من مسيرة "العربية " الحضارية
إبراهيم السامرائي
ٍ
شيء دعوته"معجم الدخيل" (  )1بسطت
كان لي من هذه المسيرة أن وصلت إلى
فيه ما كان في العربية مما استعاره العرب من اللغتين الفارسية والتركية .وكان
من ذلك أيضاً ما استعاره الفرس الفرس واألت ارك من العربية ،وقد عرضت في
هذا إلى فوائد تاريخية وخصوصيات لغوية وصلت فيها إلى غنى العربية التي
وسعت مو ّاد كثيرة حفظت لهاتين اللغتين ديمومتهما الحضارية.

وقد بدا لي أن أستأنف الرحلة فأبدأ بمسيرة العربية في أقرب البالد إلى
الرقعة التركية العثمانية(  )2فأجد شيئاً من ذلك في اللغة البلغارية ،وليس لنا أن
باألقلية اإلسالمية في بالد البلغار التي قاست
فنخصه
نذهب إلى هذا الوجود
ّ
ّ
من ظلم البلغار طوال عهود ّعدة فحملت على أن تسلخ عنها المظاهر العربية
ٍ
غيرذاكر الكثير
اإلسالمية .وقد كان من هذا جملة ألفاظ أذكرها في هذا الموجز
من األلفاظ العربية التي بسطتها مما استعاره األتراك ،ومن هذا الموجز في
اللغة البلغارية:
بارود barout

عربها العرب من
أقول :وكلمة "بارود" عرفها العرب ،وهي من الكلم التي َّ
الفارسية* ،وقالوا :إنها محدثة ،وهي في داللتها على ما هو داخل في أداة
الحرب تشير إلى ما عرفه العرب في هذه الصنعة العلمية ،وتركيب أجزاء مادة
" البارود " .وقد استبدلت التاء بالدال لدى البلغار ،ومثل هذا كان لدى األتراك.
(مبادلة) bedel
بدل ُ
( ) 1معجم الدخيل في الفارسية و ِ
العروبية والتركية ( مكتبة لبنان -بيروت).
( ) 2لممم يكممن لممي أن أعممرن لممما كممان لليونممانيين مممن العربيممة ووانممي علممى ث ممة أن يكممون للعربيممة مكممان فممي لغممة
اليونممانيين ل ممدى األقلي ممة المس مملمة فممي اإلغريم م  ،ول ممدى اليون ممانيين أنفس ممهم مممما أف ممادوه مم مما اقتض ممته العالق ممات
الحضارية.
* أقول :هي "باروت" في الفارسية ،وكأن العرب قد ذهبوا إلى الدال إلحداث التغيير في " التعريب".
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باد َل " ،والمراد
فاعلة " للفعل " َ
أقول :أريد بم " بدل " الم َ
بادلة ،وهذه "م َ
بلغة البلغار ما يراد في العربية.
براءت berat

أقول :وأرادوا بالكلمة في نط هم هذا بالرسم الالتيني(  )1ما هو وثي ة
بإسناد وظيفة أو بحمل وسام أو نحو هذا .وهذا المعنى الذي كان لهم جديد،
لعامة من
ولم يكن شيء منه لدى العرب ،والذهاب إلى هذا
التحول يحصل ّ
ّ
يستعير من الكلم من اللغات .وانك تجد من هذه طرائف لغوية تاريخية في
ٍ
شيء من هذا أدرجه في تعلي اتي.
كثير من اللغات ،وسأشير إلى
بركت الله bereket

( )2

أقممول: :أن هممذه الكلمممة التممي أضمميفت إلممى لفظممة الجاللممة مممما كممان لممدى
مت ط موال العصممور علممى نبممذ كممل ممما هممو
األقليممة المسمملمة فممي بلغاريمما التممي ح ِملم َ
ّ
عربي في لغتها كما حملوا على تغيير أسمائهم اإلسالمية .وقد يكون غيرهم من
البلغاريين قد استعملوا لفظ "البركة".
ُبستان bostan
( ) 1ل د آثرت الرسم الالتيني لشيوعه واستعماله ،وليس من المتيسر المذهاب إلمى الرسمم البلغماري ،وكمذلك إلمى "
الرسوم " األخرى في اللغات التي سأعرن لها في هذا الموجز.
عامممة الفمرس والتممرك وسمائر مممن أفماد مممن العربيمة مباشمرة أو أفماد منهمما عمن طريم التممرك
( ) 2ممن حم األعماجم ّ
ألن همذه التماء لمدى
ماء مبسموطة ،وذلمك ّ
والفرس أن يرسموا التاء المع مودة للتأنيمث التمي همي هماء فمي العربيمة ت ً
ماء
األعاجم ابتعدت عن أصملها فمي العربيمة وهمو الهماء بمل أصمبحت شميئاً ممن ممادة الصموتية فهمي التتحمول ه ً
بأي وجه من الوجوه وقد استعاره أولئك األعماجم طائفمة ممن المصمادر العربيمة المنتهيمة بهماء التأنيمث وجعلوهما

أعالماً للرجال والنساء نحو :العزة والشوكة والنزهة والحكمة والهداية فرسموها تاء مبسوطة فمي أعالمهمم فممن
وعصمت ِ
ون ْزَهت ِ
وب ْه َجت ِ
وع َّزت للذكور واإلناث.
وح ْش َمت للذكور ،وقد يكون ِح ْك َم ْ
ت َ
أعالمهمَ :ش ْو َكت َ
َْ
وأقممول :ل ممد كممان للعممرب أن سم َّمموا أنفسممهم بهممذه األعممالم منممذ أن كممانوا فممي جملممة اإلمبراطوريممة العثمانيممة ،وجممروا
علمى هممذا .وكممأنهم أرادوا أن يعيممدوا هممذه األعممالم إلممى األصمل العربممي فرسممموا التمماء فيهمما مع ممودة ف ممالوا :بهجممة

وشوكة ورحمة وغير هذا ،وال أراهم في الصواب في اجتهادهم.
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أقول  :أخذ غير العرب كلمة " بستان " من العربية لتعني ح الً للفاكهة
والب ل ،وهي في العربية قد استعيرت من " بوستان" الفارسية.
بطّال batal

أقول :ال أدري أيكون " بطّال " الذي استعاره البلغاريون من " الباطل "
في فصيح العربية أم تراهم هم أخذوه من بعن األلسن العامية الدارجة بمعنى
من هو "عاطل عن العمل " ؟
بقّال bakalin

أقول :هو من يبيع الب ل ،وقد يتَوسَّع فيه فيبيع الفاكهة.
بالء belia

أقول :و"البالء" المستعار بمعنى العذاب والش اء.
ِبلَّور biliour

أقول :وهو " الزجاج " النفيس.
بهار bakhar

أقول :ويراد به ما يكون من " التوابل " التي نعرفها في عربيتنا
المعاصرة.
دائره daïreh

أقول :وهذه لدى البلغار بعن أجزاء (سكن) وقد تكون حجرة.

