مساهمة اللغة العربية يف اللغة االجنليزية
ترجمة عن المجلة الفصلية اإلسالمية بقلم ديفيد ديفيرو
د .الصهبي علي بلحوق
د.هدى علي المزوغي

كما هو معروف جيداً ،فإن اللغة اإلنجليزية لغة جرمانية ،اشتقت صفاتها النحوية
والنظمية الرئيسية المميزة وكذلك جزءا ً كبيرا من ثروتها اللفظية من سابقاتها من
اللغات الجرمانية ،ولكنها استعارت أيضا ً بإسراف كلمات من لغات غير جرمانية،
كما هو ثابت في بعض هذه المفردات بالقواميس اإلنجليزية النموذجية .وعلى الرغم
من أن نسبة كبيرة من هذه الكلمات المستعارة ترجع إلى اليونانية والالتينية واللغات
الرومانسية المختلفة ،فإن عددا من اللغات المعروفة بدرجة أقل ،والغريبة جدا ً بالنسبة
لألمريكيين هي أيضا ً ممثلة جيدا في هذه االستعارات .وأحد تلك المصادر الخصبة
كان اللغة العربية .وقد يبدو هذا ،للوهلة األولى مثيرا ً للدهشة عندما نأخذ في االعتبار
االختالفات الموجودة بين العربية واالنجليزية في التراكيب والصوتيات ،ولكن
الشعوب في العالم أجمع لديهم ،منذ القدم عادة استعارة الكلمات التي يحتاجونها ،أو
ربما يعتقدون أنهم يحتاجونها حينما يجدونها ،دون اعتبار كبير للمسائل الخفية ،مثل
التركيب أو الصوتيات .وربما كان عليهم أن يغيّروا الكلمات المستعارة في الشكل
والمعنى ،ولكنهم مع ذلك يستعيرونها .وعندما ينظر إلى الموقف في هذا اإلطار ،فإن
وجود عدة كلمات عربية مستعارة في المعجم االنجليزي يعتبر أمرا ً طبيعيا جدا .وأنا،
وبكل صراحة ليس لدي أي فكرة عن مجموع عدد األلفاظ العربية المستعارة التي
وجدت طريقها إلى اإلنجليزية ،ولكن البد أن يكون العدد كبيرا حقاً .وعلى أي حال،
فقد وجدت  600من هذه الكلمات بتقليب صفحات قواميس كل من:
)-Random House Dictionary of the English Language (RHD
-Webster's Third New International Dictionary (W3).
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-The Shorter Oxford English Dictionary (SOED).
وأعترف أن ذلك عددا ً ليس غير ذي معنى من أي وجهة نظر ،خاصة عندما نأخذ في
االعتبار أن األلفاظ األساسية للغة ،مثال ،تتكون من  850كلمة فقط.
* هذه العالمة تدل على الكلمات التي لم يتم التوصل إلي معرفة أصلها العربي

وتتراوح هذه الـ  600كلمة من بين كلمات مثل ) (alcoholالكحول (cotton) ،قطن،
جرة (lemon) ،ليمون (mattress) ،متراس ،والتي
) (crimsonقرمزيّ )jar) ،
كلها معروفة لكل متحدث للغة اإلنجليزية ،وحتى غير المثقفين منهم ،إلى أخرى مثل
)abelmoskأو  ( abelmuskحب المسك (dahabeah )،ذهبية،(ghawazee) ،أو
) (ghawaziغوازى (jazerant) ،الجزيري ،نسبة إلى جزيرة وربما الجزائر،
( )maksoorahمكسورة (nuphar) ،نفار sakieh (،أو  sakia,أو (sakeihساقية.
وهذه في الغالب غامضة ،وإذا ما عرفت فأنها ستعرف من قبل المستشرقين وعلماء
دراسة األشياء الغريبة .وبين هاتين النهايتين للصورة ،هناك الكلمات المألوفة بدرجة
الغرافة (coffle) ،قافلة،
متوسطة .على سبيل المثال ))carafe
ّ
)garbanzoأو garbanzaأو (garvanzoبذرة الحمص ) imam ( ،إمام
 )laskar(،العسكر )macrame(،مقرمة ( قماش مخطط) ) martingale) ،اللبيب،
حزام السرح  ،والتي يجب أن تكون بكل تأكيد ،على األقل ضمن المفردات المعروفة
من قبل المتحدث المثقف لإلنجليزية ،وكذلك غير العادية قليال مثال( )abaعباءة( ،
 arrackأو  arak,أو )arrackعرق  (cadi) ،القاضي ،fakir(،أو، fakeer
أو ،faqirأو  ( faquirفقير ( ) ،houriأو ) houriحورية  )mahdi( ،مهدى،
 ، )wadiأو  wadyأو waddyأو  )ouedوادي ،التي يجب أن تكون مألوفة لمدمني
ألغاز الكلمات المتقاطعة على األقل.
وتشمل المفردات المستعارة بعض الكلمات التي ربما يأتي أصلها العربي كصدمة
واضحة ألغلب األمريكيين إذا ما علموا بذلك .فعلى سبيل المثال إنه من الصعب أن
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تأتي بكلمتين تبدوان ،بشكل أكثر مثالية أو جوهري ،أسبانية وإيطالية على التوالي،
أكثر من ) (oleو ) ،(mafiaلكن مؤلفي المعاجم يخبروننا أن كال الكلمتين يمكن
إرجاعهما إلى العربية األولى إلى عبارة ( وهللا ) والثانية (مهيب ،أي متفاخر) .ومن
بين الـ  600مفردة مستعارة ،موضوع الدراسة دخلت  256مفردة ( أي  %42.6إلى
االنجليزية مباشرة من العربية ،أما الـ  344مفردة الباقية ،فقد عبرت خالل طرق
مختلفة للوصول إلى اإلنجليزية  ،حوالي  200كلمة عبرت خالل لغة أخرى ،بينما
مرت األخرى عبر طرق مختلفة ،ربما خالل لغتين أو ثالثة أو أربعة أو أكثر .وتتصدر
الفرنسية قائمة اللغات المانحة بـ  114كلمة ،تتبعها األسبانية ب  53كلمة والهندية و/أو
األردية ب  50كلمة ،والالتينية بـ  39كلمة ،والتركية بـ  17كلمة واإليطالية بـ ،14
كلمة ،والفارسية بـ  10كلمات والبرتغالية بـ  6كلمات .أما اللغات التي دخلت عن
طريقها كلمة واحدة أو كلمتين من بين امثلتي الـ  600إلى اإلنجليزية ،فتشمل األفريقانية
 ، (cush) ،والكاتاالنية ) ( talayotوالهولندية ) (monsoonموسمي ،ومن
االلمانية (  (tarsiaتراص ،و ) ،(marzipanالمرزابية (حلوى من مسحوق اللوز
والسكر) ومن العبرية ) (almemarالمنبر ،و من الهنغارية ) (kuvaszقفاز ومن
الماالي ) (adatعادات ،ومن البروفانسية ( مقاطعة فى فرنسا ) tambourin
طنبور ،ومن الروسية  (shubaالشوبا  ،وعن  twatالتوى )  (harmattanحرمتان،
وعن البيدية ( لهجية من لهجات اللغة االلمانية ) ) halavah halvah halva
(الحالوة الطحينية ) .
ويجب التأكيد هنا على أن هذه األرقام ،بالرغم من أنها صالحة تماما ألغراض
التوضيح ،فإن مؤلفي القواميس يختلفون فيما بينهم حول المسارات التي اتبعتها بعض
المفردات المستعارة لكي تصل إلى االنجليزية ،أو حتى حول األصل الحقيقي لبعض
الكلمات .وكلمة (  ) salepمثال جيد على ذلك ،فهي مشتقة ،كما يبدو مستغربا ،من
العربية  ( khusa ath–tha’labخصي الثعلب ) ويبدو أن كل مؤلفي القواميس
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متفقون على ذلك ،ولكن قاموس)  ) RHDيعطى مسارها العربية ،فالتركية،
فاإلنجليزية .أما قاموس ( W3وبستر الطبعة الثالثة ) فيذكر أن مسارها كان العربية-
االنجليزية ،أو االسبانية -االنجليزية .ويشير معجم  SOEDالى أن مسارها كان العربية
فالتركية فالفرنسية فاإلنجليزية .ولنستشهد بمثال آخر ،فإن قاموس ( W3وبستر الطبعة
الثالثة) ،يذكر أن كلمة  safariبمعنى " رحلة " وخاصة رحلة قنص ( عن العربية
سفر ) دخلت االنجليزية مباشرة من العربية ،بينما يشير كل من معجمي  RHDو
 SOEDإلى أن مسارها كان العربية فالسواحلية فاإلنجليزية .أما عن االختالفات حول
أصل الكلمات فهناك عدة أمثلة ،ففي كتاب ( The Story of Languageقصة اللغة لندن  ،) 1952يؤكد
ماريو باي Mario Peiص  156بأن كل من كلمة (  ) ballyhooوالعبارة  so longمن أصل عربي،
فهو يرجع األولى إلى العربية  b-allah huأي باهلل (  )by Allah it isوالثانية إلى تعديل من قبل جنود
االستعمار البريطاني للكلمة الماالوية  salang،التي هي ،كما يشير باي تحريف ،للكلمة العربية "salaam
" سالم " ،ولكن مع ضلوع باي  Peiفي مجال علم اللغة فإن عزوه هذا في الحقيقة لم يرسخ ،وبكل تأكيد لم
ينعكس هذا القرار في المعاجم الثالث التي رجعت إليها ،أي  ،)SOED . RHD. W3بينما يعلق ويليام

