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م �ث��ال :ع � ّز ال��دي��ن حممد ب��ن علي ب��ن �إب��راه�ي��م ب��ن �شدّاد
الأن�صاري احللبي (ت 684هـ1285/م).
يُذكر ا�سم امل�صدر/املرجع لأول مرة كام ًال ولي�س خمت�رص ًا
مع بيان عدد املجلدات  /الأجزاء وا�سم املُحقق  /املحققني
وا�سم املطبعة ومكان الن�رش و�سنة الن�رش ،و ُت��ورد عبارة:
�سيُ�شار �إىل ه��ذا امل�صدر/املرجع عند وروده فيما بعد:
(ويذكر ا�سم عائلة امل�ؤلف وا�سم الكتاب) ،ومثل هذا ينطبق
على املخطوطات.
م � �ث� ��ال :ت �ق��ي ال ��دي ��ن �أح� �م ��د ب ��ن ع �ل��ي امل� �ق ��ري ��زي (ت
845ه��������ـ1442/م) ،امل��واع��ظ واالع �ت �ب��ار يف ذك��ر اخلطط
والآث��ار5 ،م ،حقّقه �أمي��ن ف��ؤاد �سيِّد ،من�شورات م�ؤ�س�سة
الفرقان للرتاث الإ�سالمي ،لندن1422 ،ه����ـ2002/م –
1425ه������ـ2004/م� ،سيُ�شار �إل�ي��ه عند وروده فيما بعد:
املقريزي ،املواعظ واالعتبار.
عند االعتماد على وثيقة يُ�شار �إىل رقمها ومكان وجودها
الأ�صلي ،ويُذكر ا�سم املكتبة التي حتتفظ بن�سخة مُ�صوّرة
عنها ويُذكر عدد �أوراقها وتاريخها ويُ�شار لرقم الورقة /
ال�صفحة التي يُحال �إليها القارئ.
عند ذكر �أ�سماء غري عربية تكتب لأول مرة باحلرف الالتيني
مع �شكل كتابتها باحلروف العربية.
مثال :عند ذكر )Peter M. Holt( :بيرت م .هولت.
عند ا�ستخدام م�صدر  /مرجع يف جملة علمية �أو مو�سوعة
متخ�ص�صة ،يُ�شار ال�سم امل�ؤلف  /الباحث كامالً ،ويو�ضع
عنوان البحث بني عالمتي اقتبا�س ،ويلي ذكر ا�سم املجلة
ورقم املُجلد و�سنة �صدوره ومكان �صدوره ورقم ال�صفحة،
وكذلك املو�سوعة.
مثال ( )1مو�سوعة (املو�سوعة الإ�سالمية):

.N. Elisséeff, “Dimashķ”, E.1.2, vol. ii, pp. 277-291

مثال ( )2جملة (جملة درا�سات):
	�إِ .يو .يكوبوف�سكي (« ،)A. Iu Iakubovskiتيمورلنك –
و�صف موجز ل�سرية حياته» ،نقله من الرو�سية �إىل العربية
�صالح الدين عثمان ها�شم ،جملة درا�سات (العلوم الإن�سانية:
التاريخ) ،عمادة البحث العلمي ،اجلامعة الأردنية ،عمّان،
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م ،15عدد 1408 ،7ه���ـ1988/م� ،ص � ،148-92سيُ�شار
�إليه عند وروده فيما بعد :يكو بوف�سكي« ،تيمورلنك».
 .9عند ذكر ا�سم مكان �أو موقع يُعرَّف به يف الهام�ش باالعتماد
على املقايي�س احلديثة للمعاجم اجلغرافية احلديثة.
 .10عند ذكر ا�سم فرد ،جماعة �أو ع�شرية  ...الخ ،.يُذكر ا�سمه
كام ًال مع تاريخ وفاته (�إن وُجد) ويرتجم له بالهام�ش.
 .11يف�ضل تزويد البحث بخارطة موقعية لأ�سماء املواقع التي
ترد يف ثنايا البحث.
 .12يعتمد نظام املو�سوعة الإ�سالمية (الطبعة اجلديدة  /بريل،
ليدن) يف طريقة كتابة الأحرف العربية والرتكية والفار�سية
باحلرف الالتيني.
 .13يكون ترقيم الإحاالت والهوام�ش مت�سل�سلة من بداية البحث
�إىل نهايته.
	.14ال حاجة لإ�ضافة قائمة ب�أ�سماء امل�صادر واملراجع يف نهاية
البحث.
 .15يُقدَّم البحث على ن�سخة ورقية مرفقة مع الن�ص ومطبوعة
على برنامج ( )IBMوحمفوظة على قر�ص مدمج ()CD
مُرافق.
ُوجه املرا�سالت �إىل:
ت ّ
حممد عدنان البخيت
رئي�س جلنة تاريخ بالد ال�شام
اجلامعة الأردنية -عمّ ان ()11942
اململكة الأردنية الها�شمية
هاتف / )9626( 5355000 :فرعي 21065
نا�سوخ)9626( 5336483 :
بريد �إلكرتوينhbc@ju.edu.jo :
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امل�ؤمتر الدولــــــي العا�شــــــر
لتاريــخ بالد ال�شـــام