سروال chalvari
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معرب عن الفارسية وفي
أقول :و" السروال" المستعار من العربية هو ّ
هذه هو " َشلوار ".
أقول :كان لي هذا ال در اليسير في الكلمات العربية كنت أفدته منذ ما
ي رب من نصف قرن من الطلبة البلغاريين الذين جاءوا إلى بغداد مبعوثين
للدرس في كلية اآلداب.
أتحول إلى األلفاظ البوسنية(بشنا ) وال رواطية ،وسأشير إلى
ولي أن ّ
مني فالكلمة قرواطية ،وقد تكون الكلمة في
الكلمة البوسنية ،فان لم يكن هذا ّ
ٍّ
كل من اللغتين .وفي لغة الصحف العربية ي ال " الكرواتية ".
آلَت

( )1

ālāt

أقول :هي " اآللة " العربية في دالالتها ال ديمة والحديثة .وهي
اللغة البوسنية.

alat

في

حب *ap
َ

أقول  :و ُّ
حبة ،لل طعة الصغيرة من الدواء.
الحب " جمع ّ

يسم ibrichim
إبر َ
ْ
المد " فيها جاء من اجتماع همزتين " أَأْلة ".
( ) 1بدأت بكلمة " آلة " ألد ّل ال ارئ إلى أن " ّ
مب " ف ممي األص ممل واحدت ممه " َّ
الح م ُّ
حب ممة " لم مما ه ممو ب ممزر م ممن الطع ممام كالحنط ممة والش ممعير ،وق ممد اس ممتعاره
* أق ممولَ " :
يتوسمع
المعاصرون في العربية الحديثة لألجزاء الصلبة من األدوية ،وكمان همذا تشمبيهاً وتوسُّمعاً وممن الطريمف أن َ
العو ّام في هذا فيذهبوا بم" الحبة " إلى وحدة البطيخ التي قد تبلغ زنتها جملة كيلمو غ ارممات ،وقمد يطل مون " َّ
الحبمة
" على بعن أجزاء ليست من الطعام وال الب ل وال الفاكهة.
مب " فممي هممذا الموضممع ألنممي رأيتممه  apفممي
ل ممد أريممت هممذا فممي صممنعاء حاض مرة المميمن .وقممد آثممرت أن أدرج " الحم ّ
نط هم.
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أقول :والكلمة في البوسنية وال رواطية قد استعيرت من العربية .وهي في
َبريشم ".
العربية َّ
معربة عن األصل الفارسي " أ ْ
أذان jezan

( )1

أقول  :والكلمة بوسنية في داللتها اإلسالمية وهي الدعاء للصلوات.
أمـا ama

أما " الشرطية التفصيلية في
أٌقول :وهذه بوسنية ،وهي غير بعيدة عن " ّ
العربية.
إمـام( imam)2

أقول :وهذه بوسنية وتعني " اإلمام " الذي يؤم المصلّين المسلمين في
الصلوات.
أمـان amn

توسعوا في الداللة فذهبوا بالكلمة إلى
أقولّ :
كأن البوسنيين وال رواط قد ّ
العفو والنعمة عالوةً على األمن.
ت amanet
أمان ْ
َ

أقول :وهي " وديعة " لدى البوسنيين وال رواط

( )1

إيمان iman
ياء.
( ) 1أقول والحرف الالتيني ) (Jينط
ً

() 2أقول :وال ينصرف " اإلمام " لدى البوسنيين وغيرهم من المسلمين السُّنَّة إلى غير هذه الداللة.
( ) 1أقول :ولألمانة في العربية شيء يتجاوز الوديعة أي أنها في " مأمن " .
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أقول :اإليمان ،كلمة يؤمن بها المسلمون وغيرهم.
إنسان( insan)1

أقول :ولهذه الكلمة في اللغات األعجمية التي استعارتها ما لها في
العربية من السعة.
بارود barut

مرت بنا هذه الكلمة لدى ما استعاره البلغار ،وكأن هؤالء
أقول :وقد َّ
المعرب .وهي كذلك في لغة
المستعيرين للكلمة من العربية قد لمحوا األصل
َّ
الترك العثمانيين.
براءة berat

مرت بنا آنفاً هذه الكلمة لدى البلغار بمعنى الوثي ة لمنح
أقول :وقد َّ
( )2
وظيفة أو امتياز أو وسام أو نحو ذلك .
َب َرَكت beritchet

أقول :وهذه بمعنى إقبال أو ت ُّدم أو غلّة األرن .وقد كان لي أن ذكرت
فيما استعاره البلغار " َب َرَكت الله ".