وميري موريس ( )William and Mary Morrisبأنه في معجم أصل الكلمات والعبارات The
 Dictionary of Word and Phrase Originsنيويورك  ،1967المجلد  ،2ص  ،56-255بأنه
على الرغم من أن بعض الناس ربما ينسبون األصل النهائي لعبارة ( so longأي طالما ،شرط أن) إلى
" salaamسالم" ،فإنهم أنفسهم يعتبرون هذا التعليل ألصل العبارة بعيدا جدا عن الحقيقة .ومثال آخر عن
كلمة ذات اصل موضع نقاش وهي ( ) olibanumفمعجم  W3يقول أنها ترجع إلى العربية ( alluban
اللبان ) ،أما معجم  RHDفيرجعها إلى  libanosاليونانية والتي ترجع بدورها إلى أحد اللغات السامية ،أما
معجم  SOEDفيرجعها أما إلى اليونانية أو الالتينية.
وهناك عدة كلمات عربية مستعارة ،خاصة تلك المتعلقة باإلسالم ( ،مثال  dhimmiذمى hafiz
حافظ khutba ،أو khutbah

خطبة madrasah ،مدرسة  muezzinأو muazzanمؤذن،

 murshidمرشد wakf ،أو waqfوقف  ...الخ هي بكل بساطة نقل لألصل العربي .ولكن حيث أن لدى
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مختلف اإلفراد أفكارا مختلفة حول كيفية كيف يجب ان تنقل الحروف العربية إلى الالتينية ،فإنه في حاالت
عديدة ليس هنالك طريقة واحدة صحيحة لتهجئة كلمة عربية مستعارة ،وبدالً من ذلك فإن المعاجم تعرض
العديد في بعض األحيان إلى حد سبع تهجئآت مختلفة مقبولة ،وبعض هذه التهجئآت المختلفة قد تمت
اإلشارة إليها في السابق .واألمثلة األخرى المهمة تشمل zequine, zequin, sequin zecchine
 ,zecchin zechin , zeqinoمن العربية سكة durra, dura , dhurra, doora, doura , ،
 dourahعن العربية ذرة  gufa, guffa , goofah , kufa, koofah ،من العربية قفةshariat،
،sharia shar’،, sharia،من العربية شرع وشريعة(gazi ،kadi،kadhi ،cadi ،qadi ،من قاضى
) ، gasel،g azel، ghazal،ghazel ،من العربية غزال

