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Abstract: 

The study aims at shedding light on the Ottoman salanamah in terms of its origin, development, and 

importance in modern Arab history (1847-1917). The study examines the origin of salanamah, its date of 

publication, and its authors, and it touches upon the types and their divisions. The study then referrs to the 

language, the artist, and the places where such salanamah exists in terms of numbers, or some numbers that 

concern a particular area or state. 

The previous studies also deal with the nature of interest in the study of salanamah, which are concentrated 

on the study of the region or country, through presenting the most important people who studied these 

salanamah in this aspect. Finally, the study talks about the importance of salanamah. 

This study followed the analytical descriptive method, and reaches the following results: There are few 

studies that are concerned with salanamah in general. The Ottoman salanamah covers a very small period of the 

history of the Ottoman Empire and its rule of the Arab countries covering only 70 years. The Ottoman 

salanamah is an important source in the study of modern Arab history in terms of the types of salanamah, the 

states' salanamah are the main source of their history. 
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 0291/ 20 /92 البحث قبول    0291/ 20/ 91  البحث استالم

:لخصالم
-9480تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على السالنامات العثمانّية من حيث نشأتها، وتطّورها، وأهمّيتها في تأريخ العرب الحديث )

ن م(، حيث تناولت بالدراسة والتمحيص أصل السالنامات ونشأتها، وتاريخ صدورها والقائمين عليها، ثم تناولت الدراسة أنواع السالنامات، م9190
دادها كّلها، ث دراسة كّل نوع من هذه األنواع وأقسامها. ثّم تحّدثت الدراسة عن لغة السالنامات، وُمعدِّيها، وأماكن وجودها، وذلك بالّنظر إلى أعحي

والتي انصّب اهتمامها  أو بعض األعداد التي تهتّم بمنطقة معنّية أو بوالية معّينة. كما تناولت الدراسُة الدراسات السابقة التي اعتنت بالسالنامات،
في جوانب دراسة منطقة أو قطر ما، من خالل عرض أهّم الذين درسوا هذه السالنامات في هذا الجانب؟ وأخيًرا تحّدثت الدراسة عن أهمية 

النامة بشكٍل عام، وأّن السالنامات. وقد اتّبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوّصلت إلى نتائج أهّمها: قّلة الدراسات التي اهتّمت بالس
ط، وأّن السالنامات السالنامات العثمانّية تغّطي فترة صغيرة جدًّا من تاريخ الدولة العثمانّية وحكمها للبالد العربية وبنحٍو ال يتجاوز سبعين عاًما فق

ث تتراءى سالنامات الواليات هي الرافد األساسي العثمانّية من المصادر المهّمة في دراسة تاريخ العرب الحديث من حيث أنواع تلك السالنامات، حي
 .لتاريخهم

 .السالنامات، الدولة العثمانّية، التقويم السنوّي، الكتاب السنوّي، الواليات العربّية الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
ُتعّد السالنامات العثمانّية من المصادر المهّمة في دراسة تاريخ 

النامات التي صدرت عن الواليات العرب الحديث، خاّصة تلك الس
العربّية، حيث استطاعت نقل واقع الواليات من جميع جوانبها السياسية 
واالجتماعية والثقافية والقضائية والعسكرية واالقتصادية، فمن هنا 
جاءت الرغبة في كتابة هذا البحث تحت عنوان )السالنامات العثمانية 

-9480العرب الحديث )نشأتها، وتطورها، وأهميتها في تأريخ 
 .م((9190

لكن اإلشكالية التي تكمن في تناول هذا الموضوع: هو قّلة 
الدراسات المتخّصصة التي تناولت موضوع السالنامات بالّدراسة 
والّتدقيق، وبالمقابل فإّن هنالك وفرة في الّدراسات التي أفادت منها. 