ستان bostan
ُب ْ
( ) 1أقول:احتفلممت العربيممة بم م " اإلنممس " و " اإلنسممان " فكممان مممن هممذا األصممل الكثيممر مممن الممدالالت فممي الفعممل
" أنس " وكان منه المصدر الصناعي " اإلنسانية " في داللتها الفلسفية.
( ) 2أق ممول :وم ممن " البم مراءة " بم مراءة االختم مراع ف ممي العربي ممة المعاصم مرة ،وتعن ممي تس ممجيل م مما يبتَ َك ممر ويخت ممرع باس ممم
صاحبه.
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أقول :ل د ذكرت هذه الكلمة فيما استعاره البلغار من العربية.
ُب ْل ُبل bumbul

أقول :وقد ذهب هؤالء األعاجم إلى الميم ولم أهتد إلى هذا.
ِبلَّور biljur

أقول :وقد كان هذا أيضاً مما استعاره البلغار من العربية.
بناء bina

دعى اآلن " ِعمارة ".
أقول :أرادوا به البناية الكبيرة ،وما ي َ
جالّد djelat

الجْلد :ضرب الجلد بالسَّوط.
الجالّد " من يجلد للع وبة ،و َ
أقول :و" َ
جامع djamia

أقول :و"الجامع" في األصل وصف للمسجد ،وقالوا :المسجد الجامع أو
مسجد الجامع .وهو المسجد الذي ت ام فيه صالة الجمعة.
ِ
ج ّن djinn
"الجن" ي ابل " اإلنس " في العربية ،وقد ورد مع " اإلنس " في
أقول :و
ّ
ٍ
آيات ّعدة من لغة التنزيل.
الجن " في داللته على العالم
وقد أفادت العربية من هذا األصل وهو " ّ
المستتر الذي ال نعرف عنه شيئاً ،فذهب المعربون منه إلى ك ّل ما هو خاف
بعيد عن العيان والتّصور فكان الفعل " َج ّن الليل " وكان من هذا " الجنون "
الجن " وذهبوا من هذا
وكأن المجنون من استحوذ على ع له "
وهو الخبال
ّ
ّ
11

في نحو " الجنين " .وقريب هذا " الجنان " لل لب.
االستخفاء إلى ك ّل ما هو مخ ّ
( )1
المجن و ِ
ِ
الم َجّنة " لألداة التي يستتر بها المحارب .
وقالوا ّ َ " :
معرب عن
وقد قال المعنيون باألصول اللغوية إن " ّ
الجن " في العربية ّ
ٍ
أصل إغري ٍي ومنه في اللغة اإلنكليزية  geniusلمن هو غريب ولصاحب النبوغ
والعب رية .وفي الفرنسية  genieبمعنى " العب رية ".
َجواب tchevab

أقول :وهو االسم والمصدر للفعل " جاب " الذي أهمل ذهاباً منه إلى
َجاب ".
أفع َل " أ َ
َ
َج ْيب djep

( )2

الج ْيب " في العربية الفصيحة غير ما هو معروف عن
أقول :و " َ
"الجيب" في العربية المعاصرة وفي األلسن الدارجة ،ذلك أنه في فصيح العربية
َج ْيب ال ميص والدرع والجمع " جيوب " الذي ورد في لغة التزيل في قوله
تعالى:
" وْل ِ
بهن "( .)1
هن على جيو ّ
يضرْبن بخمر ّ
قورته وجعلت له َج ْيباً.
ومنه قالواَ :جَّي ْبت ال ميص بمعنى َّ
وهو غير هذا في استعمالنا الحديث بداللته على فجوة في اللباس لحفظ
ما يحمله الرجل.

ب".
( ) 1أقول:واستبدل األعاجم الباء األعجمية (  ) Pبالباء ف الوا مثالً "  " tepوأرادوا " ِط ّ
( ) 2المرجع الساب .

( ) 1اآلية 11من سورة النور.
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حبس haps

( )1

أقول :وقد أريد بم " َح ْبس " ما هو ِس ْجن.
حرامي ( haramija)2

اللص " أو " السار " والكلمة كثيرة الورود في
و"حرامي " بمعنى
أقولَ :
ّ
وكأن هؤالء األعاجم من بوسنيين وقرواط قد أفادوها من
األلسن الدارجة العامية ّ
" حكايات ألف ليلة وليلة ".
ِ
حساب hesap
أقول :و " حساب " معروف في داللتها على العلم المعروف ،وعلى
ممارسة " الحساب " في التعامل.
حاضر hazur

أقول :هو بناء "فاعل " من " الحضور ".
حّ

( )1

hak

أقول :وأريد به لدى المستعيرين األعاجم " أجر " من يعمل.
حْل ة halka
َ

أقول :ويراد بها " الحل ة " من الحديد وغيره من المعادن.
حلَّة mahala
َم َ

الحي من أحياء المدينة.
أقول :أريد بها
ّ
( ) 1أقول :وقد است ِبدل الباء األعجمية ( )pأيضاً بالباء التي هي في "حبس ".
ب إلى " الحرام " أي أنه مرتكب له.
() 2
أقول:كأن " َحرامي " في األلسن الدارجة وقد ن ِظر فيها إلى َم ْن ن ِس َ
ّ
األعم مما هو شائع في األلسن الدراجة.
( ) 1أقول :وهذا في األغلب
ّ

11

حمام( hamam)1
ّ

"الحمام" المعروف ذو الماء الساخن الذي يغتسل فيه الناس.
أقول :هو ّ
حيوان hajvan

أقول :أريد به " الحيوان " من األحياء.
خان

( )2

han

أقول :و " الخان " أريد به ما ينزل به المسافرون ،وما يختزن فيه من
البضائع واألحمال التي يؤتَى بها محمولةً على البغال وغيرها.
خ َبر habar
َ

أقول :هو واحد " األخبار ".
َخراج( haratch)3

خصوا هذا اللفظ بم " الضريبة المفروضة على ك ّل فرد من
أقول :وقد ّ
الناس".

الح َّمممة " لموضممع مممن الممماء سم ْمخن ومنممه الح َّمممى لممما
( ) 1أقممول :ان مممادة " حمممم " تعنممي ممما هممو سم ْمخن " ومنهمما " َ
الحمممام مائل مةً
الحمممام " فممي شممعر المتنبممي " :وال خممرج َن مممن ّ
الم َرض مية.وقد ورد " ّ
يعممرن للنمماس مممن الح م اررة َ
اكهن ص يالت العر ِ
اقيب ".
أور ّ
( ) 2أقممول :ل ممد عممرَّب العممرب كلمممة " خممان " الفارسممية فممذهبوا بهمما إلممى " الحممان " وهممو ممما يبمماع فيممه الخمممر مممن
المحا ّل وقالوا إيضاً " الحانة " ،وبنت الحان أو الحانة هي الخمرة.

