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ქართულში შემოსული არაბიზმების შესახებ ბევრია ცნობილი.            
გ. წერეთელმა, ვლ. ლეკიაშ ვილ მა, მზ. ანდრონიკაშვილმა, ა. 
სილაგაძემ, მ. ანდრონიკაშვილმა, გ. ჩიქოვანმა და სხვ. მიუძღვნეს 
ნაშ რო მები არაბული წარმოშობის სიტყვებს, რომლებიც უშუალოდ 
არაბულიდან ან ტრანზი ტუ ლი გზით შემოვიდა ქართულში. შედეგად, 
შედგენილია ქართულში შემოსული არაბიზმების მთელი კორპუსი; ამ 
სიტყვათაგან ნა წი ლი გამო ი ყე ნება დღესაც (ხასიათი, ექიმი), ნაწილი 
– ქართულმა აღიქვა ზედმეტად და თავიდან მოიშორა (დარაკა, 
მისქინი), ხოლო ნაწილი – ისეთ სპე ციფიკურ სფეროში ფუნქციო-
ნი რებ და, რომ ბუნებრივად ნიველირდა ამ სპეციფიკის აქტუა-
ლო ბის დაკარ გვას თან ერ თად (ეჯიბი, მანშური). ყოველივე ამის 
მიუხედავად, ჟამიდან ჟამზე მკვლევრის თვალს ხვდება ზოგიერთი 
სიტყვა, რომლებიც, გარკვეული ნიშნების მი ხედ ვით, შეიძ ლე  ბოდა 
არაბიზმად ჩაგვეთვალა. ზოგჯერ ადრე უკვე დად გე ნილი ეტი მო-
ლოგიის გა და ხედვის საჭიროებაც იკვეთება; მაგ., გ. ჩიქოვანმა 
გადაიაზრა „მახალ“-ის ეტიმო ლო გია, როგორც მომდინარე არაბ. 
სიტყვისგან muḫallal مخلل.

მოხსენება ეხება რამდენიმე არაბულ სიტყვას, რომლებიც, 
როგორც სტატიის ავტორისთვისაა ცნობილი, აქამდე არაბიზმებად 
კვალიფიცრებული არ ყო ფი ლა, მაგრამ შე იძლებოდა ჩაგვეთვალა 
ასეთებად. კერძოდ, გა ანალიზებული ერთეუ ლე ბია: ბალანი < ballānun 
 > თანასობა ;جيل ჯილაგი < jīl ;كوب ქვაბი < kūbun ;برج ბორჯი < burjun ;بالن
tanāsub تناسب; ჯილდაობა, ჯელთაობა < jilādun ِجالد.
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About the Arabisms that entered the Georgian language in known 
much. Scholars, as G. Tsereteli, Vl. Le ki ash vili, Mz. Andronikashvili, A. Si-
lagadze, M. Andronikashvili, G. Chikovani, etc., dedicated their works to 
words of Arabic origin, which entered Georgian directly from Arabic or by 
transit way. As a result, a whole corpus of Arabisms was specified; part of 
these words are used till nowadays (khasiat-i, ekim-i), some of it was per-
ceived by the language as superfluous and were rejected (daraqa, miskin-i); 
and some other part  ̶ functioned in such a spe cific sphere, that it disap-
peared naturally with the loss of the relevance of these spheres (ejib-i, 
manshur-i). Despite this, sometimes, researchers notice more words that, 
due to certain features can be considered Arabic in origin. In some cases, it 
becomes necessary to revise the earlier established etymology; e.g., G. Chi-
kovani reinterpreted etymology of makhal-i as originated from the Arabic 
word muḫallal مخلل.

The paper deals with few lexems, which was not considered earlier as 
Arabisms. In the paper is given attempt to argue that these words in Geor-
gian could be of Arabic Origin. namely, analyzed units are: balan-i “hair” < 
ballānun بالن; borj-i “term, date” < burjun برج; kvab-i “cave, grotto; saucepan” 
< kūbun كوب; jilag-i “genus, family” < jīl جيل; tana so ba (a kind of war play) < 
tanāsub تناسب; jil da o ba, jeltaoba (a kind of competition) < jilādun ِجالد.
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