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У цій статті ми продовжуємо аналіз адміністративнополітичної і юридичної термінології арабської мови в історичних працях Абдуррахмана аль-Джабарті “Чудеса минувшини в
життєписах та хроніках” та “Музгир ат-такдіс бі-заваль давлят
аль-фарансіс”. Ми проаналізуємо процеси формування зазначених термінологічних груп шляхом визначення типів семантичних
зсувів у лексичних одиницях класичної арабської мови, що призвели 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:
( وﻃﻦмн. “ )أوﻃﺎنмісце (проживання)” → “Батьківщина”
واﻧﻔـﺾ اﻟﻤﻮﻟـﺪ ورﺟـﻊ اﻟﻨـﺎس إﻟـﻰ أوﻃﺎﻧﮭـﻢ
“Святкування мауліда1 закінчилося, і люди розїхалися по своїм місцям” [Джабарти 1978, 158; ‘Ağā’ib 1998, II, 151];
“ ﻣﺘﻌﺼﺐзаступник”, “захисник ” → “фанатик”
ﻓﻠﻢ ﯾﺴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻟﮫ إﻻ اﻻﻣﺘﺜﺎل
“Після цього заступникам лише залишалося підкоритися”
[Джабарти 1963, 192; ‘Ağā’ib 1998, IV, 125];
“ ﻣﻔﺎوﺿﺔсуперечки” → “переговори”, “ ﺗﻔﺎوضобговорити” →
“проводити переговори”
أﯾﻀﺎ وﻗﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﯾﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻛﯿﻞ واﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﻣﻔﺎوﺿﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وذﻟﻚ
ً وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم
أﻧﮫ ﻟﻤﺎ أﺷﯿﻊ ﺧﺒﺮ ورود اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﻰ أﺑﻲ ﻗﯿﺮ ﺷﺤﺖ اﻟﻐﻼل وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة
وزادت أﺛﻤﺎﻧﮭﺎ ﻓﺘﻔﺎوﺿﻮا ﻓﻲ ﺷﺄن ذﻟﻚ وأﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻨﺎء 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 “ ﻗﺮرвирішувати”, “постановляти”,
вживається в розглянутих текстах у наступних значеннях:
1) “указ”
وﻓﻲ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮﯾﻨﮫ وﺻﻞ ﻗﺎﺑﺠﻲ وﻣﻌﮫ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎت ﯾﺘﻀﻤﻦ أﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ ﻣﺼﺮ وآﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮدارﯾﺔ ﺑﺎﺳﻢ وﻟﺪه إﺑﺮاھﯿﻢ وآﺧﺮ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺟﺰاء ﻋﻦ إﺧﺮاﺟﮭﻢ اﻹﻧﻜﻠﯿﺰ ﻣﻦ ﺛﻐﺮ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ وآﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﮭﯿﻞ
واﻟﺴﻔﺮ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺨﻮارج ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز واﺳﺘﺨﻼص اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ واﻟﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎر
أﯾﻀﺎ ﺧﻠﻊ وﺷﻠﻨﺠﺎت ﻓﺄرﻛﺒﻮه ﻓﻲ ﻣﻮﻛﺐ ﻓﻲ ﺻﺒﺢ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ وﻃﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻌﺔ
ً وﺻﺤﺒﺘﮫ
وﻗﺮﺋﺖ اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺤﻀﺮة اﻟﺒﺎﺷﺎ واﻟﻤﺸﺎﯾﺦ وﻛﺒﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮ وﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻚ وﺧﺸﺪاﺷﯿﻨﮫ
اﻷﻟﻔﯿﺔ
“У середу, 23 шавваля (24.XII.1807), прибув капуджи5 з декількома указами, одним з яких було підтверджено права Мухаммада
Алі на володіння Єгиптом, другим – сина паші Ібрагіма було призначено дафтардаром6. Третім – давалося помилування всім солдатам 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 присутності 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 اﻷﻣﯿﺮ واﻷﻣﺮاء اﻟﻜﺒﺎر
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“Після прочитання в дивані указу [про призначення Ісмаїлпаші правителем Єгипту] подарували шуби пошани шейху альАрусі, шейху аль-Бакрі, шейху аль-Харірі, шейху аль-Аміру та