الخ مراج ض مريبة ممما يخممرج مممن األرن المزروعممة نخ مالً وشممج اًر وب مالً .و " كتمماب الخ مراج " معممروف
( ) 1أقممول :و َ
ألبي يوسف.
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خزنة( hazna)1

أقول :وأريد بها صندو المال .وقد ذهب بعن أهل العلم إلى أنها
شيء من م لوب " َك ْنز ".
َخ ْن َجر handjar

أقول :و" الخنجر" ضرب من السكاكين ،وهو من " السالح ".
َخ ْن َد

handek

عربه العرب في ّأول عصور اإلسالم(  ،)2واألصل
أقول :وهو مما َّ
الفارسي معروفاً في بعن األلسن الدراجة.
فارسي " ك ْن َده " ،وما زال األصل
ّ
ُدخان duhan

أقول :أرادوا بم " دخان " التبغ

( )1

.

ُدعاء dova ، dava

أقول :أرادوا بم " دعاء " الصالة ،وهذا ما ذكره أهل العربية في معاني
الصالة.
( ) 1أقول :وما زالت كلمة " خزنة " معروفة بهذه الداللة في بعن البالد العربية في عصرنا.
( ) 2أقول :ومعركة الخند معروفة مشهورة في تاريخ اإلسالم في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-
محدثمة ولعلهما من ولمه عمن  tobacoأو tabac
( ) 1أقمول :ال بمد ممن وقفمة قصميرة علمى " تبمغ " ألقمول :إنهما ّ
وقد وجدتها فمي رسمالة المدخان " للمرتضمي الحسميني الزبيمدي صماحب " تماج العمروس" .وقمد أريمت ممن الفائمدة
أن أح

هذه الرسالة مع أخرى في " ال هوة " التي هي الب ّن.
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دعوى (شكوى)dava
َ

أقول :كأنهم أشاروا إلى داللة " دعوى " حين أثبتوا إلى جوارها كلمة
"شكوى"
دفتر tefter

معرب عن اليونانية ،وهو مجموعة أو ار
قال أهل العلم :إن " َدفتر " َّ
صرف إلى
تسجَّل فيها المطالب والحسابات ذات جلد ،وهو " الطومار " وقد ي َ
ما هو دائرة أو ديوان.
وأقول :قد عرف " الدفتر " لدى العرب والفرس ،وكأني أرجح أن
"الدفتر" لدى البوسنيين وال رواط هو من العربية .و " دفتر دار "( )1لدى الفرس
هو ديوان األو ار  ،وربما ذهبوا به إلى ما هو رئيس الديوان أو خازن أو
محاسب.
د ّكان doganja

أقول :وقد استعاروا " الد ّكان " من األلسن الدارجة ،وهو " الد ّكان " في
عصرنا الذي هو الحانوت أو المخزن.
دين

( )2

din

أقول :وهذه الكلمة قد استعيرت واحتفظت بداللتها على " اإليمان ".
( ) 1أقول :وقد كان في بغداد مبنى قمديم يطلم عليمه بنايمة المدفتر دار وهمو ب يمة ممن مبماني العهمد العثمماني فمي
أواخمر زمانممه وقممد ن ممن المبنممى وشمميد فممي مكانممه عمممارة ذات طب ممات متعم ّمددة سممميت عمممارة الممدفتر دار ،وهمي
قريبة من دجلة.

( ) 2أقول :ومن معاني " الدين " الخضوع للخال وهو الله تعالى ،والكلمة في كثير من اللغات السامية.
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دينار dinar

أقول :وقد استعيرت " دينار " ل طعة من الن د تختلف قيمتها من مكان إلى
آخر.
ديوان divan

يؤدي معنى"مكتب"
أقول :و " ديوان " قد أخذه العرب من الفارسية ،وجعلوه ّ
(
أو"دائرة" وقد عرف أيضاً لكتاب الشعر للشاعر ف الوا مثالً :ديوان امرئ ال يس
. )1
عيةraja
رّ

أقول :أرادوا بم " رعية " التابع لدولة ما.
و" الرعية " فعلية بمعنى مفعول وأصله ما يكون للراعي من َس ْرحه من
عية " فذهبوا بهما إلى الحاكم
الحيوان ،ثم توسَّعوا في داللة " الراعي والر ّ
عيته.
والمحكومين .وبهذا نفهم ما ورد في األثر " كلُّكم ر ٍ
اع وكلُّكم مسؤول عن ر ّ
َرَمضان ramazan

أقول :و " َرَمضان " لدى البوسنيين يعنى " صوم رمضان ".
ساعت sahat

أقول :والمراد بم " ساعت " الزمن المحدود بوقتها ،ولكنهم ذهبوا في رسمهم
ُّ
توهماً.

ص بالضيوف.
( ) 1وقد ذهب المعاصرون بالديوان وأرادوا به البيت الخا ّ
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شراب cherbi

أقول :وأرادوا بالكلمة الشراب من الماء محلّ ًى بالعسل.
مشعل machala

أقول :وداللته معروفة من إشعال الحطب في أداة محمل بشيء " كالعصا ".
شيطان cheytan ، sajan

أقول :وهو نظير ما في اللغات الغربية

satan

صندوق suduk

أقول :و" الصندو " معروف.
صنعت zanat
َ

أقول :ويريدون بها الحرفة اليدوية.
ظُلم

 zulmو zulum

أقول :هو مصدر الفعل " ظَلَ َم "
عقرب jakrep

أقول :و" َع َرب " من زواحف الحيوانات الذي يلدغ فتؤذي لدغته.
عناد inad

أقول :وقد خصوا " العناد " بالخصومة.
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معمارmimar

أقول :وأرادوا به " المهندس في العمارة والبناء ".
فائدة  fajdaو vajda

أقول :هي بمعنى المنفعة
فيل fil

أقول :هو الحيوان الضخم المعروف.
قاتل katil

أقول :هو بناء " فاعل " من ال تل
قادر kadar

ِ
فاعل "
أقول :وهو بناء " فاعل " ولكنهم ص َّيروه " َ
قُربان( kurban)1

أقول :وقد ذهبوا بم " قربان " إلى معنى " التحبُّب " فيما ت وله المرأة أو األ ّم
لعزيز لها ولداً أو غيره.
قَ َرْنفُل karanfil

أقول :وهو َّ
الزْهر المعروف.

