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АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНА ТА ЮРИДИЧНА 
ЛЕКСИКА У ХРОНІКАХ АБДУРРАХМАНА 

АЛЬ-ДЖАБАРТІ

Сівков І. В.

У цій статті ми продовжуємо аналіз адміністративно-
політичної і юридичної термінології арабської мови в історич-
них працях Абдуррахмана аль-Джабарті “Чудеса минувшини в 
життєписах та хроніках” та “Музгир ат-такдіс бі-заваль давлят 
аль-фарансіс”. Ми проаналізуємо процеси формування зазначе-
них термінологічних груп шляхом визначення типів семантичних 
зсувів у лексичних одиницях класичної арабської мови, що при-
звели до їх термінологізації в кін. XVIII – поч. XIX ст., а також 
екстралінгвістичних чинників, що спричинили набуття певними 
лексемами термінологічної семантики.

Лексичний аналіз досліджуваних історичних текстів виявляє 
факт вживання деяких лексем, які, як і у лексикографічних 
та історичних працях класичної та посткласичної доби, 
використовували в узагальненому, нетермінологічному значенні. 
У сучасній арабській літературній мові їх широко вживають у 
термінологічному семантичному оформленні, якого вони набули 
внаслідок модифікації значень, засвідчених в класичних та 
посткласичних лексикографічних та історичних матеріалах:

”місце (проживання)” → “Батьківщина“ (أوطان .мн) وطن
وانفـض المولـد ورجـع النـاس إلـى أوطانھـم

“Святкування мауліда1 закінчилося, і люди розїхалися по сво-
їм місцям” [Джабарти 1978, 158; ‘Ağā’ib 1998, II, 151];

”заступник”, “захисник ” → “фанатик“ متعصب
فلم یسع المتعصبین لھ إال االمتثال

“Після цього заступникам лише залишалося підкоритися” 
[Джабарти 1963, 192; ‘Ağā’ib 1998, IV, 125];

 → ”обговорити“  تفاوض ,”суперечки” → “переговори“ مفاوضة
“проводити переговори”

وفي ذلك الیوم أیًضا وقع بمجلس الدیوان بین الوكیل والمشایخ مفاوضة ومناقشة وذلك 
أنھ لما أشیع خبر ورود المراكب الى أبي قیر شحت الغالل وارتفعت من الرقع على العادة 
وزادت أثمانھا فتفاوضوا في شأن ذلك وأنھ البد من االعتناء من الحكام وزجر الباعة وطواف 

المحتسب وشیخ البلد على الرقع والسواحل
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“Того ж дня на засіданні дивану2 обговорювали питання 
щодо зростання цін на зерно, яке зникло з базарів та тривали 
суперечки між комісаром та шейхами з приводу нестачі зерна, що 
стала відчутною після того, як поширилася новина про прибуття 
кораблів до Абукіру. Члени дивану обговорили це питання і 
прийшли до висновку, що необхідно привернути до цієї справи 
увагу місцевої влади, відповідно вплинути на торговельників, 
а також зобов’язати мухтасіба3 і шейх аль-балада4 об’їжджати 
базари і ринки та слідкувати за цим” [Джабарти 1962, 379–380; 
‘Ağā’ib 1998, III, 242].

Слово تقریر, що мало в класичній арабській мові граматичне 
значення імені дії дієслова قرر “вирішувати”, “постановляти”, 
вживається в розглянутих текстах у наступних значеннях:

1) “указ”
وفي یوم األربعاء ثالث عشرینھ وصل قابجي ومعھ مرسومات یتضمن أحدھا التقریر 
لمحمد علي باشا على والیة مصر وآخر بالدفترداریة باسم ولده إبراھیم وآخر بالعفو عن 
جمیع العسكر جزاء عن إخراجھم اإلنكلیز من ثغر اإلسكندریة وآخر بالتأكید في التشھیل 
والتجار  بالرعیة  والوصیة  الحرمین  واستخالص  بالحجاز  الخوارج  لمحاربة  والسفر 
وصحبتھ أیًضا خلع وشلنجات فأركبوه في موكب في صبح یوم الخمیس وطلع إلى القلعة 
وقرئت المراسیم المذكورة بحضرة الباشا والمشایخ وكبار العسكر وشاھین بك وخشداشینھ 