найбільш високопосадовим емірам” [‘Ağā’ib 1998, II, 274; Джабарти 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 делегати – начальник канцелярії і дафтардар – прибули до Каїру для
узгодження умов мирного договору. Обидві сторони схилялися до
підписання угоди, прагнучи припинити війну і уникнути кровопролиття” [‘Ağā’ib 1998, III, 141; Джабарти 1962, 234];
3) “установлення”
وﻛﺎن اﻟﻤﻌﺘﺎد اﻟﻘﺪﯾﻢ أﻧﮫ إذا ورد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ أول اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻮﺗﯿﺔ اﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻌﺾ
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 [верховного] суду були зобов’язані сплачувати деякі, встановленого розміру, суми. Так само були встановлені незайняті, або вакантні, посади, 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 лексична одиниця втратила зазначену семантику і вживається як адміністративний термін у значенні “звіт”, “доповідь”;
Лексема ﻣﻘﺮر, що має граматичне значення пасивного дієприкметника дієслова ﻗﺮر, у масиві розглянутих текстів виступає з наступною семантикою:
1) “указ”
وﻓﻲ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮ اﻟﻰ ﺛﻐﺮ ﺑﻮﻻق آﻏﺎ أﺳﻮد وﻋﻠﻰ ﯾﺪه ﻣﻘﺮر ﻟﻌﺎﺑﺪي ﺑﺎﺷﺎ وﺧﻠﻌﺔ
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 اﻷﻣﻼك 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 اﻹﯾﺮاد واﻟﻤﺼﺮف وﺣﺼﺮوا اﻷﺣﻜﺎر اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﻃﯿﺎن
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 встановлені прибутки з земель та ділянок з їх будівлями і нерухомістю, зданими в аренду попередніми управителями, за тривалий період часу” [‘Ağā’ib 1998, IV, 254; Джабарти 1963, 362].
У сучасній арабській літературній мові ця лексема зберегла
лише останнє нетермінологнічне значення пасивного дієприкметника дієслова ﻗﺮر. ЇЇ термінологічна семантика, широковживана в досліджуваних історичних хроніках, була втрачена.
При аналізі особливостей семантичної реалізації термінів ﺗﻘﺮﯾﺮ
та  ﻣﻘﺮرу розглянутих текстах нами було засвідчено факт їхнього
вживання як синонімів у значенні “указ” в тому самому пасажі:
ورد آﻏﺎ وﻋﻠﻰ ﯾﺪه ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻻﺳﻤﻌﯿﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻌﻤﻠﻮا ﻟﮫ ﻣﻮﻛﺒًﺎ 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 субстантивуючись, матеріалізує своє значення, позначаючи конкретний факт
здійснення дії, її результат: “постановлення”, “вирішення” →
“указ”, “постанова”, а другий також зазнає субстантивації: “вирішений”, “установлений” → “указ”, “постанова” [Белкин 1975,
80–81].
Лексема  ﻧﺎﺣﯿﺔвживається у досліджуваних текстах у загальному
нетермінологічному значенні “сторона”, “район”:
ﺳﺎﺋﺮا إﻟﻰ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺑﯿﺖ ﺑﻠﻐﯿﺎ
ً ﻣﺮ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺳﻮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺰي
“Паша проходив через район Сувайкат аль-Аззі, прямуючи в
бік Байт Булгія” [‘Ağā’ib 1998, IV, 115; Джабарти 1963, 179];
ووﺻﻞ اﻷﻣﺮاء 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 розкинув 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 “ ﻗﻀﺎءрайон”, 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
 ﻣﺪﯾﺮвживається як адміністративний термін у сучасному значенні
“директор”, “начальник”, “керуючий” у титулатурі членів
французької окупаційної адміністрації в Єгипті (1798–1801 рр.):
“ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺤﺪودначальник митниць”;
“ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺪﯾﻮانкерівник дивану”;
“ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦначальник”.