( ) 1أقول :و" قربمان " فمي العربيمة فمي ّأول اسمتعماله يتَ َمرَّب بمه ممن الحيموان ينحمر لألوثمان ،ثمم توسمعوا فيمه إلمى
ك ّل ما يت رب به .وفي العربية المعاصرة ي ال مثالً :الشهداء قرابين للوطن.
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صبة kasaba
قَ َ

صب
أقول :هي واحدة ال َ َ
قصاب kasap
ّ

( )1

أقول :هو " الج ّزار " ألنه ي ِ
صب الحيوان المذبوح
قصور kusur ، kasr

أقول :وذهبوا بم " قصور " إلى الت ه ر.
ِ
ص makaze
مقَ ّ
ِ
قص.
فعل " من َّ
أقول :وهو اسم آلة " م َ
قاض kadija

أقول :هو " الم اضي " صاحب الحكم.
قفص kavez

أقول :وداللة " ال فص " معروفة.
قالَب kalup

أقول :وداللة ال الَب ،معروفة وهو صورة أولى في هيئتها يصاغ عليها أو
ب فيها ما يراد إحداثه من األدوات.
صّ
ي َ
فاعل " بفتح العين يذهب إلى أبنية اآللة( )2في العربية.
وكان بناء " َ
( ) 1وقد استبدل الياء أ بالباء التي هي أصل في الكلمة.
ِ
فعممال
فعلممة ومفعممال" ذلمك ّ
ألن األبنيممةّ :
فعمل و ِم َ
( ) 2أقمول :البممد ممن تجمماوز أبنيممة اآللمة التممي جعلهمما النحماة فممي " م َ
وفاعل ،وِفعال وغيرها تفيد اآللة واألداة.
وفعالة َ
ّ
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قلم kalem

أقول :وداللة ال لم معروفة.
قيامت kijamet
َ

خاصة.
أقول :هو مصطلح " ال يامة " لدى المسلمين
ّ
كتاب tchitab

أقول :و " الكتاب " معروف.
كاتب katib

ِ
ب ".
أقول :هو بناء " فاعل" من الفعل " َكتَ َ
ِكراء kirija

أقول :وأرادوا بم " كراء " ما هو " إيجار " ،وم دار ما يدفَع فيه.
كافر djawour

تصرفوا فكان لهم " جوور "
أقول :ال أدري كيف َّ

( )1

؟

ِكيس kesa

أقول :وأ اردوا به " كيس الدراهم ".
ميدان mejdan

أقول :و" الميدان بمعنى الساحة"  ،وقد أطل على ساحة ال تال.

( ) 1أقول :ومثل هذا كنت أسمعه من الجزائريين في تسمية الفرنسي النصراني في لفظهم " كاوري ".
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هاون havan
َ

أقول :و " هاون " مما عربه العرب عن الفارسية وهو " ِ
المهراس " في
َ
العربية.
و ِ
الله vala ، vallahi
أقول :والكلمة مصطلح لل سم لدى المسلمين.
أتحول إلى ما أفدت فيما أنا فيه فأسجل ما في اللغة الرومانية من
و ّ
الكلمات العربية فأضعه في هذا الموجز .وهذا هو بحسب حروف المعجم.
ريسم ibrichim
ْإب َ

أقول :أريد به " الحرير " .انظر ما كان لي فيه مما ذكرته فيما استعاره
البوسنيون من العربية.
أمان aman

أقول :انظر هذا فيما ذكرته مما أخذه البوسنيون من العربية.
أمانت amanet

أقول :انظر في هذه ما كان لي فيما استعاره البوسنيون وال رواط من
العربية.
َب َركت berechet

أقول :وقد كان لي هذا فيما استعاره البوسنيون وال رواط من العربية.
ُبستان bostana ، bustan

مر فيما استعاره البلغار من العربية.
أقول :وهذا قد َّ
21

بقّال bacal ،bocal

أقول :ذكرته فيما استعاره البلغار من العربية.
تُ َّمن temenea

الرُّز " في لغة العراقيين ،وقد ذكر أحد العراقيين
أقول :و " الت َّمن " هو " ُّ
العامية العراقية :أن " الت َّمن " من اللغة
في معجم له ما زال مخطوطاً في ألفاظ
ّ
المغولية.
جالّد gelat

قلت :ورد هذا فيما استعاره البوسنيون وال رواط من العربية.
جامع (مسجد) geamie ،djomia

قلت :ذكرت هذا في الذي استعاره البوسنيون وال رواط من العربية.
َج ُوهر( giuvaer)1

بي من
أقول :و" جوهر " بمعنى األصل الذي يكون أساس ّ
المادة ،وهو عر ّ
"الج ْه ِر" الذي هو الوضوح ،وقد زيدت فيه الواو إلحداث هذا األصل واإلعراب
َ
وح ْو َمل وغيرهما.
عنه كما زيدت في َن ْوَفل َ
َحب hap

قلت :ذكرت هذا فيما استعاره البوسنيون وال رواط من العربية.

( ) 1أق ممول :و" الج مموهر " مم مما اس ممتعاره الف ممرس ف ممي أدبي مماتهم وفلس ممفتهم ف ممد اس ممتعمله الخي ممام وح ممافظ الش مميرازي
وغيرهما.
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حاج hagiu ،hadjdj
ّ

حج البيت الحرام لدى
أقول :هو بناء " فاعل " من الفعل " َح َّج " أي ّ
المسلمين.
حد hat
ّ

( )1

الحد " الذي يفصل بين شيئين.
أقول :وهو " ّ
َح َرَكت haracat

متحرك.
أقول :و " الحركة " " فَ َعلة " اسم لما هو
ّ
حرام haram

أقول :و " حرام " لدى الرومان ي ابل " الحالل " وهو كذلك لدى العرب.
حضور huzur

ض َر.
أقول :و " حضور " مصدر الفعل َح َ
حق hac ،hak
ّ

قلت :ذكرت هذا فيما استعاره البوسنيون وال رواط.
ك mehengviyou
َم َح ّ

ك " مصدر ميمي من الفعل " َّ
حك " ،ولكنهم أغربوا في
أقول :و " َم َح ّ
استعارتهم.