5رجب 1438هـ 2 /ني�سان 2017م

التنظيمات العثمانية وتطبيقاتها يف بالد
ال�شام يف القرن 13هـ19/م

�أوال 	:امل�صادر الأ�سا�سية العربية والأجنبية املخطوط منها
واملطبوع لإعداد الأبحاث:

-

�سجالت املحاكم ال�رشعية ،عقود ال��زواج ،قيود الأوقاف،
�سجالت الأديرة ،املذكرات ال�شخ�صية ،اليوميات ،حمفوظات
ق�رص عابدين ،الوثائق الوطنية يف مراكز الأبحاث ببالد
ال�شام.
امل���ص��ادر العثمانية :الأر��ش�ي��ف ،ال�سالنامات ،الد�ستور
العثماين ،جملة الأحكام العدلية ،ال�سجالت املالية� ،سجالت
الطابو� ،سجالت البلديات.
امل�صادر العامة :تقارير القنا�صل ،كتب الرحالت ،ال�صحافة،
تقارير البعثات التب�شريية ،الرتاجم ،كتب الفتاوى� ،سجالت
املدار�س الرواية ال�شفوية.
امل�صادر الغربية :دور الأر�شيف والوثائق (الإجنليزية
والفرن�سية والأملانية والرو�سية والأمريكية).

ثانياً� :أث��ر التنظيمات على التق�سيمات الإداري���ة لبالد
ال�شام:

-

-

والي��ة �سورية� ،ألويتها ،ق�صباتها� ،أق�ضيتها ،نواحيها،
واجلهاز الإداري والأمني فيها.
والية حلب� ،ألويتها ،ق�صباتها� ،أق�ضيتها ،نواحيها ،قراها
واجلهاز الإداري والأمني فيها.
والية بريوت� ،ألويتها ،ق�صباتها� ،أق�ضيتها ،قراها ،واجلهاز
الإداري والأمني فيها.
مت�رصفيات جبل ل �ب �ن��ان1860م ،ودي��ر ال ��زور 1867م،
والقد�س 1874م ،و�أجهزتها الإدارية .

ثالثا :اجلهاز الق�ضائي يف بالد ال�شام يف ظل التنظيمات:

 املحاكم ال�رشعية ،املحاكم النظامية  ،املحاكم الكن�سية،واملحاكم التجارية.
 عالقة املحاكم النظامية يف ال��والي��ات وتوابعها باملركز يفالعا�صمة.
 الوظائف الق�ضائية ودور الق�ضاة �سواء يف املحاكم ال�رشعية�أم النظامية يف احلياة االجتماعية ببالد ال�شام.
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راب��ع��ا :احل��رف وامل��ه��ن وال�صناعات ال��زراع��ي��ة يف حقبة
التنظيمات:

 الأ�صناف ،احلرف ،ال�صناعات الزراعية واملهن اليدوية. ت�أثري فتح قناة ال�سوي�س للمالحة 1869م وتدفق ال�سلعالغربية �إىل بالد ال�شام
 امل�رصف الزراعي وحاالت الإقرا�ض والربا والبيع بالوفاو�أث��ره��ا على احلياة االقت�صادية واالجتماعية يف كل من
احلوا�رض والأرياف.