У класичній арабській мові лексема  ﻣﺪﯾﺮмає 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  ﻣﺤﺎﻓﻆяк у класичному значенні
активного дієприкметника дієслова “ ﺣﺎﻓﻆзберігати”, “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 охороняти Єгипет” [‘Ağā’ib 1998, III, 391];
 ﯾﺎ اھﻞ ﻣﺼﺮ ﻧﺨﺒﺮﻛﻢ ان اﻣﯿﺮ اﻟﺤﺎج:وﻓﯿﮫ ﻛﺘﺒﻮا اوراﻗًﺎ وﻧﺎدوا ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع وھﻲ
رﻓﻌﻮه ﻋﻦ ﺳﻔﺮه ﺑﺎﻟﺤﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﮫ وان اھﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻤﺎء ووﺟﺎﻗﺎت ورﻋﺎﯾﺎ ﻟﻢ
ﯾﺨﺎﻟﻄﻮه ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻣﺮ وﻟﻢ ﯾﻨﺴﺐ ﻟﮭﻢ ﺷﻲء ﻓﺎﻟﺤﻤﺪ ﷲ 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 ﻛﻼم اﻟﺤﺸﺎﺷﯿﻦ
“Того ж дня французи уклали і оголосили на вулицях наступне:
“Мешканці Єгипту! Ми доводимо до вашого відома, що амір альхаджжа9 було відсторонено від участі у хаджі через те, що він скоїв. Але населення Єгипту – улеми10, начальники яничарських корпусів, прості мешканці не вплутані у це, і їх ні в чому не звинувачують. 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 покривалом 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 палить гашиш” [‘Ağā’ib 1998, III, 92; Джабарти 1962, 167–168];
وﻧﺰﻟﻮا ﺑﺼﺤﺒﺘﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ إﻟﻰ ﺑﻮﻻق وﺳﺎﻓﺮ إﻟﻰ دﻣﯿﺎط ﻟﯿﺬھﺐ إﻟﻰ ﻗﺒﺮص وﻣﻌﮫ
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; Джабарти 1963, 192];
وﻛﺎن ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ واﻧﻔﺼﻞ ﻋﻨﮭﺎ وﺟﻌﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﺑﺠﺰﯾﺮة
ﻗﺒﺮص ﺛﻢ ﺣﻀﺮ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﯿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ
“За часів правління султана Мустафи він був візиром. Він залишив 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 ﻣﺮاﺳﻼت 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 розшукати і доставити їх” [‘Ağā’ib 1998, IV, 242; Джабарти 1963, 346];
أوﻻ ﻓﻲ ﻧﻘﺾ دوﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺪوﻣﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﺧﺴﺮوا ﺑﺘﻮاﻃﺌﮫ ﻣﻊ ﻃﺎھﺮ ﺑﺎﺷﺎ
ً ﻓﺈﻧﮫ ﺳﻌﻰ
وﺧﺎزﻧﺪاره ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻠﻘﻠﻌﺔ
“Він прагнув підірвати владу свого пана Мухаммада Хосровпаші, змовившись з Тагір-пашою та його хазандаром13 –
Мухаммад-пашою, комендантом фортеці”
[‘Ağā’ib 1998, IV, 55; Джабарти 1963, 98];
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واﺳﺘﮭﻞ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺑﯿﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﯿﮫ ﺣﻀﺮ ﻃﻄﺮي ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﯾﺪه ﻣﺜﺎل ﻟﺤﺴﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﺎس إﻗﺎﻣﺘﮫ
ً
ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺄن ﯾﻘﯿﻢ ﺑﻤﺼﺮ وﻻ ﯾﺨﺮج ﻣﻊ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺑﻞ ﯾﺴﺘﻤﺮ
وﻋﺪم ﺳﻔﺮه
“У цей день приїхав зі Стамбула татарин – гонець з місалем14
Порти на руках до Хасана-паші, що уповноважував його надалі перебувати в Каїрі разом з турецькими військами, більш того,
йому наказувалося продовжувати залишатися мухафізом15 міста,