، وهم: ويمكن حصر هذه الدراسات الُمتخّصصة في أربعة باحثين
الدكتور إبراهيم خليل أحمد، والدكتور محمد حرب، والدكتور فاضل 

مهدي بيات، واألستاذ محمد رجائي رّيان، وهذه الدراسات تحّدثت في 
البداية عن تاريخ السالنامات وتطّورها وأنواعها، ثم تناولت قطًرا من 
ر األقطار، مثل: الدكتور فاضل بيات فقد اختار العراق، والدكتو 

إبراهيم خليل الذي اختار البصرة لدراستها، أو مجموعة أقطار، مثل: 
الدكتور محمد حرب الذي اختار منطقة الخليج العربي وشبة الجزيرة 
العربية لتكون ميداًنا لبحثه، لذا لم تكن هناك دراسة شاملة وكاملة 
لجميع السالنامات على كافة المستويات في الواليات العربية، من أجل 

 .اسة تاريخ العرب الحديث بشكل متكاملدر 

ة الدراسة:إشكاليّ 
 يمكن تحديد إشكالية الدراسة بالنقاط اآلتية:

 ما طبيعة السالنامات العثمانية؟ -9
ما أهمية السالنامات العثمانية بالنسبة للواليات العربية  -0

 كمصدر من مصادر دراسة تاريخ العرب الحديث؟
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 .م(9190-9480ـأتهــا، وتـطــــّورهــا، وأهمّيتها في تأريخ العرب الحديث )الســالنامــات العثمانّيـة نشـــ

 

 

أن تغطي جميع هل السالنامات العثمانية استطاعت  -0
 مفاصل الدولة العثمانية من حيث تنوعها؟

 الع على السالنامات العثمانية بسهولة؟هل من الممكن االطّ  -8

 أهداف الدراسة:
تزويد المكتبة العربية بدراسة عن السالنامات العثمانية تكون  -9

ه لدراسة هذه ا للباحثين من طلبة الدراسات العليا للتوجّ منطلقً 
 السالنامات.

إحدى الوسائل التي يمكن من خالل توثيق  إلىف التعر  -0
جراءاتإ  مختصرٍ  بنحوٍ ى الجوانب في شتّ  هانجازات الدولة وا 

 ع.ومتنوّ  ومنظمٍ  ودقيقٍ 

 منهجّية الدراسة:
اتّبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في عرض أنواع 
السالنامات العثمانّية، وبيان مدى أهمّية المعلومات الواردة فيها من 

الل تحليلها؛ للوقوف على نقاط القّوة والضعف فيها، محّددين عامل خ
الزمن من ناحية بداية ظهورها وتطّورها، والمكان الذي انتشرت فيه 

 .السالنامات ومكان وجودها

 ة الدراسة:أهميّ 
جاءت أهمّية هذه الدراسة لتكون منطلًقا للباحثين، لتقديم أنموذٍج 

مختصرة ومنّظمة، وذلك من خالل  لتوثيق إنجازات الدولة بطريقة
االستفادة من المعلومات التي وردت فيها عن الواليات العربية؛ لدراسة 
تاريخها الحديث في كافة الجوانب السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية 

 والتعليمّية والعسكرّية وغيرها.

 الدراسات السابقة: 
الدراسات  اهتّم عدٌد من الباحثين بالسالنامات، من خالل

واألبحاث التي أصدروها، عادِّين هذه السالنامات إحدى المصادر 
األساسّية في دراسة تاريخ العرب الحديث خالل الفترة األخيرة من 
العهد العثماني، أي منذ أن أصدرت الدولة العثمانّية سالناماتها، وحّتى 

ب العالمّية نهاية الدولة العثمانّية، اّلتي جاءت ُمتزامنة مع نهاية الحر 
األولى، على الرغم من أّنه صدر العديد من أعداد السالنامات بعد هذه 
الفترة، لكّنها كانت أعداًدا قليلة جدًّا، وهذا ما سنشير إليه في ثنايا 
الدراسة، أّما بالنسبة إلى أهّم الباحثين الذين اهتّموا بدراسة السالنامات، 

 فإّن أبرزهم ينحصُر باآلتي:
(: حيث تحّدثت عن تاريخ البصرة 9140) دراسة أحمد -9

الحديث اعتماًدا على السالنامات العثمانّية كمصدر 
لتاريخها، باإلضافة إلى تناولها العديد من الموضوعات التي 
تخّص السالنامات ومنها معنى السالنامة، وأنواعها، ولغتها، 

 .(9)وأسلوبها، ومضامينها

موّسعة عام  (: فقد صدرت عنه دراسة9110دراسة حرب ) -0
م حول السالنامة وأهمّيتها في دراسة الخليج العربي 9140