إن هذه التهجئات المختلفة للكلمات العربية المستعارة في الحقيقة ال تخلق أي مشاكل
خطيرة للكلمات ،بغض النظر عن شكل التهجئة التي تؤخذ في االعتبار ،وهى
بصورة عامة متقاربة نسبيا ً في كل من الصوت ( آخذين في عين االعتبار النطق
االنجليزي ) والمعنى بالنسبة ألصولها العربية .والكلمة الرئيسية هنا هي بصورة
عامة ،ألنه في كثير من حاالت قليلة غيّرت الكلمات المستعارة بحيث أصبح من غير
الممكن التعرف عليها في الشكل أو المعنى .والكلمة التي سبقت اإلشارة إليها ،salep
مثال جيد على ذلك .وهى فقط أحد األمثلة الموجودة ،وأستطيع أن أخاطر بأن هناك
عدة أمثلة محتملة عند رؤية األلفاظ العربية مثل الساقية  as-saqiyahوبراق
( ، )buraqوخروبة ( )kharrubahلتشبه هناك األلفاظ االنجليزية( () acequia
 ، garbanzo , ) baroqueأما بالنسبة لالختالفات في المعاني ،فإن مثالين يستشهد
بهما غالبا في كتب علم اللغة وهما  ( alcoholالكحول ) ( algebra ,الجبر )،
واللتان تشتقان من  ( al-kuhlالمسحوق )  ( al- jabr،جبر العظم أو حرفيا،
االختزال ) على التوالي ويشتق المصطلح الكيميائي  benzoinمن ( luban jawi
اللبان الجاوي ) ( لبان أو بخور جاوة ) mohair ،من ( mukhayyarمخير )(
يختار ينتقي ) nacre ،عرق اللؤلؤ من  ( naggarahنقارة ) أى ( طبلة ) rahah
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(راحة اليد ) تطورت بطريقة ما إلى  racketأو ) )raquetمضرب ،وكذلك إلى
المصطلح التشريحي )  rascetaالتجاعيد على المعصم ).
وفى بعض األحيان ربما تغيرت معاني كلمة ما ،ولكن العالقة بين معنى الكلمة
العربية األصلية وترجمتها المستعارة يمكن أن تفهم بسهولة ،فمثال كلمة arsenal
مشتقة عبر االيطالية من )  ( ) darsinahدار صناعة ) carboy ،من ( qarrabah
الدامجانة :زجاجة كبيرة مكسوة بالخيزران ) coffle ،الذى هو اآلن مصطلح
مهجور لصف من الرقيق مسلسلين مع بعض ،مشتق من qafilah
( قافلة )  halzounوهو نوع من المرض الخلقي من  halzunإى حلزون أو قوقع)
( الذى يشتبه في مسئوليته عن المرض ) .أما كلمة sofaالتي تدل على قطعة األثاث
الموجودة في معظم البيوت األمريكية ،فيأتي من صفّه  ( suffahمقعد طويل
لشخصين أو أكثر) usnea ،المصطلح النباتي ( ) genus of lichensجنس األشنة
من  ushnahالتي تعنى " طحلب " .ويمكن االستشهاد بالكثير من مثل هذه األمثلة.
وقد حدث نوع خاص من التشويه في حالة األلفاظ العربية المستعارة التي تبدأ بـ
" ال " (  )alالتي تمثل الكلمة العربية المرادفة لـ  .theوعلى سبيل المثال
 almanacالتي اشتقت من ( almanakhالمناخ) ،التي تعنى ( دليل  ،تقويم ) وبهذا
عندما نقول  the almanacفإننا ،في الواقع ،نقول  .the the clmancوهذا التشويه
تحريف في الغالب مرتبط في عقول الناس ،على األقل الذين يعرفون بعض الشيء
عن اللغة ،بالكلمات المستعارة التي دخلت االنجليزية عن طريق االسبانية ،وذلك
االعتقاد راسخ جدا ،ولكن لم تسلك كل مثل هذه الكلمات ذلك الطريقalgebra .
(الجبر) ،مثال دخلت االنجليزية عن طريق الالتينية المتوسطة , algorithm ،
( algorismالغروثيم) دخلت عن طريق الالتينية المتوسطة والفرنسية القديمة
واالنجليزية المتوسطة ( alkali ،القالي ) دخلت عن طريق الالتينية المتوسطة
واالنجليزية المتوسطة( almemar ،المنبر) دخلت عبر العبريةalbacore ،
)( (albacora, albicoreالبكرة) دخلت عن طريق البرتغالية .وتجدر المالحظة
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بأن هذا الدمج لـ  " alال " العربية ال يظهر فقط في الكلمات المستعارة التي تبدأ بـ
ال ( ،)alفكلمة ( azimuth lالسمت) مثال مشتقة من ( alsumutالسمت  ،جمع
سمت  ،االتجاهات )( acequia,الساقية ) التي سبقت االشارة إليها من al-
( saqiyahالساقية) .أما كلمة  arrobaالتي تعنى وحدة وزن فمشتقة من ( al-rub
الربع )  ،azothوهو االسم الكيميائي للزئبق من الزعق (الدقيق ) وشرح هذا يكمن
ّ
في خاصية اللغة العربية في نطق الكلمات التي تبتدئ بما يسمى باألحرف الشمسية (
ت ث د ر ز س ش ص ض ط و ن ) يتم إضغام ل في أل السابقة ،وعليه فإن
الكلمات التي سبقت اإلشارة إليها تكتب كما تم توضيحه ولكنها تنطق كـ as-sumut
 ،az-za’ug, ar-rub , as-saqiyah ,وحتى لو كان ال يوجد حرفا شمسيا فإن
تغيرا صوتيا يمكن أن يظهر كما فى  ،artichokeالتي تشتق عن طريق االيطالية
( al-kharshfالخرشف) وفي  aubergineالتي جاءت عن طريق الكتاالنية
 aubergineوالفرنسية من الباذنجان  .albadhinjanوبعض مثل هذه الكلمات ال
( Luteعود) التي تشتق من العود al ’ud
تبدأ بحرف _( aا ) فكلمة
(العود) ،lasker ،المشتقة من  ( al askarالعسكر ) تمثالن حالتين تم فيهما
االحتفاظ بـ  ( lل ) من ( alال) .أما في حالة  ، hazardفإن حرف  hقد أضيف،
بما أن الكلمة مشتقة من  al-zahrأو ،) azzahrكما تم توضيحه أعاله ..وكلمة
الباذنجان التي سبقت اإلشارة إليها كمصدر لكلمة  ، aubergineهي أيضا مصدر
للكلمة االنجليزية  ( brinjalالباذنجان ) .وهناك في الحقيقة أمثلة ال تحصى من
كلمة عربية كانت مصدرا وأنتجت كلمتين مستعارتين مختلفتين أو أكثر في
االنجليزية ،على الرغم من أنه في بعض األحيان هي مسالة كلمة واحدة بما فيها " ال
" العربية ( كما هو الحال بالنسبة  ) aubergineواألخرى بدونها ( كما هو الحال
في  .) brinjalوعلى سبيل المثال كلمة ( cipher, zeroأو  ( cypherكالهما
مشتقتان من  sifrصفر (فارغ) وكلمة ) qirmizقرمز أو  ) alqirmizالعربية
أعطتنا  ( alkermesحشرة ) و ( carmineلون كيميائي )،و ( kermesنوع من
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الصبغة)  ،في حين أن صيغة أخرى من الكلمة  girmiziأعطتنا cramoisie
أو) ( ( cramoisyلون ،نوع من القماش ) و qawwas .crimsonو ( قوس رامي
السهام ) هي مصدر كل من  ( kavassحرس قنصلي ) عن طريق التركية و
( kuvaszنسل من الكالب ) عن طريق التركية والمجرية.
إن الطرق المختلفة التي تسلكها الكلمات المستعارة في الغالب توضح لماذا انتهت
كلمتان مستعارتان مختلفتان ولهما معان مختلفة ومشتقتان من نفس الكلمة العربية
في نهاية المطاف إلى االنجليزية .فعلى سبيل المثال  ( nacaretلون أو صبغة ) و
 ( nacreعرق اللؤلؤ ) كالهما ترجعان إلى الكلمة العربية ( naqqarahنقاره )
ولكن االولى وصلت االنجليزية عن طريق االسبانية القديمة والفرنسية المتوسطة
والثانية مرت عبر االيطالية المتوسطة والفرنسية المتوسطة .وفى بعض الحاالت
نجد أن كلمة عربية تسلك نفس الطريق يمكن أن تنتهيا في شكلين مختلفين في
االنجليزية .فمثال  ( tablطبل ) وصلت االنجليزية عبر االسبانية والفرنسية القديمة
والفرنسية لكل من  ( timbalطبلة )  ( timbaleطبق مصنوع بالعجين )  .في
الملحق رقم ب نجد أمثلة أخرى لكلمات مستعارة مختلفة مشتقة من نفس الكلمة
العربية.
كما هو واضح من األمثلة التي أشير إليها في هذا المقال فإن األلفاظ العربية
المستعارة في االنجليزية تتعلق بمواضيع متعددة ومتنوعة جدا .ومن بين أمثلتي
 600فإن حوالي  60منها ،أو  10في المائة ،ال يمكن تصنيفها بسهولة وسرعة
ويمكن أن تجمع هذه وتوضع تحت االسم " متنوعة " .وهذه تتراوح بين الكلمات
المألوفة إلى حد ما ،مثال )popinjay ,massage ،hackamre ،assassin
 ،),martingale ,garbleإلى الغامضة جدا مثال ( ،fardel ،alforja
 )،machilaأو  .)satinay ،tahona ،mastaba ،)machillaأما بالنسبة لـ 540
الكلمة الباقية فان اكبر مجموعة تتكون من الكلمات التي ترتبط بطريقة أو أخرى
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باإلسالم )ذاتها كلمة مستعارة ) ،ولها معنى في سياق إسالمي فقط .فمثال كلمة
fatihaأو  ( fatihahفاتحة )  ( fatwaفتوى )  ( hadithحديث )  ( hajjأو
 ( ) hadjحج ) ( ijtihad ،اجتهاد )  ( matakallimunمتكلمون (الخ....
ومجموعة أخرى اصغر بكثير ولكنها مرتبطة بشكل كبير ،تشمل الكلمات التي لها
معنى في التاريخ اإلسالمي متميزا بعيدا عن اإلسالم كدين ( ،مثال ( jahiliya
جاهلية ) ( kharijite.خوارج )  ( mazarabمستغرب) ( mudejarمد ّجن) ....
الخ
ومجموعة أخرى كبيرة تتكون من الكلمات العربية المستعارة التي أخذت عن الهندية
إثناء فترة االستعمار البريطاني للهند ،والتي أصبحت فيما بعد معترف بها في
القواميس والمعاجم االنجليزية ككلمات انجليزية جيدة ،على سبيل المثال hookum
( حكم )  maidanأو  ( meidanميدان )  ( mofussilمفصل ) ( malik ،مالك)
( mutsuddyمتصدي) ( ryot ،رعية ) ،و  ( shroffصراف )( tahsil ،
تحصيل )...،الخ ( .لم يحاول الكاتب ان يحدد كم من هذه الكلمات الزال في حيز
االستعمال في الهندية ) ومجموعة أخرى كبيرة تتكون من كلمات مرتبطة بالحكم
واإلدارة ،كثير منها ألقاب من نوع أو آخر ( مثال  emirأمير ( alcacalde
 ) alcaydeالقاضي  ( mukhtar ،مختار )  ( sultanسلطان )( ( wali ،
 walee, valiوالى( wazir ،وزير) وأسماء أقسام أو وظائف حكومية أو إدارية
( مثال  ( iradeإيراد ) ( gabell ،قبالة ) majlis ،أو mejliss, mejlis,