оскільки населення пересвідчилося у необхідності його перебування, у небажаності його від’їзду”
[‘Ağā’ib 1998, II, 210–211; Джабарти 1978, 215–216];
وﻓﻲ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﺣﻤﺎﻣﺠﻲ أوﻏﻠﻲ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺑﺎت اﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ وﻓﯿﮭﺎ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮر
ﻋﺎﺑﺪي ﺑﺎﺷﺎ واﺳﻤﻌﯿﻞ ﺑﻚ وﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﺮاء اﻟﻰ ﻣﺼﺮ وأن ﺣﺴﻦ ﺑﻚ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻚ اﻟﻤﺒﺪول وﯾﺤﯿﻰ
ﺑﻚ ﯾﻘﯿﻤﻮن ﺑﺄﺳﻨﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ
“У понеділок Хаммамджи Оглу поїхав з відповідями до Верхнього Єгипту. [Він віз] наказ Абді-паші: прибути йому до Каїру.
Ісмаїл-бею та іншим емірам, а Хасан-бею, Махмуд-бею альМабдул 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 اﻻﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻲ
ﺑﺄﺳﻨﺎ وﻋﻠﻲ ﺑﻚ ﺟﺮﻛﺲ ﺑﺄرﻣﻨﺖ وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻚ وﺷﺎھﯿﻦ ﺑﻚ اﻟﺤﺴﯿﻨﯿﻦ وﯾﺤﯿﻰ ﺑﻚ ﺑﺎﻛﯿﺮ ﺑﻚ
وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻚ اﻟﻤﺒﺬول ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺨﻠﻔﻮا ﻣﺘﻔﺮﻗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎدر ﻷﺟﻞ 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. Османбей 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” (“ ﻣﺤﺎﻓﻆгубернатор провінції” → “ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔпровінція”). 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:
“ ﻣﺤﻜﻤﺔмахкама (місцезнаходження суду, камера судді)”
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
ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﺒﺲ اﻟﺨﻠﻌﺔ ﺑﺤﻀﺮة ﻣﺸﺎﯾﺦ اﻟﺪﯾﻮان واﻟﺘﺰم ﺑﻮﻧﺎﺑﺎرﺗﮫ ﺑﺘﺸﮭﯿﻞ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﺤﺞ
ﻣﺤﻼ ﺟﺪﯾﺪًا
ً وﻋﻤﻞ
“20 рабі аль-аввала Мустафу-бея, катходу паші, було призначено 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 приготував 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 досліджуваного терміна у назвах тогочасних органів судової влади:
“ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎمВерховний трибунал”;
“ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎтрибунал”.
У сучасній арабській мові термін  ﻣﺤﻜﻤﺔпозначає не лише приміщення 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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 ﻣﺸﯿﺨﺔЦе слово спорадично використовується у виразі اﻟﻤﺸﯿﺨﺔ
“ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﯾﺔФранцузька республіка”.
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”:
وﺗﺮك اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﺒﯿﻮت إﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدر واﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﮫ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت اﻟﺸﯿﺦ أﺣﻤﺪ
اﻟﻌﺮوﺳﻲ ﻓﺘﻮﻟﻰ ﺑﻌﺪه ﻣﺸﯿﺨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزھﺮ
“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  ﻣﺸﯿﺨﺔу сучасній арабській
літературній мові.