والجزيرة العربية بعنوان: )السالنامة العثمانّية وأهمّيتها في 
بحوث الخليج العربي والجزيرة العربّية(، والتي تناول فيها 
مفهوم السالنامة وتطّورها وأنواعها، وسالنامات والية منطقة 

زيرة العربية، وأهمية سالنامة الدولة الخليج العربي والج
العثمانّية لمنطقة الخليج العربي والجزيرة العربّية، وفي نهاية 
دراسته قّدم نماذج تطبيقّية وردت في السالنامات العثمانّية 

 .(0)بخصوص هذه المنطقة
(: كتب الدكتور بيات دراسات عديدة 9144دراسة بيات ) -0

تب دراسة تحت م ك9144حول السالنامات، ففي عام 
 ،تها لتاريخ العراق(ة وأهميّ )السالنامات العثمانيّ  :عنوان
ث فيها عن معنى السالنامة، والسالنامات التي أصدرتها تحدّ 

السالنامات التي صدرت في واليات  الوزارات والواليات، وأهمّ 
، (0)ة السالنامات لتاريخ العراقهميّ أاستعرض  العراق، ثمّ 
راسة حول التعليم في العراق من م أصدر د9112وفي عام 

خالل السالنامات، والتي حملت عنواَن )التعليم في العراق 
في العهد العثماني، دراسة تاريخّية في ضوء السالنامات 

 .(8)العثمانّية(
ل آ(: شارك الدكتور في ندوة لجامعة 9110دراسة بيات ) -8

 :البيت حول مصادر تاريخ العرب الحديث بدراسة بعنوان
ا لدراسة التاريخ المحلي(، والتي ة مصدرً النامات العثمانيّ )الس
ونشأتها، وأنواعها، ولغتها  ،ث فيها عن معنى السالنامةتحدّ 
، والمواضيع التي تناولتها، وأهميتها بالنسبة لدراسة يهاومعدّ 

ألحقها  ه إليها، وتقويمها، ثمّ التاريخ المحلي، والنقد الموجّ 
 .(5)نها السالناماتبعدد من النماذج التي تتضمّ 

 عنوانُه:ف كتاب مؤلّ عبارة عن (: وهي 0228دراسة بيات ) -5
ة في العراق في العهد ة واليهوديّ ات المسيحيّ قليّ )مدارس األ

ة(، ة في ضوء السالنامات العثمانيّ العثماني، دراسة تاريخيّ 
التعليم في العراق في عهد الدولة مسألة بحث فيها  والتي

ة سالمية كالمسيحيّ الطوائف غير اإلة، ومدارس العثمانيّ 
والمدارس األجنبية  ،ة في العراق، وأنواعهاواليهوديّ 

 .(6))التبشيرية(
 :ا  آخر بعنوانف كتابً صدر المؤلّ أ(: 0228دراسة بيات) -6

اشتمل  ،)دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني(
 جميع الدراسات السابقة.

عمال ندوة أفي  الباحثشارك  حيث(: 9114دراسة ريان ) -0
ل البيت حول مصادر تاريخ العرب الحديث آجامعة 
ة في دراسة ة السالنامات العثمانيّ )أهميّ معنونة بـــبدراسة، 
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الحديث ومدى استفادة الباحثين منها(، والتي  ردنّ تاريخ األ
رها، وأنواعها، وتطوّ  ،ومضمونها ،تناول فيها معنى السالنامة

 عاّمة، سالنامة لتاريخ بالد الشامة الهميّ فضاًل عن تناوله أل
، وأوضح فيها مدى استفادة بنحٍو خاص ومنطقة األردنّ 

 .(0)ردن الحديثالباحثين من السالنامات في تاريخ األ
عبارة عن رسالة ماجستير وهي ( 9160دراسة عوض ) -4

والتي كانت تحت عنوان  ،مت في جامعة عين شمسدّ قُ 
والتي  ،م(9198 -9468 ة في والية سوريةدارة العثمانيّ )اإل

ت حمد عزّ أالدكتور  م له مشرفهُ نشرها فيما بعد في كتاب قدّ 
عبد الكريم مدير جامعة عين شمس، ونشرته دار المعارف 

 بمصر.