 ( ) majlesمجلس ) ( tariff ،تعريفة ) .كما أن الكلمات العربية المستعارة ال
تحصى في مجال علم الفلك ،على الرغم من ان أمثلتي  660تشمل ثالثة منها فقط،
 almacantarl (almucantarالمقنطرات ) و  ( azimuthزاوية السمت) و
( nadirالنظير  ،نظير السمت ) التي يمكن جميعها أن تعزى إلى هذا المجال.
وكان إسهام العربية بشكل كبير في مجال أسماء النجوم  .ففي كتابه قصة اللغة
االنجليزية ( نيويورك  ) 1967يالحظ  Peiباي ( ص ) 225 .بأن اإلحصاء الدقيق
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لــ  183نجم اظهر أن أسماء  125منها عربية وان تسعة أخرى منها عربية التينية.
إما بالنسبة للعدد الباقي فان المجاالت التي تمت تغطيتها متعددة حقا ،وتشمل اآلتية:
سأسرد مثالين لكل مجال ،على الرغم من توفر أكثر من ذلك في معظم األحيان.:
) fellahفالح(  ( noriaناعورة ) .
الزراعة:
الزواحف  ) gazelleغزال ) ) giraffeزرافة(.
الحيوانات:
العمران ،المباني ) alcove :القبة ) (minaretمنارة ).
( coffeeقهوة) ( sherbet ،شربة ).
المشروبات:
) albatrossالقطرس ،الغطاس )  ( saker ،صقر).
الطيور:
الكيميائيات ،المعادن ( algarrobin :؟ )  ( realgarرهج الغار )
العمالت المعدنية  ( qursh :قرش )  ( riyalلاير(
 ( alcanna؟ )  ) saffronلون الزعفران)
األلوان :
 ( caffa؟ )  ( muslinموصلي )
األقمشة:
 ( kelb – el -elbahrكلب البحر) ( raad ،رعد).
األسماك:
 (alfalfaالفصفصة إو الفصة )  ( gingelly؟ ).
الحياة النباتية:
( الفلكلور )  ( genieجني ) (  ( ghoulغول ).
الفن الشعبي:
cuscuscousou
 burgooمن( برغل) (couscous،أو
األطعمة:
( ) ,cuscusuكسكسي).
األشياء المنزلية ( batea :؟ )  ( holeahلحقة نارجيلة )
العلوم العامة  ( aludel :االثال )  ( heautarit؟ )
األدب  /اللغة  ( magazine :مخازن )  qasidaأو  ( kasidaقصيدة )
المالحة التجارية البحرية ( carracle :قراقير  ) mizen / mizzinميزان
الطب  /األدوية  ( cafard :؟ )  ( nuchaنكهة)
األرصاد الجوية  khameneen ( khamsin :أو ( ) chamsخماسين)  ( simoomأو
 )simoonسموم
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 (admiralأمير البحر ) ( razziaغزيه)
العسكرية :
اآلالت الموسيقية ( naker :نقارة )  ( rebecأو  ( ) rebeckربابة )
التاريخ العثماني ( kaimakam :أو  qaimakamأو ( ) qaimmakamقائمقام)
( vilayetواليات)
األلعاب الرياضية ( chiquero :؟ )،
الطوبوغرافيا ( وصف السطح  ،السمات السطحية)  ( djibelجبل ) Rincon
 ( agalعقال )  ( jellabaأو  ) ) jelab ، djellabaجالبية)
المالبس:
الموازين والمقاييس( feddan :فدان)( oke ،أوقية)
والكلمات المستعارة األخرى التي شملتها أمثلتي ال  ، 600والتي لم تذكر في أي
مكان في هذا البحث سابقا  ،هي مصنفة في قوائم في الملحق C
باإلضافة إلى  600كلمة مستعارة التي تمت مناقشتها أعاله ،فان المعجم االنجليزي
يحتوى عددا من الكلمات األخرى التي هي جزئيا فقط مشتقة من العربية ،أي أنها
كلمات تجمع بين أصول عربية وأخرى غير عربية .والمثال المناسب هنا هو
 arabesqueالتي تجمع بين العربية  arabوالفرنسية  .esqueوبعضها مثل
 ( faujdar، daftardar ،dafadarأو ،rissaldar )phousdar،foujdar
 )subadar) subahdar faujdari ،risaldar jemadarتنبع من زمن الهند
البريطانية ،وتجمع بين كلمة عربية مع الالحقة الفارسية (دار) ،التي تعنى عنده  ،أو
مالك .وكلمة  memsahihلوصف امرأه أو سيدة متزوجة ) والتي هي أيضا إرث
من الفترة البريطانية تجمع من الكلمة اإلنجليزية المحرفة( madamمدام) والكلمة
العربية  sahibصاحب.
ويمكن تتبع كلمة  safflowerمن خالل الكلمة الهولندية  ،saffloerإلى الفرنسية
المتوسطة  saffleurKإلى االيطالية  saffioreمشتقة من العربية  asfarأصفر
( اللون األصفر) ،يضاف إلى االيطالية fiore
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وتمثل  goumierالالحقة الفرنسية  -ierمضافة على الكلمة المشتقة من العربية
 ( goumزهرة )  .ومثال أخر كلمة  alcondeالمكونة من أداة التعريف العربية
( alأل) واالسبانية  ( burkundaz ) ......... (condeحرس مسلح ) هي مثال
آخر من تراث الهند البريطانية تمزج بين العربية  ( barqبرق ) والفارسية
) andazرامي ،ملقي( .
الكلمات الهجينة المشابهة لهذه األمثلة األخرى يجدها القاري في الملحق .D
وهناك مجموعة من الكلمات اكبر حتى من مجموعة الكلمات الهجينة السابقة.
وتتكون هذه من تلك الكلمات التي مرت عبر العربية في طريقها إلى االنجليزية،
ولكنها استعيرت مبكرا من قبل العربية من لغات أخرى ،فعلى سبيل المثال adobe
التي يعتقد كل أمريكي تقريبا أنها ،بدون شك ،من اصل اسباني هي في حقيقة األمر
قبطية في األصل (  ) tobe, brickوتحولت من القبطية إلى العربية ( at-tub
الطوب ) ،ومن تم إلى االسبانية ،وفى النهاية إلى االنجليزية .كما أن السنسكريتية
هي األصل النهائي لكل من ) brinjal aubergine )aniline( anil
( orange) ( nenupharبرتقال ،برتقالي ) ) ( tuttyعلى الرغم من أنها
كلمات مرت عبر العربية قبل الوصول إلى االنجليزية .واألصل النهائي لكلمة
 camphorهو الماالوية ،واآلرامية هي األصل النهائي لكل من dragoman
(الترجمان ،دليل السياح ) و  (hafri؟ ) والبربرية هي األصل لكلمة gundi
( قندي ) والسريانية لكلمة  ( karshuniأو  ( )garshuni ، carshuni؟ )،
واأللمانية لكلمة  ) ( talariوالقبطية لكلمة  ( berseemأو )bersine ،bersim
)برسيم) والناهوتل (لغة شعوب أمريكا والمكسيك) لكلمة  isnaga biznagaأو
 ))visnagaالصبار أو الصبير ).
والكلمات المستعارة األخرى في هذه المجموعة مدرجة في الملحق.E
إن الدين اللفظي االنجليزي للغة العربية ال ينتهي بالمجموعات الثالث السابقة التي
تمت مناقشتها أعاله ( الكلمات المستعارة الحقيقة ،الكلمات المستعارة الهجينة ،
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والكلمات التي مرت عبر العربية في طريقها إلى االنجليزية ) .وعدد كبير من هذه
الكلمات المستعارة في هذه المجموعات قد أنتج كلمات مشتقة ال تحصى ،والتي تزيد
إجماال عن عدد تلك الكلمات التي في هذه المجموعات في حد ذاتها .فمثال الكلمات
التي ترمز إلى الكيمائيات كانت ،في الحقيقة ،بشكل خاص ،مصادر إلشتقاقات
كثيرة .فكلمة  ( benzoinاللبان الجاوي ) هي األساس ألكثر من  80مدخال في
معجم ويبستر ( .3مثال ... benzoic benzine، benzamide ، benzolالخ ،أما
مداخل معجم ويسير  3الشتقاقات كلمة ( alcoholمثال alcohol[c ، alcoholate
 alcoholysis ،alcoholize ، alcoholism،وحتى … workaholicالخ )
ومن (alkaliمثال alkalitrophy ، alkalinize، alkalic،alkalify ،alkaline
...alkalylic alkaline ،الخ) وهذه ال تحصى ولكلمة  ( checkصك ) ،وهى
لفظ مستعار من العربية يعطى معجم وبستر  48 ، 3معنى مختلفا واستعماال ،وكذلك
أكثر من  30كلمة وعبارة أخرى تدمج تلك الكلمة .وهناك أكثر من  70مدخال في
معجم وبستر  3لكلمات ومصطلحات مركبة مبنية على كلمة  ( orangeبرتقالة/
برتقالي عن العربية نارنج ) ،وأكثر من  30كلمة مبنية على كلمة  (lemonليمونة
– ليموني  ،عن العربية ليمون ) وأكثر من  70كلمة مبنية على كلمة ( cotton
قطن ) وأكثر من  20على كلمة  ( zeroصفر ) .وأنتجت رفيقتها الكلمة المستعارة
 ( cipherصفر ) مداخل في وبستر  3مثلcipherer cipherdom،
 ciphertex cipherer ciphertextو encipher enciphering decipher
 .deciphering deciphermen decipherableأو خذ الكلمة  ( satinقماش
حريري من العربية  /زيتوني ) ،التي أعطت مداخل في وبستر 3مثل satin-back
 . satiny satinwood ،satinize satinpod ،satineكما أدت  ( caliphأو
 )califالى  caliphalو  caliphateأو  ( emirأمير) إلى  ( emirateإمارة )
 (sheikhشيخ) إلى  ( sheikhdomمشيخة ) و  ( sheikhlyمشيخ )sultan ,
(سلطان) أدت إلى  ( sultanateسلطنة )( sultaness ، sultane،سلطانة) ،
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( sultanicسلطاني )( sultanism sultaninسلطنة)  ،sulfanship،وهكذا
األمور .ويجد القارئ االشتقاقات المشابهة األخرى فى الملحق  .Fوالكلمات التي
أشير إليها هنا هي لمجرد التوضيح فقط ال نقصد بها معالجة شاملة لكل الكلمات.
إن عطاء العربية لإلنجليزية ،كما توضح المناقشة السابقة ،كان كبيرا حقا على
الرغم من انه يمكن أن تكون هناك قلة من متحدثي االنجليزية مدركون لتلك الحقيقة.
وبالصدق يستطيع اإلنسان أن يقول ،بدون خوف من التناقض ،انه بدون اإلسهام
العربي سيجد متحدثو االنجليزية ألفاظهم مستخدمة بشكل مستنزف ،بما في ذلك
الكلمات التي يستعملونها يوميا ً
المالحق
أ كلمات مستعارة إضافية بتهجئات مختلفة
ب.كلمات مستعارة مختلفة مشتقة من مصدر عربي ما
ج .كلمات عربية مستعارة إضافية
د .كلمات مطبوعة بالحرف المائل
هـ .كلمات مستعارة إضافية كانت العربية محطة توقف لها ( لغة المصدر النهائي
معطاة بين القوسين )
و .اشتقاقات مختارة من كلمات عربية مستعارة
A. Additional Arabic loanwords with Variant spellings