األلفیة 
“У середу, 23 шавваля (24.XII.1807), прибув капуджи5 з декіль-

кома указами, одним з яких було підтверджено права Мухаммада 
Алі на володіння Єгиптом, другим – сина паші Ібрагіма було при-
значено дафтардаром6. Третім – давалося помилування всім сол-
датам у вигляді винагороди за те, що вони вигнали англійців з 
Олександрійського порту. Останній підтверджував необхідність 
найшвидшої підготовки військової експедиції проти Хіджазу для 
звільнення священних міст і рекомендував пашу мешканцям і 
купцям Хіджазу. Посланець султана привіз також у якості дару 
шубу і гроші. У четвер влаштували урочистий в’їзд капуджи. Він 
піднявся до фортеці і тут було зачитано згадані укази в присут-
ності паші, шейхів, вищого командного складу, Шагін-бея і його 
мамлюцької свити – прибічників аль-Альфі” [‘Ağā’ib 1998, IV, 
123; Джабарти 1963, 188];

فلما قرئ التقریر في الدیوان الداخل خلع على الشیخ العروسي والشیخ البكري والشیخ 
الحریري والشیخ األمیر واألمراء الكبار
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“Після прочитання в дивані указу [про призначення Ісмаїл-
паші правителем Єгипту] подарували шуби пошани шейху аль-
Арусі, шейху аль-Бакрі, шейху аль-Харірі, шейху аль-Аміру та 
найбільш високопосадовим емірам” [‘Ağā’ib 1998, II, 274; Джа-
барти 1978, 290].

2) “узгодження”, “погодження”, “підписання”
وشاع أمر الصلح وحضر من طرف العثمانیین رئیس الكتاب والدفتردار لتقریر الصلح 

وجنح كل من الفریقین الى ذلك لما فیھ من كف الحرب وحقن الدماء 
“Поширилися чутки про підписання миру. Два турецьких де-

легати – начальник канцелярії і дафтардар – прибули до Каїру для 
узгодження умов мирного договору. Обидві сторони схилялися до 
підписання угоди, прагнучи припинити війну і уникнути крово-
пролиття” [‘Ağā’ib 1998, III, 141; Джабарти 1962, 234];

3) “установлення”
بعض  بالقسمة  التزم  التوتیة  السنة  أول  في  القاضي  ورد  إذا  أنھ  القدیم  المعتاد  وكان 
الممیزین من رجال المحكمة بقدر معلوم یقوم بدفعھ للقاضي وكذلك تقریر الوظائف كانت 

بالفراغ أو المحلول ولھ شھریات على باقي المحاكم الخارجة
“За давнім звичаєм, новопризначеному судді в перший рік його 

перебування на посаді привілейовані посадові особи [верховно-
го] суду були зобов’язані сплачувати деякі, встановленого розмі-
ру, суми. Так само були встановлені незайняті, або вакантні, поса-
ди, щомісячні оклади, з яких суддя отримує по судах районів поза 
міськими стінами” [‘Ağā’ib 1998, IV, 387; Джабарти 1963, 550].

У сучасній арабській літературній мові досліджувана лексич-
на одиниця втратила зазначену семантику і вживається як адміні-
стративний термін у значенні “звіт”, “доповідь”;

Лексема مقرر, що має граматичне значення пасивного дієприк-
метника дієслова قرر, у масиві розглянутих текстів виступає з на-
ступною семантикою:

1) “указ”
وخلعة  باشا  أسود وعلى یده مقرر لعابدي  آغا  ثغر بوالق  االثنین حضر الى  وفي یوم 

لشریف مكة
“У понеділок до порту Булака приїхав чорний ага7 з указами 

Абді-паші і дарованим одягом для шерифа Мекки” [‘Ağā’ib 1998, 
IІ, 245; Джабарти 1978, 260];