( ) 1أقول :وقد استبدلوا التاء بالدال التي هي األصل.

12

َح ْلقة alka ،halka

قلت :ل د ذكرت هذه فيما استعاره البوسنيون وال رواط.
َحالل halal

أقول :وأرادوا به ما هو مشروع غير " حرام " الذي ذكر آنفاً.
َم ِحلّه mahala

المحا ّل " في المدينة.
أقول :هي إحدى " َ
َح ْل َوى alva ،halva

كر.
الحْل َوى " ما يصنع من الس َّ
أقول :و " َ
حمال hamal
ّ

فعال " للفعل " َح َم َل " أي الرجل الذي يحمل على ظهره.
أقول :هو بناء " ّ
َح ُوض havuz

أقول :و " َحون " واحد الحيان للماء.
حال hal

أقول :و" حال " بناء " فَ ْعل " وهو صورة الشيء ،أو الزمن الحاضر.
ِخ ْد َمت huzmel

أقولِ :
و"خدمة " بناء ِف ْعلة مصد اًر للفعل " َخ َدم ".
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َخ ْزنه hazna

أقول :وكنا قد ذكرنا هذا فيما استعير لدى هؤالء األعاجم من العربية.
َخطّ hat
أقول :أرادوا به " الخطّ " calligraphie
َمخمور mahmur

أقول :كأنه من أسكرته الخمرة.
خان han

أقول :قلت إن الكلمة فارسية ،وقد بسطت الكالم عليها فيما استعاره
البوسنيون وال رواط من العربية.
دكان dughiana ،ducan

قلت :إنه " الحانوت " في العربية المعاصرة ،وهو " مخزن " صغير
التجار ،والكلمة عامية نلمح أصل هل الفصيح في الفعل " َّ
دك " ،وكأن
لصغار ّ
مما
أصل الكلمة كان من " َ
الد ّكة " وهي األرن المرتفعة قليالً عن سواها ّ
يحيط بها ،وكأنهم أي الباعة ،كانوا يبسطون عليها بضاعتهم.
تذكرة مرور techkeria

أقول :و" التذكرة " في األصل مصدر الفعل المضاعف " َذ َّك َر " مثل
"تذكير" و"تَذكار" ولكن المعربين توسَّعوا فيها فأطل وها على البطاقة الصغيرة
زود بها الرجل تحمل إذناً له أو رخصة أو الدخول إلى مكان ال يسمح
التي ي َّ
الدخول فيه إالّ لمن يحمل " التذكرة ".
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ترتيب tertip

( )1

ب "،
أقول :إن كلمة " ترتيب " في األصل مصدر الفعل المضاعف " رتَّ َ
والمراد به في االستعمال إدراج الشيء بحسب " رتبته " كأن ي ُّ
صف الجند
ٍ
حرف من كل ٍ
اسم من أسمائهم.
الواحد يليه اآلخر بحسب ّأول
َرذْل rizilic

"الرْذل " في العربية صاحب الرذيلة ،وهو السافل ،وقد يوصف به
أقول :و َ
الشيء الذي ال قيمة له.
ت rouchfet
ُر ْ
ش َو ْ

أقول :و " الرشوة " معروفة في العربية ،وهي مثلَّثة الفاء.
ف raft ، raf
َر ّ

كأن " الرف " قد أخذه األعاجم الرومان من األلسن الدراجة وهو
أقولّ :
بمعنى الخشبة أو الصفحة المعدنية توضع على الجدار قائمة على حوامل
ف عليه الكتب في المكتبات
ص ّ
تحملها عليها البضاعة في المتاجر ،كما ت َ
وغير هذا .وهذا الداللة جديدة نعرفها في العربية المعاصرة .وقد زالت داللة "
ف " في المعجمات وفيها جماعة الناس ،وال طعة من ِ
اإلبل وغيرها.
الر ّ
َ
َم َرَّمت (ترميم) meremet

فعلة " تعني المصدر الثالثي " َرّم " والفعل " َرَّم "،
الم َرّمة " " َم َ
أقول :و " َ
ورَّم البناء بمعني أصلح ما خرب منه.
َ

( ) 1أقول :وقد استبدلت الباء  pبالباء األصلية.

11

ِمزراق mazdrac

كأنهم أرادوا به شيئاً يرمى ،واألصل في " ِ
المز ار " الرمح ال صير،
أقولّ :
َ
وال أدري كيف جعلوا فيه الدال؟
َزنبيل zambil

الزبيل " و " َّ
أقول :و " َّ
الزنبيل " ِ
حمل فيه.
الجراب ،أو الوعاء ي َ
مسخرة (استهزاء) maskara ،mascara

مفعلة " ،ولكنها
أقول :لم َن َر في استعمال أهل اللسن "
َ
مسخرة " على " َ
استْحِدثَت فشاعت.
ِ
سروال chalvari ،sarval
معرب دخيل وأصله في الفارسية " َشْلوار " وقد ورد
قلت  :إن " السروال " َّ
في صفحات ت دمت مما استعاره جملة من األعاجم.
ساطورsateur

الجزاز ذبيحته في سمها
أقول :و " الساطور " ضرب من فأس يسطر بها ّ
اء.
أجز ً
مسافرmusafir

باعي " سافَ َر ".
أقول :هو بناء اسم فاعل من الر ّ
مسكين meschin ،miskin

أقول :ومن اللغويين من ذهب إلى األصل " سكن " وآخرون أروا أصالة
الميم ونظروا إلى " مشكن " في اللغة.
11

ِسم ِ
سم susan
ْ
أقول :وقد ارتجل األعاجم اللفظ بعد رؤيتهم لألصل في العربية.
س َند ( وثيقة ) sinet
َ

أقول :وللسند في فصيح العربية أمكنة خاصة فهو في علم الرواية سند الحديث
وهو قول المحدث يرفع من حامل له إلى آخر إلى أن ينتهي إلى الرسول
الكريم-صلى الله عليه وسلم .-ومثل هذا في رواية األخبار في التاريخ
" أسانيد ".
أسن َد " واالسم هو المصدر " إسناد " وجمعه
واألدب ،والفعل " َ

المحررة التي تؤيَّد ويشهَد لها بشهود
توسعوا فيه فكان الورقة
َّ
ثم أن " الس ََّند " قد ّ
في مسألة ملكية ملك ك طعة أرن أو ملكية دار ،أو أن السند يشير إلى مبلغ
من مال ي رضه دائن إلى مدين.