 السالنامة التسمية، المفهوم:
السالنامة لغة: جاء في القواميس التركية الى كلمتين )سال( 

مه( فتعني أما )نا ،(4)عامو)نامه(، وتعني )سال( في القاموس سنة أو 
أي من  (92)السالنامة كلمة فارسية وتركية (1)و كتابأو مكتوب أرسالة 

إًذا معنى السالنامة،  (99)أصل فارسي دخلت القواميس التركية العثمانية
، أو كتاب السنة، أو السنوي، أو النتيجة، أو (90)تقويم السنة

 .(90)التقويم
لباحثون بتعاريف عديدة، ومن السالنامة اصطالًحا: عّرفها ا

 هؤالء الباحثين:
شمس الدين سامي، حيث قال: إّنها كتاب موقوت يصدر مّرة 

 .(98)كّل عام، ويبّين وقائع الّسنة الواحدة وأحوالها
وعّرفها الدكتور إبراهيم خليل أحمد، بأّنها بمثابة تقويم رسمّي 

لمحلّية في سنوّي كانت تصدره الحكومة المركزّية، أو الحكومات ا
 .(95)الواليات، لذلك فهي تعكس الصفة الرسمّية البحتة

وعّرفها الدكتور فاضل مهدي بيات بأّنها مصطلح أطلق على 
الكتاب الذي يتناول بإيجاز األحداث والوقائع المتعّلقة بسنة من 
السنين، ويبّين األوضاع األخيرة لموضوعات متنّوعة كالمؤسسات 

 .(96)راجم بشكل مختصرالرسمية المختلفة، والت
أما الدكتور محمد سالم غثيان الطراونة، فقد قال إّنها "بمثابة 
حصاءات عاّمة عن تنظيمات الدولة وكوادرها، وكبار  معلومات وا 
رجاالت الحكم، وأصحاب المناصب والتنظيمات اإلدارّية والعسكرّية 

فّيات التابعة والعدلّية والتعليمّية، في كّل والية من الواليات أو المتصر 
 ."(90)مباشرة للباب العالي

 السالنامة: أصلها ونشأتها:
فكرة السالنامات العثمانية ليست ابتكاًرا عثمانيًّا، بل تقليٌد لما 

(، ANNUAIREظهر في الغرب، حيث كان يقابلها بالفرنسية )
م في 9001وكان أّول من نشرها بهذا المعنى هو ميللر الفرنسي عام 

 L'ANNUAIRA DEعليها اسم ) باريس، وأطلق

R'EPUBLIQUAINE وقد أعقبت هذه الحولّية، حولّيات أخرى )
 فرنسّية باالسم نفسه، وفي مختلف فروع العلوم، ومنها:

(ANNUARIRE POLITIQUE – ANNUAIRE 

ADMINSTIRATIF- ANNUAIRE DE SOCIETE- 

ANNUAIRE HISTORIQUE)  

بالد أخرى، وما زالت ثّم صدرت الحولّيات في أمم أخرى، وفي 
 بالهيئة ذاتهالمانيا كتب أنشر في كما كانت تُ  ."(94)تصدر حّتى اآلن

م في 9060ا من سنة وذلك اعتبارً  ،(ALMANACH)حملت اسم 
 ".(91)(ALMANACH DE GOTHA)مدينة غوته 

علق محمد حرب حول الفرق بين المصطلح 
(ANNUAIRE)  والـ(ALMANACH)  ا ن كانتا  :".... و قائاًل
ة هما على الخواص التقويميّ ؤ ة من حيث احتواساسيّ تتفقان في الفكرة األ

تحوي على كل  (ALMANACH)األخيرة أي   أنّ ة، إالّ والرصديّ 
ها شيء يمكن تدوينه في عمل مثل هذا العمل الرصدي، وبالتالي فإنّ 

التي  (ANNUAIRE)ز بها الـة التامة التي تتميّ تفقد صفة الجديّ 
تحوي فيما  ، حيث(ALMANACH)بالعلوم والفنون  ا ما تتصلغالبً 

 ".(02)ةة ومزاجيّ ومواد فكاهيّ  ُنكًتاتحويه 
أما بالنسبة إلى التقاويم التي تهتّم بالشهور واأليام واألوقات فقد 