Лексична одиниця ﺟﻤﮭﻮر, що має класичне значення “зібрання людей”, “натовп”, “народні маси” була в формі cumhūr вжита турками-османами в значенні “республіка”. Ця семантика була
актуалізована французькими орієнталістами під час французького правління в Єгипті. Вона також зустрічається у аль-Джабарті
у виразах:
 دوﻟﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﯾﺔ,“ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻔﺮﻧﺴﺎويФранцузька республіка”;
“ وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرпрокурор Французької республіки”.
Після виводу французьких військ ця лексична одиниця вийшла
з ужитку [Ayalon 1987, 99–103]. Вона зберегла своє класичне значення.
Таким чином, семантичний аналіз низки термінологічних одиниць, що вживалися в історичних хроніках А. аль-Джабарті виявляє той факт, що вони набули відомої термінологічної семантики
в сучасній арабській літературній мові шляхом неістотних семантичних змін, а також під впливом свого вживання в османськотурецькій адміністративній мові. Дослідження адміністративнополітичної і юридичної лексики буде продовжене в наших наступних публікаціях.
Свято народження Мухаммада; відзначається на початку місяця рабі аль-авваль [Джабарти 1978, 442].
1
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Диван ( – )دﯾﻮانбудь-яке зібрання, що займається справами
управління чи адміністрації: уряд, державні установи різного
призначення, канцелярії тощо [Джабарти 1962, 483].
3
Мухтасіб ( – )ﻣﺤﺘﺴﺐполіцейський інспектор, що контролює
міри та ваги і спостерігає за ринком [Джабарти 1962, 495].
4
Шайх аль-балад ( – )ﺷﯿﺦ اﻟﺒﻠﺪсільський або міський голова. У
кінці XVIII ст. мамлюцький бей, який займав у Каїрі посаду шайх
аль-балада, був фактично правителем Єгипту. У період французької окупації мешканці Каїру називали шайх аль-баладом французького військового коменданта міста [Джабарти 1962, 485].
5
Капуджи (( )ﻗﺎﺑﺠﻲтурецьк. “привратник”) – один з придворних чинів, офіційний представник Порти [Джабарти 1978, 436].
6
Дафтардар ( – )دﻓﺘﺮدارвисокопосадовець, який відав фінансами і реєстрами – списками мултазімів. В Османськй імперії дафтардар часто очолював фінансове відомство – рузнаме чи керував
інтендантством [Джабарти 1963, 706–707].
7
Ага ( – )آﻏﺎтитул воєначальника турецької армії [Джабарти
1963, 698].
8
Термін “катхода-бей” ( )ﺑﻚ ﻛﺘﺨﺪاпозначає щось на кшталт візира при правителі Єгипту або його ад’ютанта [Джабарти 1963,
699].
9
Амір аль-хаджж ( – )أﻣﯿﺮ اﻟﺤﺞособа, що очолювала караван з
паломниками, які прямували до Мекки [Джабарти 1962, 486].
10
Улеми ( – )ﻋﻠﻤﺎءбогослови і законознавці, які є викладачами в
богословських учбових закладах [Джабарти 1978, 414].
11
Сурра ( – )ﺻﺮةгроші, яка відправлялася з караваном прочан
до Мекки [Джабарти 1978, 432].
12
Валі ( – )والгубернатор (провінції).
13
Хазандар ( – )ﺧﺎزﻧﺪارхранитель казни, казначей [Джабарти
1978, 413].
14
Місаль ( – )ﻣﺜﺎلповеління Порти [Джабарти 1978, 439].
15
Мухафіз ( – )ﻣﺤﺎﻓﻆглава провінції, губернатор, який очолював мухафазу ( – )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔадміністративно-територіальну одиницю;
провінцію [Джабарти 1963, 699; Джабарти 1978, 436].
16
Кади ( – )ﻗﺎضсуддя.
17
Када (– )ﻗﻀﺎءтериторія, що знаходиться під юрисдикцією
кади [EI, VI, 3a].
2
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