ُم ٍ
شتر mouchteriyou ،musteriya
أقول :هو اسم فاعل للفعل المزيد " اشتََرى ".
ِ
شعل masala
م َ
قلت :ل د ذكرت هذا فيما استعير لدى غير الرومانيين في صفحة ساب ة.
ش َّمع mouchama
ُم َ

أقول :هو اسم قديم يعرفه العوام وهو ضرب من معطف و ٍ
اف يرتديه الناس
ّ
في اليوم الماطر وهو من نسيج يحتمل المطر وال ينفذ منه إلى ما يلبسه الرجل
مطلي بال ّش ْمع.
من مالبسه .وكأنهم كانوا يرون أنه
ّ

صبر sabor
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َّبر " مصد اًر
مر الطعم،
أقول :و" َّ
الصبِر" نبات ُّ
وكأن العرب أحدثوا " الص ْ
ّ
ص َب َر " من هذا األصل النباتي ،ولذلك أومأوا في أدبهم إلى م اررة
والفعل " َ
الصبر ،قال أحدهم:
الص ْب ِر
َم ًّر من َ
َ
ص َبرت علي شيء أ َ

سأصبر حتى يعلم الصبر ّأنني
ص َحن sahan
َ

ب به الطعام .وقد يدل " الصَّحن "
صّ
أقول :وأردوا به " اإلناء " الذي ي َ
على ساحة الدار ال ديمة المكشوفة.
ص َدف sidaf
َ

ص َدف "  ،وهو ضرب من المادة فيه
الص َدفة " جمعها " َ
أقول :وأرادوا به " َ
ص َدف البحر وغيره.
لمعان مثل َ
ص ّراف saraf
َ

ص ْرف " العملة " ووابدالها بغيرها ،ومهنته
أقول :وهو صاحب صنعة " َ
"الصرافة".
ضابط zapciu

أقول :وهو " الضابط " للرتبة العسكرية officer
ضيافَت ziafet

أقول :هو مصدر حديث استعير من العربية المعاصرة لمن ينزل ضيفاً
على غيره.

ِ
ضيق َّ
النفَس tecnes
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أقول :وهذا من العربية العامية لدى العراقيين مثالً فاستعاره التُّرك ،ثم
استعاره منهم الرومان في لغتهم وهو كلمة مرّكبة " تََنك َنفَس " والكلمة األولى "
تََنك " فارسية بمعنى " ضي " و " نِفَس "هو " َنفَس " اإلنسان ،و َّ
المركب يعني
حالة مرضية تعرن لإلنسان.
ظَ ْرف zarf

أقول :وكأنهم استعاروها من بعن األلسن الدراجة العربية في إطال
"الظرف" على "الكيس" الورقي للرسائل البريدية .وهذا مأخوذ من داللة الظرف
الحيز " ف د توسعوا في داللته فكان منه "ظرف"
المكاني للشيء الذي هو " َ
للع َسل ،وآخر ُّ
للدهن ونحو ذلك.
َ
طريفzarif

صف لمن هو صاحب َأدب وخل َح َسن وذكاء.
أقول :وهو َو ْ
عباءة aba

أقول :كأنهم استعاروا الكلمة بلفظ الجمع وهو " َعباء " وواحدها " عباءة "
خاصة ،وي ال فيها "
لضرب من اللباس يرتدى فو المالبس ذات هيئة وصفة
ّ
العباية " بالياء.
َم ْع ِرفَت marefet

أقول :هي ِ
"ع َرف " ،والمعرفة واحدة " المعارف " أي
"مفعلة " مصد اًر للفعل َ
َ
المعلومات.
عقار acaret
َ

خاص كالدار واألرن ونحو ذلك.
أقول :وأرادوا به ملك
ّ
ت adet
عاد ْ
َ
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أقول :و" العادة " إحدى العادات التي يعتادها الرجل نحو عادة " التدخين "
وغيرها.
فتيل fitil

أقول :أرادوا به " فتيلة " المصباح ونحوها.
ُم ْفلس moflus

جداً.
أي شيء ( الفلوس) أي الف ير ّ
أقول :وأرادوا به الذي ال يملك ّ
قصور cusur

أقول :وقد جاء هذا في اللغة البوسنية وأريد به الت ه ر.
(لحام) casap ،kasap
قصاب ّ
ّ

الجزار أو اللّ ّحام الذي ي صب الذبيحة أي
أقولَّ :
مرت هذه الكلمة بمعنى ّ
ي طع أجزاءها.
قطائف (حلوى) cataif ،kadaif

أقول :هو ضرب من حلوى مصنوعة من الدقي و َّ
السكر والفست .
قطيفة catifea

خمل حرير.
أقول :هي ضرب من نسيج ذي َم َ

قائم مقام caimacam
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أقول :هي رتبة إدارية استحدثها الترك العثمانيون ،وقد كانت أيضاً رتبة
عسكرية ،وقد أخذها العرب وأطل وها على ما ي ابلها لديهم من الرتب اإلدارية
والعسكرية .وكان األتراك يركبونها فيرسمونها موصولة الجزءين "قائم ام" وقد
قلدهم العرب في هذا الرسم .والمرّكب من جزءين عربي َّْين.
ّ
ِك ْبريت chibrit ،Kibrit

أقول :و" الكبريت " من المعادن المعروفة لدى األقدمين ،وهو مركب من
عدة في كتب األجزاء والكيمياء عند العرب ،وقد أطل " الكبريت " في
أجزاء ّ
بعن البلدان في عصرنا على " الثِ اب ".
ِكراء chirie