 .(09)م في باريس9809صدرت عام 
السالنامات العثمانّية: عرفت في عهد السلطان عبد المجيد 

م، وقد أّدى الصدر األعظم )رئيس 4809 -هـ9060سنة  (00)األول
ا في إصدار هذه ا مهمًّ دورً  (00)الوزراء( مصطفى رشيد باشا

لمانيا أالعه على ما صدر في وذلك من خالل اطّ  ،السالنامات
(ALMANACH DE GETHA)،  فقام بتشجيع السلطان على

سالنامة للدولة باللغة العثمانية سنة  أولصدر أى ذلك، حتّ 
تأسيًسا على ما سبق يمكن القول: بأّن السالنامة هي و  .(08)م9480

عبارة عن كتاب سنوي تصدرها الدولة العثمانّية بكافة مرافقها، وتعطي 
 صورة عامة عن اإلنجازات واألعمال التي قامت بها خالل مّدة معّينة.

 أنواع السالنامات:
مها من ن في تقسيم السالنامات، فمنهم من قسّ و اختلف الباحث

هة صدورها أي سالنامة الدولة، وتشمل سالنامات الوزارات، حيث ج
مها ثالثة ، ومنهم من قسّ (05)ةسالنامات الواليات، والسالنامات الخاصّ و 

ي الصادرة عن الدولة، والسالنامة أالسالنامات العامة  :أنواع وهي
الخاصة التي تصدر عن الوزارات، والسالنامات التي تصدر عن 

 ،سالنامة الدولة :مها قسمين، وهناك من قسّ (60)الحكومات المحلية
 .(00)والسالنامات الرسمية

٩٥
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كثر أربما يكون من فأما تقسيم السالنامات حسب تقسيم بيات، 
رغم وجود  بعض االختالف  ، من وجهة نظر الباحثالتقسيمات قبواًل 

 :وقد جاءت على الّنحو اآلتيفي التقسيمات الداخلية، 

دولت عليه عثمانية )سالنامة الدولة النوع األّول: سالنامة 
 العلية العثمانية(:

وهي السالنامة التي تصدر عن الدولة العثمانّية، وهي سالنامة 
شاملة لجميع مرافق الدولة، من واليات ووزارات ومؤسسات، وهي 
تصدر من إستانبول مرة واحدة كّل عام، وقد صدر أّول عدد منها عام 

م(، وأحمد 9466خ خير اهلل أفندي )م، بجهود كّل من المؤرّ 9480
-9400م(، وأحمد جودت باشا )9419-9400وفيق أفندي )

-9422م(، وقد شجعهم على ذلك الصدر األعظم رشيد باشا )9415
وبعد مدة أوكلت المهمة إلى رئيس كتاب مجلس ، (04)م(9451

المعارف )بهجت أفندي(، وأحد أعضاء مجلس المعارف )رشيد بك( 
وُيعّد هؤالء المجموعة الثانية التي أوكلت . (01)سالنامةبإصدار هذا ال

لهم المهمة، أّما المجموعة الثالثة التي أوكلت إليهم المهمة بعد فترة 
وجيزة من توكيل المجموعة الثانية، فقد صدر أمر سلطاني )إرادة 
سنية(، بتعيين هيئة تحرير وزارة المعارف أو أمانة نظارة )وزارة( 

 .(02)سالنامة الدولة المعارف بإصدار
م، أصبحت إدارة سجل أحوال 9444هـ/9026وفي سنة 

الموظفين التابعة للجنة الموظفين المدنيين )مأمورين ملكية 
قوميسيوني(، هي التي تصدر سالنامة الدولة، وبقيت تصدرها حّتى 

 .(09)نهاية الدولة العثمانية
ّية بلغت األعداد التي صدرت عن سالنامة الدولة العثمان

م حّتى عام 9480هـ/9060( عدًدا، من عام 64) (00)العلّية
م، وقد صدرت بال انقطاع من بداية صدورها حّتى 9190هـ/9006
م، ثم انقطعت بفعل الحرب العالمية األولى عّدة سنوات، 9199عام 

 .(00)م9190ثّم صدر عدد منها عام 
حّتى وقد صدرت سالنامة الدولة بداية األمر بالتقويم الهجري 

