلية�د •

 ).٢(�ي�اPائة�من�ألفاظ�_ردية�٤٠،�ح��Wبلغت�تلك�النسبة�حواvي�الهندية�عن�طريق�اللغة�الفارسية
 فة�كب$�ة�من�أهل�شبه�القارة�ذات�صلة�بالعلوم�الشرعية�تتقن�من�مهارات�العربيةنشأت�طائ •
 والنطق �م[ءتم$¡ت�اللغة�العربية�الهندية�أحيانا��ي� •
 و_مراء��الس[ط$نومن�تفرد�اللغة�العربية�الهندية�هو�أ�ا�اكتسبت�رعاية� •
 لهندالشه$���ي�ا�)درس�نظاميبإسم�( الخاص�النظام�التعليم�Vار استقر  •

  &ي�الهند�استعمال�اللغة�العربية�طرق 

�� ̄جتماعية �اللسانيات� �من �الجانب�اPهم �استعمالهو�أما ̄جتماعية��اللغة�طرائق � �ترتبط�بوظائفها VWال
  .�فيمكن�أن�نتخلص�استعمال�اللغة�العربية��ي�الهند�كالتاvي��ي�الجدول:�والثقافية

  ،�قرض�القصائد�الدينيةوالدعاء��رآن،�_ذكار مث[:�ت[وة�الق  غراض�الدينية�الخالصة_   -�١

الدراسة�والتدريس�(�ي�اPكاتب�  -٢
  واPدارس)

والحديث،�الفقه�و_صول،��الدراسة:�التفس$���من�اPجا�ت
  والعقائد:�درس�نظامي

،� ثار�واPعالم،العم[تالنقوش�(  -٣
  النقوش�عdى�الضرائح�واPساجد)�

  _سماء�و_ماكن،�والتاريخيات�القرآنية،�والشهادت$ن،�  

  _سماء�لعموم�اPسلم$ن�و_لقاب�للشخصيات�الهامة  التسميات  -٤

اPفردات�(اندماجها��ي�اللغات�الهندية�  -٥
  اPحلية)

�الدينية�العباراتو �تم�إدماج�بعض�الكلمات�العلمانية،
  الرسم�Vوالن¿��اليومي��ي�الك[م�العربية

�عdى�النصوص�تعليقات�الشعر،�الحديث،�الفقه،�فس$�،الت  نتاج�_عمال�الدينيةإ  -٦
  .الصوفية�أعمال.�الدينية

  الفلسفة،�النحو،�اPعاجم،�الشعر�و_دب،�والصحافة  الدراسة�وتأليف�_عمال�الدنيوية  -٧

الدراسة�والتدريس�(��ي�الجامعات�  -٨
  العصرية�واPعاهد�الرسمية)

القصة�دراسة�الفنون�الغربية�الحديثة�كاPسرحية�و 
  وغ$�ها�الصحافة�،ال§�جمة�،والرواية

ستخدام�للحصول�عdى�الفوائد�̄   -٩
  اPادية

مجال��،الفرص��ي�الدول�الخليجية�اعتبارها�لغة�أجنبية،
  .�الفرص�اPوجودة��ي�اPعاهد�والوزرات�اPختلفةال§�جمة

  معظمها�لóغراض�الدينية  إجما�  -١٠

                                                           
�  � �!O �
�1� �B̂ O Ï
a�� &�7�*� 8 +
u#� &�%�C{ e� �&�7�*� &#6  �6 &u#� �&�7�*� � C
9� v̂ Q ���
�� 1957 � ,. EG �E.  
- � http:www//alwaei.com/topics  
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�اللغات�والثقافات�والالهند�كانت� �أن�يتأثر�الشعب�بكلمهد �وكان�من�الطبي£ي ��ي��فلسفات�القديمة، هذا
�فتكونت� �أو�كث$�، �قليل �وطابع�خاص،لغ±�ا �خاصة �اللغة��ذات�نفسية �استخدام ��ي �الطابع وينعكس�هذا

�ي�ضوء�الخلفيات�واPراحل�ال�VWمر���ا�الشعب�الهندي�"الحسن�عdى�الندوي:��العربية�أيضا.�وقال�الشيخ�أبو
�تكونت�والع�،اPسلم �خلقه، ��ي �هللا�تعاvى �وسنة �الطبيعة �بحكم �لها �خضع VWال� �والنفسية �التاريخية وامل

مدرسة�إس[مية�أدبية�هندية�لها�مم$¡ا«�ا�وطابعها،���يسوغ�Pؤلف��ي�تاريخ�_دب�العربي�والثقافة��س[مية�
�ب �اPعني$ن �ذلك�اختلفت�نظرة �وبسبب�كل �ويبخس�حقها، �يغض�الطرف�ع½�ا �أن ا�داب�واللغات،�العامة

� �–إvى�_دب�العربي�وتقويمه،�ف[�يستطيعون��-بصفة�خاصة�–واPدرس$ن�والدارس$ن�للغة�العربية�وآدا��ا
�–ونظرهم�إvى�اللغة�العربية�كلغة�القرآن�والحديث�والس$�ة�ومفتاح�مكتبة��س[م��-بحكم�ارتباطهم�باßس[م

بحوا�يعتقدون�بعد�دراس±�م�_مينة�اPخلصة�ل¿�وة�اللغة�بل�إ�م�أص�،أن�يفصلوا�ب$ن�_دب�العربي�والدين
  ).١("العربية�وكنوزها�_دبية،�أن�_دب�العربي�يستمد�من�الدين�القوة�والحيوية�والجمال�والتأث$�

�العربية�إن� �الهند�استعمال�اللغة �لóغراض�الدينيةكان��ي �لغة�القر و �،أساسيا �أهمية�خاصة�لكو�ا ن�آلها
.�لذلك�اهتم�اPسلمون�خالص�¯هتمام�الدينيةلغة�ال�VWتؤدى�ف¸�ا�اPناسك�الحاديث�النبوية�و الكريم�ولغة�_ 

 أصبحت�كث$��من�الب[د�_فريقية،��.�أما��يتعليم�هذه�اللغة�اPرموقةب
ُ
 لغالالعربية��اللغة

َ
_م،�فلذلك�يطلق��ة

وبنغ[ديش�اهتم��،وباكستان�،الهنديةاصط[ح�"العرب�اPستعربة".�ولكن��ي�شبه�القارة��أمم�تلك�البلدان�عل
� �العربيةباPسلمون ̄عتناء�،اللغة � �كل ���ا �اPعاهد��،واعتنوا �وأقاموا �وترويجها، �تعليمها ��ي �تفوقوا �أن إvي

  .وقراها��اوالجامعات�واPدارس�واPكاتب��ي�أك¿��مد
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• Mohammad Koya, "Muslims of Malabar with Special Reference to their Distinctive Character" (Ph.D. 
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 �،١٩٩٨،�"�_دب�العربي��ي�شبه�القارة�الهندية"�،الدكتور�أحمد�إدريس •

 ١٩٥٧ العربية، اللغة مجمع مجلة العربية، غ$� �س[مية اللغات �ي العربية _لفاظ عزام، الوهاب عبد •

̄جتماÙي،�كمال�محمد�بشر •  �.دار�غريب�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�علم�اللغة�

 ،�الهند،�١٩٧٨اPسلمون��ي�الهند،�أبوالحسن�عdي�الندوي،�ط� •
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