مرت هذه فيما استعاره البوسنيون وأرادوا بها " اإليجار " و
أقول :ل د َّ
"األجرة" نحو :كراء الدار وغير هذا.
ِ
كافر ghiaur ،kafir
مر بنا " الكافر" في اللغة البوسنية.
أقول :ل د َّ
ما شاء الله machala

أقول :هو مصطلح ي َرّدد في ُّ
الدعاء بالبركة وهو " ما شاء الله " لدى
المسلمين.
ِمتْ َرس meterez

العدو من
أقول :هو ما ي ام في الحروب من بناء ونحوه ليكون حاج اًز ي ِمنع
ّ
الت ّدم في الحرب ،وجمعه " متاريس " .والكلمة حديثة.
َم َرض meuraz

11

الم َرن واحد األمران معروف.
أقول :و َ
َميدان maidan

البوسنيون والمراد به الساحة
قلت :ل در مرت هذه الكلمة فيما استعاره
ّ
كميدان اللعب والسبا ونحو هذا.
وكيل vekil

أقول :هو من ي وم بم "الوكالة" عن آخر.

استدراك
ٍ
قاض cadiu ، kadij
ٍ
"قان" لمن ي وم بال ضاء ووانفاذ األحكام.
مرت بنا كلمة
أقول :وقد ّ
قفص cafas ،kafes

مر هذا لدى البوسنيين.
أقول :وقد ّ
قالَب calup ،kalup

مر هذا أيضاً.
أقول :وقد َّ
كلمة أخيرة:
أقول :هذا ما أفدته مما اجتهدت في است رائي لما كان لي مع طالّبي
األجانب من األتراك والبوسنيين والبلغار والرومان .وكان لي أن وقفت على
ٍ
شيء من هذا في بعن معجمات هذه الجهات .وواني واث أن هذه البضاعة
اللغوية قد حملها األتراك العثمانيون المسلمون إلى هذه الديار التي آمن
المسلمون من أهلها أن العربية لغة اإلسالم.
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وقد بدا لي أن ألح بهذا الموجز أشتاتاً من العربية وغيرها في صفحة
اقتنيتها من جريدة الزوراء العثمانية مع أو ار مخطوطة لم أهتد إلى أصلها
فكان لي في الصفحة المذكورة التي هي في العربية بعن الفوائد وها هي ذي:
سنية:
سلطنت ّ
وأريد بها في الصفحة نفسها " الدولة العلية " أو " السلطنة السنية "
أقول :أن " َسْلطنت " هي " السلطنة" وهذه شيء من مصدر بمعنى
"السلطان" وهو مصدر للفعل الثالثي الذي استبعد في االستعمال " َسلَط " .
وأما " السنية " فهو وصف للسلطان التزم به العثمانيون ،ثم استعمل
الوصف أحياناً وحده كأنه اسم له داللته فكانت " السنية " تشير إلى " الدولة
العلية " وأمالك الدولة.
باد شاه
أقول :والمراد بهذه الكلمة المركبة " ملك الملوك ".
أقول :و " باد " بالباء األعجمية ( )pتعني " َع ْرش " و " شاه " تعني
"ملك " فيكون من هذا المركب صاحب العرش أي الملك .وكأن الفرس قد
توسعوا في الداللة فجعلوا المرّكب بمعنى ملك الملوك.
ّ
انتهى ما كان لي في تلك الصفحة.
ثم كان لي أن أطلعت لمصورة نسخة مخطوطة لم " كتاب تحريم األحكام
في تدبير أهل اإلسالم " البن جماعة في دار الكتب المصرية وقد وجدت فيه
والكتاب بلغة عربية احتوت فوائد لغوية تاريخية وهذه هي:
ش ْهر:
أسكي َ
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أقول :بمعنى " المدنية ال ديمة " مركبة من آسكى بمعنى قديم ،و" َش ْهر
بمعنى مدينة ،وقد تدل على " مملكة " أو دولة " .وما زال الوصف " آسكي "
المسنين ،وهم يطل ونها على ما هو
معروفاً في العامية العراقية الحضرية لدى
ّ
قديم عتي نفيس.
أُقجه:
أقول :ويراد بها قطعة ن دية من الفضة ،والكلمة تركية عثمانية " أ " ثم
ألح ت بها أداة التصغير " َجه " وهذه األداة من الفارسية.
أورطه:
أقول :هي كلمة عثمانية بمعنى ما هو " مركز ".
البايا:
أقول :وردت هذه الكلمة وأريد بها الكلمة الفارسية " بياده " بمعنى المشاة
من أفراد الجيش.
أقول :ال أدري إن كانت

pieton

الفرنسية من هذت األصل….

َب َدل إسارت:
أقول :ويراد بهذا ما يدفع من المال إلطال األسير.
بي.
والكلمة مركبة من كلمتين وكالهما عر ّ
ُبشناق:
بمعنى أهل " البوسنه "
َدزدار:
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أقول :كلمة مركبة بمعنى حارس .وهي " َد ْز " بمعنى " قلعة " و " دار "
بمعنى " صاحب " .
ِدلِز:
أقول :والمعنى " أخرس " والكلمة في التركية العثمانية.
دوشرمه:
أقول :وقد أطل ها العثمانيون على المسيحيين األلبان.
ديرليك:
خصها
أقول :وهي لدى األتراك تعني " رز " .وكلمة " رز " العربية ّ
العثمانيون بما يمنح للعسكري من الطعام.
الطوغانجية:
أقول :وأريد بها جماعة ال ّناصة من أفراد الجيش.

عسكري:

أقول :وأصل " أشكر " الفارسية بمعنى " جيش ".
علوفه لي:
قبو:

اضى أج اًر ".
أقول :والمراد به " من يت َ
أقول :بمعنى "باب".

ِقليج:

أقول :وتعني " سيف " لدى العثمانيين.
قول:
أقول :وتعني " َع ْبد ".
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همايون:
أقول :كلمة فارسية وتعني ما هو " مبارك " أو " ميمون ".
يورت:
أقول :ويراد بها لدى األتراك بها " منزل " أو " بيت " أو " محطة ".
انتهى هذا الموجز الثاني من العلم الذي وجدته في كتاب ابن جماعة.
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