(كلمات مستعارة اضافية بتهجئات مختلفة)
القطران
الحنة
بن (من انواع الزيوت

alchitran, alkitran
alkarnna, alkenna
ben, behen

67

مجلة كلية اللغات  ،جامعة طرابلس العدد  14سبتمبر2016م

البيرية( قلنسوة مستديرة مسطحة لينة )
كمكا ( قماش من القرون الوسطى مصنوع من

berat, barat
camaca, camaka

الحرير)

القطيفة
الكاملتين ( نسيج من الغزل الصوفي يشبه وبر

camlet, camblet
camleteen, camletine

اإلبل )

شط
ذكر
الدهو (مركب شراعي)
قمح سودانى
فقه
غندورة
جنيه
يربوع
غازي

chott, shot
dhikr, zikr
dhow, dow
feterita, federita
figh, fikh
gandura, gandourah
genet, genette
gerbil, gerbille
ghazi, gazi
)haik, haick

الحيك (ثوب ابيض يلبسه أبناء شمال
أفريقيا

حمـــال
حمادة
همزة
حشيش
خوذة
الجبالي
رطانة

hamal, hammal
hammada, hamada
hamza, hamzah
hashish, hasheesh
howdah, houdah
jabali, javali
2 .jargon, jargon
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جهاد
جبة
قبائل
الكوفية
)قرموت (من انواع السمك
الكبة
القسمة
الكسوة
اللبن
مرابط
)اليهودي المتنصر/محرم (المسلم
المنبر
المطمور
المهربين
المغربي
المحارة
المديرية
المنشئ
المتصرف
النجار
العمدة
الرئيس
الراية
)الرطامة (نوع من الشجر

jihad, jehad
jubbah, jubba
kabyle, kabyl
kaffiyeh, keffiyeh
karmouth, karmout
kibbe, kibbeh
kismet, kismat
kiswa, kiswah
leben, leban
marabou, marabout
marrano, marano
minbar, mirnbar
mattamore, matamoro
maugrabee, maugrabeen
maghrebi, maghribi
mojarra, moharra
mudiria, mudirieh
munshi, moonshee
mutessarif, mutassarif
naggar, nuggar
omdeh, omda
3. rais, reis
raya, ravah
ratama, retama
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)الرتم(نبات صحراوي
الصالة
السند
صرصر
الساتان
الشيطان
)صبا (ريح شرقية
السنة
السورة
طاقية
)تارسية (الخشب المطعم
توحيد
علماء
وكيل
وزير
ضابط
زيارة
زبد

retem, raetem
salat, salah
sanad, sunnut
sarsar, sansar
sateen, satine
shaitan, sheitan
sirocco, scirocco
sunna, sunnah
sura, surah
tagiya, tagiyah
tarsia, intarsia
tawhid, tauhid
ulama, ulema
vakeel, vakil
vizier, vizir
zaptiah, zaptieh
ziarat, ziara
zibet, zibeth

الفلية

4.alfilaria, alfileria, alfilerilla
barberry, berberry, berbery

بربري

attar, atar, athar

عطار

bedouin, beduin, bedowi

بدوي
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قصبة
دربوكة
الحاج
الجبة
الكحل
اللعق
المخزن
المملوك
المولوى

casbah, kasbah, kasba
darabukka, tarabooka, tarbouka
haji, hadji, hajji
jibba, djibbah, jibbah
kohl, cohol, kohol
lohoch, lohock, looch
makhzen, makhzen, maghzen
mamluk, mameluke, marneluk
maulvi, moulvi, moolvi

ميادة عملة برونزية مصرية
قديمـــــــة

medino, medin, medine
muharram, moharram, mohurum

محرم
المال

mullah, mulla, mullah

المسلم

muslim, moslem, muslem

)النسخ (نوع من الخط العربي
زنبق
سنبل
السماق
السوق
)طلوق (تقسيم في مقاطعة
الجاموس
الزريبة
)الخروبة(يستخدم لصباغة الجلد

nashki, neski, nashki
sambuk, sambouk, sambuq
sumbul, sambul, sumbal
sumac, sumach, shumac
sug, souk, suk
taluk, talooka,
zamouse, gamous, gamouse
zareba, zariba, zeriba
algarrobilla, algarobilla, algarobillo,
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algarovilla

العالمة
األمير

alma, alma, alme, almeh
emir, amir, ameer, emeer

البرقع
ذهبية

burqa, burka, burkha, bourkha
dahabeah, dahabeeyah, dahabiah, dahabieh

جلبية
الخولجان
حريم
الهجرة
الكعبة
الكافر

galabia, galabieh, galabeah, gallabiya
galingale, galangal, galanjale, calangail
harem, hareem, haram, harim
hegira, hijra, hijrah, hejira
kaaba, caaba, ka'ba, ka'bah
kaffir, kafir, caffer, caffre
moucharaby, mouchrabieh,
meshrabiyah,mushrebiyeh

المشربية

5.qibla, kibla, kiblah, qiblah
ryotwar, ryotwari, ryotwary, raiyatawri
sebkha, sabakha, sebka, sabkha
sharif, sherif, shareef, shereef
Shi'ite, Shi'i, Shiite, Shia
tariqa, tarekat, tariqah, tariqat
algarroba, algarrobo, algaroba, algarobo, algeroba