2) “податки”
عملوا الدیوان وأحضروا قائمة مقررات األمالك والعقار

“Зібрався диван, на якому було представлено список податків 
на нерухомість” [‘Ağā’ib 1998, IІI, 41; Джабарти 1962, 101];
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3) “установлений”, “постановлений”
ومنھا أن أحمد آغا أخا كتخدا بك لما تقلد وكالة دار السعادة ونظارة الحرمین انضم إلیھ 
أبالیس الكتبة لتحریر اإلیراد والمصرف وحصروا األحكار المقررة على األماكن واألطیان 

التي أجرھا النظار السابقون المداد الطویلة 
“З інших подій. Як тільки Ахмад-агу – брата катхода-бея8 – 

було призначено представником Порти і правителем священних 
міст, до нього відразу ж приставили цих дияволів-писців для того, 
щоб установити стан прибутків і витрат. Вони вирахували вста-
новлені прибутки з земель та ділянок з їх будівлями і нерухоміс-
тю, зданими в аренду попередніми управителями, за тривалий пе-
ріод часу” [‘Ağā’ib 1998, IV, 254; Джабарти 1963, 362].

У сучасній арабській літературній мові ця лексема зберегла 
лише останнє нетермінологнічне значення пасивного дієприк-
метника дієслова قرر. ЇЇ термінологічна семантика, широковжива-
на в досліджуваних історичних хроніках, була втрачена. 

При аналізі особливостей  семантичної реалізації термінів تقریر 
та مقرر у розглянутих текстах нами було засвідчено факт їхнього 
вживання як синонімів у значенні “указ” в тому самому пасажі:

ورد آغا وعلى یده تقریر السمعیل باشا على السنة الجدیدة فعملوا لھ موكًبا وطلع الى 
القلعة وقرئ المقرر بحضرة الجمع وضربوا لھ مدافع

“Прибув ага Порти з указом про подовження повноважень 
Ісмаїл-бея на наступний рік. Йому влаштували урочистий в’їзд 
до фортеці. У присутності всіх прочитали укази і дали гарматний 
салют” [‘Ağā’ib 1998, IІ, 291; Джабарти 1978, 304]. 

Можливість синонімічного вживання обох лексичних одиниць 
пояснюється тим, що вони є іменними дериватами дієслова قرر, 
причому перший з них має значення імені дії, яке субстантиву-
ючись, матеріалізує своє значення, позначаючи конкретний факт 
здійснення дії, її результат: “постановлення”, “вирішення” → 
“указ”, “постанова”, а другий також зазнає субстантивації: “ви-
рішений”, “установлений” → “указ”, “постанова” [Белкин 1975, 
80–81].

Лексема ناحیة вживається у досліджуваних текстах у загальному 
нетермінологічному значенні “сторона”, “район”:

مر الباشا في ناحیة سویقة العزي سائًرا إلى ناحیة بیت بلغیا
“Паша проходив через район Сувайкат аль-Аззі, прямуючи в 

бік Байт Булгія” [‘Ağā’ib 1998, IV, 115; Джабарти 1963, 179];
ووصل األمراء المصریة وعرضي نصوح باشا وجملة من العساكر العثمانیة الى ناحیة 

المطریة ونصبوا خیامھم ووطاقھم ھناك
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“Насух-паша переніс свій табір до аль-Матарії. Він прибув 
туди з частиною турецької армії і з мамлюкськими беями і розки-
нув там свої намети та шатри” [‘Ağā’ib 1998, IІІ, 152; Джабарти 
1963, 249].

У сучасній арабській літературній мові зазначена лексична 
одиниця набула термінологічного значення та вживається на 
позначення одиниці адміністративно-територіального поділу, 
нижчої за قضاء “район”, ускладнивши свою смислову структуру 
за посередництвом османсько-турецької мови, в якій вона 
використовувалася як адміністративний термін.