خام�سا  :التجارة يف بالد ال�شام يف عهد التنظيمات :

-

-

التجارة الداخلية والأ�سواق املو�سمية واخلانات وحمطات
اال�سرتاحة وتبادل ال�سلع املحلية بني احلوا�رض والريف
ال�شامي.
التجارة اخلارجية ،املوانئ ،املالحة البحرية ،الطرق الربية،
اجل�سور ،ال�سكك احلديدية ،ودور الربق والربيد.
امل�صارف والبنوك ،العملة ب�أنواعها ،املكاييل واملوازين
واملقايي�س.
غ� ��رف ال��ت��ج��ارة ودور ال �ت �ج��ار وت �� �ش �ك��ل ر�أ� � ��س امل ��ال
والزعامات.

�ساد�سا � :أثر التنظيمات على العمران يف بالد ال�شام :

 ع �م��ران ال���س��اح��ل ال���ش��ام��ي ،ح��رك��ة ال���س�ك��ان م��ن الداخللل�سواحل ،الأثر الأوروبي على العمارة.
 عمران احلوا�رض ال�شامية وهجرات �أهل احلوا�رض للأريافوهجرات �أهايل الريف للحوا�رض وت�أثري ذلك على العمران.
امل �ب��اين ،وال �ق�لاع على ط��ري��ق احل��ج ال���ش��ام��ي ،التنقيبات
الأثرية.
 العمارة العثمانية والعمارة اجلديدة ومالحمهما وت�أثريهماعلى منط الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات واملباين احلكومية والدور
ال�سكنية.
	�إحياء اخلرب وحتولها �إىل قرى ومزارع و�سيا�سة الدولةالعثمانية جتاه الزعامات البدوية.
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 الهجرات من �سوريا �إىل املهجر و�إليها (هجرات ال�رشاك�سةوال�شي�شان وال�لازك��ي والأرم� ��ن وامل���صري�ين والب�شناق
واملغاربة والرتكمان والأك��راد وغريهم) وت�أثري ذلك على
العمارة.
 احل��رك��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة وال �ه �ج��رات �إىل فل�سطني وبناءامل�ستعمرات يف القرن التا�سع ع�رش.
 الزعامات املحلية وعالقتها مع الدولة العثمانية (زعماءالع�شائر ،زع�م��اء ال�ط��وائ��ف ،ال��زع��ام��ات الدينية ،زعماء
الرتكمان والأكراد).
�سابعا  :امل�ؤ�س�سات التعليمية واحلياة الثقافية يف بالد ال�شام
يف عهد التنظيمات :

-

مديريات املعارف يف كل والية ولواء.
التعليم االب�ت��دائ��ي ،املتو�سط ،ال�ع��ايل ،م��دار���س الع�شائر،
مدار�س البنني والبنات ،الكليات ،جهاز التعليم ،املناهج.
مدار�س الطوائف الدينية والكليات التب�شريية ومناهجها.
اجلمعيات الثقافية والعلمية و�أنديتها.
ال�صحافة والطباعة وت�أثريهما على احلياة الثقافية.
احلركة الفكرية ،الرتجمة والت�أليف والن�رش.
امل�رسح.
املر�أة يف بالد ال�شام يف القرن التا�سع ع�رش امليالدي.

قواعد التوثيق

.1
.2

.3
.4

يكون التوثيق والإحالة يف �أ�سفل ال�صفحة ولي�س يف ثنايا
الن�ص �أو يف �آخر البحث.
تُخرَّج االقتبا�سات القر�آنية على �أ�سا�س الآي��ة وال�سورة،
وكذلك تخريج الأحاديث النبوية ال�رشيفة.
تُخرَّج �أبحر ال�شعر وتُقارن على الطبعات العلمية من ن�رشات
الدواوين ال�شعرية.
يُذكر ا�سم امل�ؤلف كام ًال بدء ًا من ا�سمه الأول وانتها ًء با�سمه
الأخ�ي�ر ،ويكون كام ًال مع ذك��ر تاريخ وفاته بالتاريخني
الهجري وامليالدي.
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