القبلة
أتاوة
السبخة
الشريف
الشيعة
الطريقة
الخروبة

jinn, jinnee, djin, djinn, djinni

الجن
القات
الكيف
السيد
الشيخ

0kat, khat, qat, quat, cat
kef, kif, keef, kaif, kayf
sayyid, sayid, seyyid, seyid, sidi
sheikh, sheik, sheykh, shaikh, shaykh
B. Different Loanwords derived from some Arabic source word:
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)(كلمات مستعارة مختلفة مشتقة من مصدر عربي ما
Arabic source word
الكلمات المستعارة

al-'askar
al-ghattas
al-haj
al-hinna
al-jama'ah
alkharrubah
al-kuhl
al-minbar
al-murabit
al-qadi
al-qa'id
al-qubbah
al-'ud
al-wazir
Barbaris
Dhurah
ghazal
hamlat
hammam
harim,
haram
jabaliy
Jinniy
jubbah
Kafir
khalanjan

الصقر
الغطاس
الحاج
الحنة
األعجمية
الخروبة
الكحل
المنبر
المرابط
القاضي
القائد
القبة
العود
الوزير
البربري
الذرة
الغزال
الحمالت
الحمام
الحريم
الجبلي
الجني
الجبة
الكافر
الخولجان

Derivative Loanwords
الكلمات المشتقة

askar, lascar
albatross, alcatras
alhagi, hajj
alcanna, alkanet, alkanna, henna
aljama, aljamado, aljamiado
algarrobilla, algarroba, carob,
garbanzo
alcohol, kohl
al-memar, minbar
almoravid (e), marabou, marabout,
murabit
alcalde, qadi (or cadi)
alcaide, kaid
alcove, kibbe
lute, oud
alguacil, wazir, vizier
barberry, berberis
dari, durra
gazelle, ghazel
camlet, camleteen
hammam, humhum
harem, harmattan
jabali, javalina
genie, jinn
jibba, jubbah, jupe, shuba
cafard, gabar, kaffir, kafir
galanga, galingale
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Kafiyah
القافية
Kuskus
الكسكس
Madhab
المذهب
Masjid
المسجد
Mawla
المولى
Nawwab
النواب
Qafilah
القافلة
Qayyassah
Qintal
القنطار
quffah
القفة
ra'iyah
الراية
ratama
الرتم
ribab
الرباب
Sharab
الشراب
Sharq
الشرق
Simsim
سمسم
Sultan
السلطان
tabl
الطبل
talq
التلك
tanbur
 الطنبور/طبل
Wilayat
الوالية
Yarbu
يربوع
Zarqun
الزركون
Zineti

جنات (نوع من
الحصان األسبانى
األصل

caffa, kaffiyeh
couscous, cush
madhab, mazhabi
masjid, mosque
maula, mullah
nabob, nawab
cafila, coffle
gaiassa, gyassa
kilderkin, quintal
kuphar, gufa
raya, ryot
retama, retem
rebob, reboc
jarabe, shrob, shrub, syrup
sharki, sirocco
semsen, sesame
soldan, sultan
timbal, timbale
talc, talcum
tambor, tambourin
blighty, vilayet
gerbil, jerboa
jargon, zircon, zirconium
jennet, jinete