Низка лексем набула своїх термінологічних значень під 
впливом їхнього вживання в османському та єгипетському 
адміністративному апараті кін. XVIII – поч. ХІХ ст. Так, слово 
 вживається як адміністративний термін у сучасному значенні  مدیر
“директор”, “начальник”, “керуючий” у титулатурі членів 
французької окупаційної адміністрації в Єгипті (1798–1801 рр.):

;”начальник митниць“  مدیر الحدود
;”керівник дивану“ مدیر الدیوان
.”начальник“ كبیر المدیرین 
У класичній арабській мові лексема مدیر має граматичне значення 

імені діяча від дієслова أدار, яке у класичних лексикографічних 
матеріалах наводиться у значенні “обертати”, “крутити”, і ще не 
фіксується зі своєю відомою в сучасній арабській та літературній 
мові семантикою “управляти”, яка сформувалася внаслідок 
розвитку свого раннього, класичного значення.

Аль-Джабарті застосовує слово محافظ як у класичному значенні 
активного дієприкметника дієслова حافظ “зберігати”, “захищати”, 
“охороняти”, так і в термінологічних значеннях “комендант 
фортець та замків”, “губернатор провінцій”, “градоначальник, 
правитель міста”, яких зазначена лексема набула під впливом 
свого використання в османському адміністративному лексиконі 
[Туранли, 96; Deny, 40–41]:

وأنا كنت الذي ولیت طاھر باشا لكونھ محافظ الدیار المصریة من طرف الدولة
“Я був тим, хто з боку султана призначив Тагіра-пашу охоро-

няти Єгипет” [‘Ağā’ib 1998, III, 391];
امیر الحاج  نخبركم ان  مصر  اھل  الشوارع وھي :  یا  في  اوراًقا ونادوا بھا  وفیھ كتبوا 
لم  ورعایا  ووجاقات  علماء  مصر  اھل  وان  منھ  حصل  ما  بسبب  بالحاج  سفره  عن  رفعوه 
یخالطوه في ھذا االمر ولم ینسب لھم شيء فالحمد هللا الذي برا اھل مصرمن ھذه الفتنة وھم 
حاضرون سالمون غانمون ما علیھم سوء و من كان مراده الحج یؤھل نفسھ ویسافر صحبة 
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الصرة والكسوة في البحر والمراكب حاضرة والمعینون المحافظون من اھل مصر صحبة 
الحاج حاضرون یكون في علمكم ان تكونوا مطمئنین واتركوا كالم الحشاشین

“Того ж дня французи уклали і оголосили на вулицях наступне: 
“Мешканці Єгипту! Ми доводимо до вашого відома, що амір аль-
хаджжа9 було відсторонено від участі у хаджі через те, що він ско-
їв. Але населення Єгипту – улеми10, начальники яничарських кор-
пусів, прості мешканці не вплутані у це, і їх ні в чому не звинува-
чують. Слава Аллаху, який захистив мешканців Єгипту від участі 
у цій змові, вони перебувають у повному здоров’ї, і їх ніхто ні в 
чому не звинувачує. Той, хто бажає здійснити хадж, хай готується. 
Він може відправитися морським шляхом разом зі священним по-
кривалом і суррою11. Кораблі вже готові. Було приготовлено також 
охорону, призначену з мешканців Єгипту для того, щоб охороняти 
прочан. Живіть у спокої і не прислухайтеся до вигадок тих, хто па-
лить гашиш” [‘Ağā’ib 1998, III, 92; Джабарти 1962, 167–168];

ومعھ  قبرص  إلى  لیذھب  دمیاط  إلى  وسافر  بوالق  إلى  الظھر  بعد  بصحبتھ  ونزلوا 
محافظون

“Ясін-бей разом з тими, хто його супроводжував, відправився 
після полудня до Булаку, щоб поїхати до Дам’єтти, а звідти – на 
Кіпр; його супроводжувала стража” [‘Ağā’ib 1998, IV, 125; Джа-
барти 1963, 192];

السلطان مصطفى وانفصل عنھا وجعل محافظا بجزیرة  في زمن  وكان تولى الوزارة 
قبرص ثم حضر منھا والًیا على مصر 

“За часів правління султана Мустафи він був візиром. Він за-
лишив цю посаду, а потім його було призначено губернатором 
Кріту, з якого він прибув до Єгипту в якості валі12” [‘Ağā’ib 1997, 
I, 57];

فحنق لذلك الباشا وأرسل في الحال مراسالت إلى سلیمان باشا محافظ عكا یعلمھ بذلك 
ویلزمھ بإحضارھا 

“Паша розлютився і відразу ж надіслав листа Сулейман-паші, 
правителю Акки, сповіщаючи про це і зобов’язуючи його розшу-
кати і доставити їх” [‘Ağā’ib 1998, IV, 242; Джабарти 1963, 346];

فإنھ سعى أوًال في نقض دولھ من مخدومھ محمد باشا خسروا بتواطئھ مع طاھر باشا 
وخازنداره محمد باشا المحافظ للقلعة

“Він прагнув підірвати владу свого пана Мухаммада Хосров-
паші, змовившись з Тагір-пашою та його хазандаром13 – 
Мухаммад-пашою, комендантом фортеці”

[‘Ağā’ib 1998, IV, 55; Джабарти 1963, 98];
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لحسن  یده مثال  الدولة وعلى  من  حضر ططري  فیھ  الجمعة  بیوم  األول  واستھل ربیع 
باشا بأن یقیم بمصر وال یخرج مع العساكر بل یستمر محافًظا في المدینة فتحقق الناس إقامتھ 

وعدم سفره  
“У цей день приїхав зі Стамбула татарин – гонець з місалем14 

Порти на руках до Хасана-паші, що уповноважував його нада-
лі перебувати в Каїрі разом з турецькими військами, більш того, 
йому наказувалося продовжувати залишатися мухафізом15 міста, 
оскільки населення пересвідчилося у необхідності його перебу-
вання, у небажаності його від’їзду”

[‘Ağā’ib 1998, II, 210–211; Джабарти 1978, 215–216];
وفي یوم االثنین سافر حمامجي أوغلي بالجوابات الى الجھة القبلیة وفیھا األمر بحضور 
عابدي باشا واسمعیل بك وباقي األمراء الى مصر وأن حسن بك ومحمد بك المبدول ویحیى 

بك یقیمون بأسنا محافظین
“У понеділок Хаммамджи Оглу поїхав з відповідями до Верх-

нього Єгипту. [Він віз] наказ Абді-паші: прибути йому до Каїру. 
Ісмаїл-бею та іншим емірам, а Хасан-бею, Махмуд-бею аль-
Мабдул і Ях’ї-бею влаштуватися в Існі в якості мухафізів” [‘Ağā’ib 
1998, II, 204; Джабарти 1978, 222];

Лексема محافظة, яка, як і слово محافظ, є похідною іменниковою 
формою дієслова حافظ, вживається у досліджуваних текстах 
у своєму класичному нетермінологічному значенні імені дії 
зазначеного дієслова:

وفیھ خرج العسكر المجرد إلى السویس وكبیرھم بونابارتھ الخازندار لیذھب لمحافظة 
الینبع صحبة طوسون باشا 

“У той самий день до Суецу виступила експедиція солдат нa 
чолі з Бонапартом Хазандаром, щоб відправитися на з’єднання з 
Тусун-пашою і утримати Янбо” [‘Ağā’ib 1998, IV, 226; Джабарти 
1963, 326]; 

وأما حسن بك الجداوي فإنھ تخلف بقنا ھو وأتباعھ وكذلك عثمان بك وسلیم بك االسماعیلي 
بك  باكیر  بك  ویحیى  الحسینین  بك  وشاھین  بك  وعثمان  بأرمنت  جركس  بك  وعلي  بأسنا 
ومحمد بك المبذول كذلك تخلفوا متفرقین في البنادر ألجل المحافظة وقاسم بك أبو سیف في 