C. Additional Arabic Loanwords

)( كلمات عربية مستعارة إضافية
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الخريف , kharifالخالل (مرحلة تحول البلح ليصبح تمرا)  : khalalالزراعةAgriculture
,الشادوف (آلة بدائية لرفع الماء)  , shadoofرطب , rutabالربيع , rabiالخمري, kimri
تمرtamar
داب (من  , dabالزباد , civetاريل ( : arielالزواحف) /reptilesالحيواناتAnimals
دلول (من , deloulدمان (حيوان صغير يتغدى على األعشاب) , damanأنواع األسماك)
 genetالقالدة (من أنواع القردة االثيوبية)  , gelada,الفنيك  , fennecفصيلة الجمال)
,جربل (من أنواع الفئران الصحراوية) , gerbilجنات (نوع من الحصان األسبانى األصل
 , javalinaجبالي(خنزير الجبل) , jabaliالحرديم  , hardimحاج (من انواع الثعابين) haje
, jerboaجنات (نوع من الحصان األسبانى األصل) , jennetجبلينة (مؤنث خنزير الجبل)
 , zamouseالسلوقي, salukiالمهر , mohrالمهاري , mehariجربوع (فأر الغيط)
الزباد , zibetالجاموس
, alkedavy* ,الحمراء : alhambresqueالعمارة /المبانيArchitecture/buildings
,حمام , hammamدادو (فاصل بين اعلى الجدار واسفله)azotea(flat roof), dado
 ,منارة , minarالمخزن , magazineاإليوان , liwanفندق , kashaعمارة imaret
مشربيةmoucharabi
, shrubرب , robمخاوي(بن يمني), mochaاللبن  : lebenالمشروبات Beverages
,شراب
شراب (كحول وعصير فاكهة وسكر) syrup
,البلبل, bulbu lالقطرس /الغطاس (طائر بحري كبير): alcatrasالطيورBirds
المرابط (نوع من انواع الطيور ذات الريش) , marabouالحبارة houbara
الببغاء popinjay
باب (الباب , babأماني  , amaniأبواب (نوع من الضريبة )British India: abawb
خالص , khalsaالجمعة , jummaالعزة  , izzaatوالية , beena, blightyلبوابة القصر)
مليكانا (ضريبة  , malikanaمحل(, mahalفي المذهب السيخي اخوة الخالص أو النقي )
, munshiمذهبي , mazhabiمولوي (ضليع في العلوم الدينية), maulviلمالك األرض)
 , mussalمسند  musnadمنصف, munsifمنشي (لقب يعطي لمن له قدرة في اللغات)
 , risalaعمرة  , omrahنذر , nuzzerنذير  , nazirنظام , nizamنواب, nawabالمشعل
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,شراب  , shrubسند , sanadصاحبة  , sahibahصاحب  , sahibأتاوة , ryotwarرسالة
,تمشى (اسم لمهرجان هندي) , tamashaطلوق (تقسيم اداري) , talukسائس الحصان syce
زلة (تقسيم اداري) , zillahوكيلvakeel
األليزارين صبغ أحمر  , alizarin,القطران Chemicals/minerals: alchitran
 ,الخالنجان (القرفة الصينية) , galangalالزباد  , calin, civetعطار, attarالعنبرamber
المركزيت (نوع من , marcasiteالكحل , kohlالبوتاسيوم  , jargon kaliumالحناءhenna
,الزركون , zirconمسحوق الطلق  , talcumالطلق (معدن طري), talcالمعادن)
الزركونيوم (عنصر فلزي نادر) zirconium
 old Egyptian bronze coin worth (franc/40) of aميدي Coins: medinoan
*piaster .xerofin
الطرخون (اللون األخضر الغامق) Colors: tarragon
الكاملتين (  , camleteenالجملة (نسيج من وبر الجمل) , carnletقماشFabrics: camas
,حمام (قطن خشن) , humhumنسيج من الغزل الصوفي يشبه وبر اإلبل)
الساتان (نسيج  , satinالساتين (قماش قطني), sateenالموسلين (نسيج شفاف)mousseline
العتابي ( نسيج حريري مموج) , tabbyحريري)
محارب (نوع من السمك , mojarraالقرموت (نوع من السمك األفريقي) Fish: karmouth
 black drumالطمبور (نوع من السمك يعرف ب , tamborاألرنب البحري siganus
 ,كرز هندى , acerolaابو طيلون  , abutilonابي المسك Flora: abelmoschus
 ,الخروب الصغير , algarrobillaالفلية  , alfilariaاألرزية, alerceالحبق albahac
 , azaroleالحناء , alkannaالحناء , alkanetالحاجي  , alhagiالخروب algarroba
 , berberisبن , benبلوطة  , bellotaالبرباريس (شجرة شائكة ), barberryالزعرور
القرطم (  , carthamusخروب  , carobكالباش  , calabashبندق, bonducبرباريس
 ,ضاري, dariحامول , cuscutaكركم  , curcumaقاث , cathaالعصفر)
, fustetفطريطة (نوع من الحبوب تزرع في السودان), feteritaدرونج doronicum
جيلسيميوم دائم الخضرة (أحد أنواع , gelsemiumقروي (العشب السوداني) , garawiفستق
 ,الحلبة , helbaحجري (نوع من الحبوب) , hegariالهشاب , hashabنبات الياسمين)
محلب , mahalebكلس , limeخلة , khellaكرسنة  , kersennehالقات , katالحنةhenna
 , ribesالرتم  , retemريتاما  , retamaالخشخاش المنثور  , papoulaموزة , musa
 ,السمسم , .semsen, sesameزعفران  , saffronالجرجير(, rokaالراوند) ريباس
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sunbul  سنبل. sumac  سماق, tamarind تمر هندي, taraxacum طرخشقون,
tarragon الطرخون, turpeth تربذ
Folklore
:
jinn
الجن,
shaitanالشيطان
Foods: cubeb  كبابة, cush  كوش, fedelini alimentary paste smaller than
vermicelli )( فاض, kibbe كبة
General science: alidade العضادة
Government/administration: alcavalas  الكفالة, alguacil  القاضي,
barrio البرية, berat البيرية, caza القضاء, douar الدوار, hajib  حاجب, kaid  قائد,
kist  الكيغالي, liwa  لواءmakhzen  مخزن, medina  مدينة, mudir  مدير, mudiria
مديرية, mushaa مشاع, ) (ملكية عامةomdeh  عمدة, soldan  سلطان, subah منطقة
سبأ, sultana  سلطانة, vizierوزير
Household items: alcarraza, Al-karaz meaning a pitcher الكراز (وعاء
)للسوائل, sebilla )زبل (وعاء لوضع التمر
Insects: chermes  القرمز, zebub )الزبوب (نوع من الذباب
Islam: alfaqui الفقيه, alim عالم, baraka البركة, caliph خليفة, dhikr  ذكر,
fedayee فدية, fiqhفقه, ghazi غازي, hajiحاج, hakim حكيم, halal حالل,
hegireهجري, ihramاحرام, ikhwanاخوان, isandاسناد, juhadجهاد, jizyaجزية,
kaabaالكعبة, kaffirكافر, kalamكالم, kiswa كسوة الكعبة, kitabكتاب, kitabiكتابي,
madhabمذهب, marabout مرابط. masjid مسجد, minbar منبر, maulaمولى,
maulana موالنا, mazarمزار, mihrab محراب, Mirajiالمعراج, mosqueمسجد,
muftiمفتي, muharramمحرم, mullahملة, murabit مرابط, muridالمريد,
muslimمسلم, muta متعة, mutawaliمتولي, nabiنبي, qiblaقبلة, qiyasالقياس,
qutbكتب, rak'aركعة, ribatرباط, roumiرومي, salatصالة, shahadaشهادة,
shahadiشاهد, sharifشريف, Shi'iteشيعة, siratصراط, sufiصوفي, sunnaسنة,
sunniسني, suraسورة, tabutثبوث, talakطالق, taqlidتقليد, taqiyaتقية
(dissimulation /caution) , tariqaطريقة, tasbihتسبيح, tawhidتوحيد, taziaتعزية,
tuba توبة, 'urfعرف, waqfوقف, zakat زكاة, ziaraزيارة, zindsiqزنديق
Islamic history: almohad الموحد, almoravid  المرابط, jabarite الجبرية,
khawarji  خوارج, marrano  متنصر في األندلس, muhajirun مهاجرونmurjite ,
مرشدmuladi (أب عربي وأم غيرعربيةqadarite قدرية
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,الهمزة hamza,األعجمية  aljamiado,األعجمية Literature/language: aljamia,
نسخيnewshki
,
ruba'i
الرباعية
(مركب ) , cangia(qanjahالبغلة (مركب يستخدم في البحر األحمر)Maritime: bugala
 , gyssa,القارب , galassa*, grabالداو (مركب شراعي ) dhowشراعي)
), nagger(cargo boatن أنواع السفن الشراعية ,نوع م , misticقفة )kuphar(gufa
 zabra.سنبوق مركب , sambukريس ( , raisسفينة لنقل البضائع ( , patacheنجار
( type of vessel used in the middle age from the Arabic wordزورق)
zauraq
 ,لعق (دواء يلعق باللسان )  , lohochكيف , kefحشيش Medical/drugs: hashish
للتدخين)majoon
مادة
(
الهندي
القنب
معجون
صرصر  , sarsarهبوب , haboobقبلة  , giblehقبلي Meteorology: ghibli
صبا (ريح شرقية جافة) , siroccoشمال  shamalشرقي ,sharki
( لص يجرد الناس من مالبسهم) , algaradالفارس  ,alferezالقائد Military: alcaide
الفالقة (قاطع الطريق, felagha /البردعة  , bardعسكري , askariعسكرaskarالجراد
قوم (وحدة من الجنود من شمال افريقيا تحت القيادة الفرنسية) , goumالمحاربون الجزائريون)
 , rebabالعود ; oudالقيثار , kisserالدربوكة Musical instruments: darabukka
(الطبلة) الطنبور  , tambourالدف /الرق, tambourineالربابة
, mutessarifالملة  , milletمملوك  , mamlukخليفة Ottoman history: khilafat
 , ziametضابط  , zaptiahراية, rayaمتصرف
زعامة
رياضة من الفعل( نقل )Sports/games: alfine*, mancala
رملة  , ramblaخور , khorحمادة , hammadaشط , chottبلد Topography: bled
تل , tellسد  , suddسبخة  , sebkhaصحراء , saharanرأس , ras
Weapons:
saker
المدافع)
من
(نوع
صقر
طاقية , chechiaالبرقع , burqaالبرقاطة (صندل) Wearing apparel: alparagata
جبة , jibbaالحيك (رداء شمال افريقيا)  , haikغندورة , ganduraجلبية , galaba
 , khalatكوفية  , kaffiyehرداء خارجي للرجال , jupeجبة للرجال , jubbaللرجال
طربوش(غطاء ( , tarbooshزي رسمي للعمل ), muftiخلعت (فستان خارجي رجالي )
للرأس)
,الكلدرك (وحدة سعة تساوي حوالي  18غالونا) Weights/measures: kilderkin
طرح (وزن  , tareرطل  , rotlرزمة (من الورق)  , reamقنطار (مائة رطل)quintal
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الفارغ)
اإلناء
العالمة , almahاألعجمية , aljamadoالجماعة  , aljamaالدية Miscellaneous: aldea
,
,بنت , bintبدوي , bedouinعالمة  almehنوع من األحجار الكريمة بالس balas
bohairic
غطاء (نوع من , garbقصبة (قلعة أو قصر في شمال افريقيا)  , casbahقافلة , cafilaبحيرة
المالبس)
(قبائل بربرية  , jineteشراب  , jarabeخوذة , howdahحريم  , haremحمال hamal
 , kismetالكافر  , kafirالقبلي ( بربر شمال الجزائر) , kabyleمشهورة بالفروسية) زناته
, matara*,المزربة ( نوع من السمك يستعمل لصيد التونة)  madragueالقسمة
مغربي, maugrabeeمطمور mattamore
,أمير , mirمغربي , maghrebi
 ,سالم , salaamالنواب (حاكم من حكام اإلمبراطورية المغولية في الهند) nabob
السرندبية (موهبة اكتشاف , serendipityسكة (حديدة تضرب عليها الدراهم)sequin
زريبة, zarebaسوق , suqاألشياء ،نسبة الى سرنديب قديما سيرالنكا اآلن)
(كلمات مستعارة هجينة اضافية)D. Additional Hybrid Loanwords
(الجزء العربي من الكلمات مطبوع ) (Arabic portion of loanword is italicized
بالحرف المائل)
حريم