منصبھ بدجرجا
“Щодо Хасан-бея аль-Джиддаві, то він залишився в Кина 

разом зі своєю свитою, так як і Осман-бей, Салім-бей аль-Ісмаїлі 
залишилися в Існа. Алі-бей Черкес залишився в Арманті. Осман-
бей і Шагін-бей аль-Хусайні, Ях’я-бей, Бакір-бей і Мухаммад-бей 
аль-Мабдуль також залишилися в різних провінційних центрах, з 
метою їх охорони. Касім-бей Абу Сейф залишився на своїй посаді 
в Джирджі” [‘Ağā’ib 1998, II, 212; Джабарти 1978, 223–224].
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Дослідження меж вживання розгляданої лексичної одиниці в 
текстах історичних хронік А. аль-Джабарті засвідчує, що вона 
ще не набула сучасного термінологічного значення “провінція”, 
що виникло внаслідок семантичного переходу “посадова особа” 
→ “територія, на яку поширюється юрисдикція цієї посадової 
особи” (محافظ “губернатор провінції” → محافظة “провінція”). Як 
відомо, такі семантичні зміни є продуктивними при формуванні 
адміністративно-політичних термінів на позначення посад, 
органів влади тощо.

Деякі термінологічні лексеми виникли в розгляданий період:
”махкама (місцезнаходження суду, камера судді)“ محكمة
 ثم أقاموا الدعاوى في المحكمة 
“(Магрибінці) подали позов до махками” [Джабарти 1978, 36, 

418; ‘Ağā’ib 1998, II, 12]
وفي عشرینھ قلدوا مصطفى بك كتخدا الباشا على إمارة الحاج فحضروا الى المحكمة 
الحج  مھمات  بتشھیل  بونابارتھ  والتزم  الدیوان  مشایخ  بحضرة  الخلعة  ولبس  القاضي  عند 

وعمل محًال جدیًدا
“20 рабі аль-аввала Мустафу-бея, катходу паші, було призна-

чено амір аль-хаджем. Його привели до приміщення суду до каді, 
і він одягнув там почесне плаття в присутності шейхів дивана. 
Бонапарт зобов’язався прискорити спорядження хаджу і приго-
тував нове місце [для урочистої церемонії відправки священного 
покривала]” [Джабарти 1962, 80; ‘Ağā’ib 1998, III, 26].

В Османській імперії махкама була офіційною резиденцією 
кади16. Вона розташовувалася в межах када17 (хукума). У XVIII ст. 
махками розташовувалися у власних приміщеннях [EI, VI, 3a].

Тексти історичних хронік засвідчують вживання досліджу-
ваного терміна у назвах тогочасних органів судової влади:

;”Верховний трибунал“ محكمة النظام
.”трибунал“ محكمة القضایا
У сучасній арабській мові термін محكمة позначає не лише при-

міщення суду, а й орган судової влади.
Деякі лексичні одиниці, використання яких не було засвідчене в 

адміністративно-політичному контексті в ранніх історіографічних 
працях, почали вживати, як адміністративно-політичні терміни 
в сучасну аль-Джабарті епоху. Згодом вони втратили свою 
адміністративну семантику і “повернули собі” класичні значення. 
Так, у хроніках аль-Джабарті на позначення поняття “республіка” 
ми зустрічаємо такі терміни:
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 المشیخة Це слово спорадично використовується у виразі  مشیخة
 .”Французька республіка“  الفرنساویة

Ця лексема була запропонована французькими перекладачами 
під час окупації Єгипту у значенні “республіка” і до кінця ХІХ 
ст. була вживана на позначення поняття “республіканська форма 
правління”. Однак у зазначених текстах ця лексична одиниця 
набагато частіше використовується в класичному, традиційному 
релігійно-правовому значенні “посада шейха”, “шейхство”:

أحمد  الشیخ  مات  حتى  حالتھ  على  واستمر  النادر  في  إال  البیوت  إلى  الذھاب  وترك 
العروسي فتولى بعده مشیخة الجامع األزھر

“Він залишив ходіння по будинках, окрім рідких виключень, 
і так продовжував жити, поки не помер шейх Ахмад аль-Арусі, 
після чого він вступив у права шейха мечеті аль-Азгар” [‘Ağā’ib 
1998, IV, 257; Джабарти 1963, 367; Ayalon 1987, 99–104].

Це значення і збереглося за словом مشیخة  у сучасній арабській 
літературній мові.

Лексична одиниця جمھور, що має класичне значення “зібран-
ня людей”, “натовп”, “народні маси” була в формі cumhūr вжи-
та турками-османами в значенні “республіка”. Ця семантика була 
актуалізована французькими орієнталістами під час французько-
го правління в Єгипті. Вона також зустрічається у аль-Джабарті 
у виразах:

;”Французька республіка“ الجمھور الفرنساوي, دولة الجمھور الفرنساویة
.”прокурор Французької республіки“ وكیل الجمھور
 Після виводу французьких військ ця лексична одиниця вийшла 

з ужитку [Ayalon 1987, 99–103]. Вона зберегла своє класичне зна-
чення.

Таким чином, семантичний аналіз низки термінологічних оди-
ниць, що вживалися в історичних хроніках А. аль-Джабарті вияв-
ляє той факт, що вони набули відомої термінологічної семантики 
в сучасній арабській літературній мові шляхом неістотних семан-
тичних змін, а також під впливом свого вживання в османсько-
турецькій адміністративній мові. Дослідження адміністративно-
політичної і юридичної лексики буде продовжене в наших на-
ступних публікаціях.

1 Свято народження Мухаммада; відзначається на початку мі-
сяця рабі аль-авваль [Джабарти 1978, 442].
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2  Диван (دیوان) – будь-яке зібрання, що займається справами 

управління чи адміністрації: уряд, державні установи різного 
призначення, канцелярії тощо [Джабарти 1962, 483].

3  Мухтасіб (محتسب) – поліцейський інспектор, що контролює 
міри та ваги і спостерігає за ринком [Джабарти 1962, 495].

4  Шайх аль-балад (البلد  сільський або міський голова. У – (شیخ 
кінці XVIII ст. мамлюцький бей, який займав у Каїрі посаду шайх 
аль-балада, був фактично правителем Єгипту. У період французь-
кої окупації мешканці Каїру називали шайх аль-баладом французь-
кого військового коменданта міста [Джабарти 1962, 485].

5  Капуджи (قابجي) (турецьк. “привратник”) – один з придво-
рних чинів, офіційний представник Порти [Джабарти 1978, 436].

6  Дафтардар (دفتردار) – високопосадовець, який відав фінанса-
ми і реєстрами – списками мултазімів. В Османськй імперії даф-
тардар часто очолював фінансове відомство – рузнаме чи керував 
інтендантством [Джабарти 1963, 706–707].

7  Ага (آغا) – титул воєначальника турецької армії [Джабарти 
1963, 698].

8  Термін “катхода-бей” (بك كتخدا) позначає щось на кшталт ві-
зира при правителі Єгипту або його ад’ютанта [Джабарти 1963, 
699].

9 Амір аль-хаджж (الحج  особа, що очолювала караван з – (أمیر 
паломниками, які прямували до Мекки [Джабарти 1962, 486].

10  Улеми (علماء) – богослови і законознавці, які є викладачами в 
богословських учбових закладах [Джабарти 1978, 414].

11  Сурра (صرة) – гроші, яка відправлялася з караваном прочан 
до Мекки [Джабарти 1978, 432].

12  Валі (وال) – губернатор (провінції).
13  Хазандар (خازندار) – хранитель казни, казначей [Джабарти 

1978, 413].
14  Місаль (مثال) – повеління Порти [Джабарти 1978, 439].
15  Мухафіз (محافظ) – глава провінції, губернатор, який очолю-

вав мухафазу (محافظة) – адміністративно-територіальну одиницю; 
провінцію [Джабарти 1963, 699; Джабарти 1978, 436].

16  Кади (قاض) – суддя.
17 Када (قضاء)  –територія, що знаходиться під юрисдикцією 

кади [EI, VI, 3a].
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