) haremlik (Arabic-Turkishالقصر

الحدبة

) jorobado (Arabic-Spanishالكيمياء

خدمة
مال
موصل
نارنج
الصقر
صراف
زنج

) khidmatgar (Arabic-Persianال
) malguzar (Arabic-Persianاإلنبيق
) mussalchee (Arabic-Turkishالمجسط
)/ naranjillo (Arabic-Spanishالخليط )المقلم
) sakeret (Arabic-Frenchالزقية شجرة صنع
من خشبها السهام
) shroffage (Arabic-Frenchاإلكسير
) zinjanthropus (Arabic-Latinالحناء
حالل
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)alcazar (Arabic-Latin
)alchemy (Arabic-Greek
)alcornoco (Arabic-Spanish
)alembic (Arabic-Greek
ا )almagest (Arabic-Greek
amalgam (Arabic-Greek
assegai (Arabic-Beber
)elixir (Arabic-Greek
)guli hinnai (Persian-Arabic
)halalcor (Arabic-Persian
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E. Additional Loanwords for which Arabic was a Way station
(كلمات مستعارة إضافية كانت العربية محطة توقف لها) ( لغة المصدر النهائي
)معطاة بين القوسين
(Ultimate source language shown in parentheses)
afreet (Persian) عفريت
lacquer (Persian)ورنيش
check (Persian) تحقق
almaciga (Greek)شجر المستكة
maimon (Greek)ميمون
Copt (Greek) قبطي
apricot (Latin) مشمش
mummy (Persian)المومياء
daftar (Greek) دفتر
azure (Persian)أزرق
roc (Persian( لاير عماني
dirhem ( Latin) درهم
bagre (Latin))باغر (نوع من السمك
sandal (Persian)صندل
eblis (Greek)ابليس
belleric (Persian)بالعالج
serdab (Persian)سرداب
fonda (Greek) فندق
boccaro (Latin)بخار (كوب من الطين
spinach (Persian)سبانخ
fustic (Greek)فستق
burnoose (Latin)البرنوس
talisman (Greek)طلسم
gilet (Turkish)جيليه

carvene (Greek) كراوية
alkekengi (Persian))الككنج (نوع من الثمار
lake (Persian)بحيرة
Cocothar* (Greek)
antimony (Hamitic))ميسديمث (الكحل
mezereon (Persian)(نبات)مازريون
cork (Latin)فلين
ardeb (Latin) أردب
natron (Greek)النطرون
dinar (Latin)دينار
babouche (Persian)بابوش
rook (Persian)الرخ
douane (Persian)ديوان
baize (hindi))بيزا (عملة عمانية
santir (Greek)سنطير
felucca (Greek)فلوكة
bezoar (Persian) بازهر
sesban (Persian)السيسبان
fonduk (Greek)فندق
borax (Persian)البورق
taj (Persian)تاج
gazoz (Italian)غازي
caliber (Greek)العيار
tass (Persian)طاسة
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guitar (Greek)قيثار
caliver (Greek))الذخيرة

caliper (Greek)الفرجار
tazza (Persian))تازا(وعاء عميق

(صناعة

قالب

jasmine (Persian)ياسمين
tuna (Latin)التونة
camise (Latin) قميص
julep (Persian)الجالب
typhoon (Greek) الطوفان
candy (Dravidian)حلوى
kabob (Turekish)كباب
zanza (Persian))زنزا (الة موسيقية
canun (Greek) القانون
kantar (Latin)قنطار
zedoary (Persian)جدوار
canutillo (Latin)قنوط
kemanche (Persian) كمنجة
zerda (Persian) ثعلب افريقي
caraway (Greek)كراوية
khan (Persian)خان
zumboorak (Persian)) زمبور(نوع من األسلحةcarcass (Persian)جيفة
kitar (Greek)القيثار

F. Selected Arabic Loanword Derivatives

)(اشتقاقات خمتارة من كلمات عربية مستعارة
Admiralty

األميرال
الكيمياء

Alchemistic

Alchemist

Alchemilla

Alchemic

Alchemistry

alchemistical

Alchemically

Alchemical
Alchemize

Algebraization

Alembication

Alembicated

Alembicate

Algebraist

algebraical(ly)

Algebraic

األنبيق
الجبر

Algebraize
Algorithmic

algorismic

algorist

Algoristic

نظام العد العشري
لعربي

Almaciga
amalgamationist

Amalgamation

Amalgamate
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الموسيقى

Altazimuth

التلسكوب السمي اإلرتفاعي

Amalgama

الملقم زئبق ممزوج
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بمعدن آخر
Amberoid

Amalgamize

Amalgamator

amalgamative

Amberjack

Ambergris

Ambercane

العنبر

Ambroid
anilino

Anilinism

Anilic

Antimonide

Antimonic

Antimonial

Antimonate

Antimonyl

Antimonium

Antimonious
Assassination

antimoniferou
s
Assassinate

Azimuthally

Azimuthal

azured

Azurean

األزرق السماوي

Barding

البردعة
البربري

azury

Azurmalachite

Calabaza

Berberine

Berberidaceous

Rberidaceae

Camphanyl

Campho

camph-

Calabazilla

Camphol

Camphoid

Camphire

Camphene

Camphoraceous

Campholytic

Camphene

Campholide

Camphoric

Camphorene

Camphorated

Camphorate

Camphoroyl

Carvomenthone

Camphoronic

Camphorone

Camphoryl

Camphorwood

النيلة اللون النيلي
الثمد محرفة

الحشاش
) السمت( زاوية السمت

الكافور

carvacrol*

Carthamic

Carthamic

Carthame

Carvomenthene

Carvol

Carvestrene

Carvacryl

Carvotanacetone

Carvomenthol

Carmetta

Carminative

Carmoisin

Carminite

civetta

civette

Civetone

الزباد طيب

Corked

Corkboard

Corkage

فلين

Corky

Corkwood

Corkscrew

Carminic

Corker

Carminette
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القرطم

قرمز

Curcumin

الكركم

Demitasse

الطاسة

Elixirate

اإلكسير

،مساهمة اللغة العربية في اللغة االنجليزية ترجمة عن المجلة الفصلية اإلسالمية بقلم ديفيد ديفيرو
هدى علي المزوغي. د+  الصهبي علي بلحوق.د
Fanfaronade

fanfare

Giraffine

Ghoulishness

Ghoulishly

Ghoulish

guitar-shaped

Guitarist

Guitarfish

Giraffiash

Hazardousness

Hazardous

Hazardless

Hazarder

النفير التبويق
غول
الزهر

hazardry
Intarsist

Intarsio

Jasmine

Jasminum

Imamate

اإلمامة

Intarsiatura

Intarsiate

التلبيس بفسيفساء خشبية

Jargonelle

Jargonic

الرطانة

jasminewood

Jasminaceae

الياسمين

Kermesite
laccate

Laccase

Lacca

Lac

القرمز
اللك صمغ تفرزه بعض
الحشرات

Lacquerwork

Magazinist

Laccol

laccifer

Lacquerer

Lacquered

Limequat

Limeade

mafiosa*

Lutenist

lutanist

Magazinish

Magaziner

Magazinelet

المخزن

Mahdist

Mahdism

Magaziny

المهدي

Maraboutism

المرابط

Lacquering

Masseuse

Masseur

تدليك
راكب المهاري

Monsoonal

Musaceous

Mummificatio
n
Musaceae

Nacred

nacrite

Nacreous

Orangery

Orangebird

Orangeaso

Orangeade

Rascette

Rackettail

Racketlike

Racketeer
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العازف على العود

Meharist

Mummia
Mummify

 الليم/ جير/كلس

Massager
Mizzenmast

Mozarabic

يطلى بورنيش اللك

الصاري المزيني
الموسم
المومياء
"طنبور" آلة موسيقية
موزة
)نكريت(مادة كيميائية

نارنج
راحة اليد
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Saffron

Sesamoiditis

Saffronwood

Safflorite

Safflor

safrole

safranophile

Safranine

الزعفران

satinette

الساتان
السمسم

sesamoid

Sesamin

Sesamia

sesamun

Sesamolin

sesamol

Sesbania

Sesbanis

السيسبان من البقوليات

Serendipitist

Serendibite

اإلسم القديم لسريالنكا

Sharifian

Sharifa

Shaikhi

shaik ul islam

Serendipitous

shi’ism
Siganidae

Siganoid
Siroc

Spinacia

العصفر

شريفة
شيخ
الشيعة
سمكة األرنب
 الريح/الشرقية

spinaceous

Spinacene

Spinacea

sufistic

Sufism

Sufic

Sunnite

Sunnism

السنة

Syrupy

Syruper

شراب

Tabinet

العتابي نسيج حريري

السبانخ
الصوفية

مموج
Talcomicaceous

Talcochlorite

Talcky

Talker

التلك

Talcous

Talcose

Tamburone

Tamburitza

Tambourinist

viziership

vizierial

Vizierate

الوزير

zenithwood

Zenithal

السمت
زرقون

Zirconiferous

zirconic

Zirconia

zirconate

Zirconoid

Zirconite

zirconian

Zircalloy

zirconyl
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"طنبور"آلة موسيقية