)الرومي(  (08)(، استخدم التقويم المالي65(، وفي العدد )68العدد )
( على 05، وطبعت األعداد من العدد )(05)(64الشمسية حّتى العدد )

 .(06)الحجر، واألعداد الباقية طبعت بحروف المطبعة الحديثة
أّما بالنسبة إلى أهّم ما تضّمنته سالنامة الدولة العثمانّية العلّية، 

 :(00)كن حصرها بالنقاط اآلتيةفيم
وأوقات  ،والشهور ،يامن األتبدأ عادة بتقويم هجري يتضمّ  -9

 ،واإلمساك ،والعشاء ،والعصر ،والظهر ،شروق الشمس
 واأليام المشهورة.

بعض األحداث المشهورة في التاريخ مرتبة حسب التاريخ  -0
 الهجري.

 ة.تراجم مختصرة لسالطين الدولة العثمانيّ  -0
 ،لقابواأل ،دارية والعسكريةالرتب اإلمعلومات عن  -8

 ة.ة العثمانيّ الرسميّ  واألنواط ،وسمةواأل
ساسي )الدستور( العثماني الذي القانون األ وضع نّص  جرى -5

م في األعداد الصادرة بعد هذا 9406هـ/9010صدر سنة 
 التاريخ .

دوا مناصب رفيعة في الدولة منذ أسماء الموظفين الذين تقلّ  -6
 م.9468هـ/9094سنة 

ق بدوائر الباب العالي المختلفة لة تتعلّ وضعت جداول مفصّ  -0
 والوزارات.

سات التابعة لها مع أسماء أسماء مختلف الدوائر والمؤسّ  -4
 فيها.موظّ 

على  قة بالواليات العثمانية المختلفة، كلّ معلومات متعلّ  -1
ة سماء المناصب الرسميّ أن حدة، على شكل جداول تتضمّ 

أو  ،أو قضاء للوالية ،لواء(أو سنجق ) ،والية في كلّ 
 السناجق.

قائمة بأسماء النواحي واألقضية واأللوية مرتبة حسب  -92
 سماء الواليات التي تتبعها.أبجدية مع الحروف األ

ة وموظفي السلك الدبلوماسي أسماء سفراء الدولة العثمانيّ  -99
 ة.عين على الدول األجنبيّ موزّ 

 ع الدولة.ة في مختلف بقاأسماء رؤساء الطوائف الدينيّ  -90
ستانبول إة الصادرة في هليّ ة واألأسماء الصحف الرسميّ  -90

 ،صحاب امتيازهاأو  ،في الواليات المختلفة ثمّ  ،العاصمة
 واللغات التي تعترف بها .

أسماء السفراء األجانب المعتمدين لدى الدولة في العاصمة  -98
 . واأللويةة في الواليات جنبيّ ات األوالقنصليّ 

 ،والتعليم ،ةالجغرافية الطبيعيّ ة تشمل معلومات عامّ  -95
 واقتصاد الدولة. ،والتجارة ،والزراعة

 عادات أهل الواليات. -96
 فيها.سماء مؤلّ أالكتب المطبوعة في العاصمة و  -90
 اآلثار الموجودة في واليات الدولة. -94
ة في واليات الدولة، والمدارس ات الدينيّ إحصاءات األقليّ  -91

 ة.األجنبيّ 

 ارات والمؤّسسات الرسمّية:النوع الثاني: سالنامات الوز 
وهي السالنامات التي تصدرها الوزارات، أو بعض دوائر الدولة، 
وتكون خاّصة بها، فقد أوعز الدكتور فاضل بيات سبب إصدارها 
بقوله: "... يعود إلى أّن بعض الوزراء العثمانّيين أرادوا إظهار 
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اء الموظفين األوضاع العاّمة للمؤسسات المرتبطة بوزاراتهم، وبيان أسم
 .(04)الذين يديرون هذه المؤسسات..."

وتقسم هذه السالنامات حسب جهة إصدارها أقساًما فرعية 
 عديدة، وهي:

أواًل: سالنامة نظارت أمور خارجية )سالنامة وزارة الشؤون 
 الخارجّية(:
حوال التابعة لوزارة ى إصدار هذه السالنامة مديرية سجل األتولّ ت
-9020ة بين عامي أصدرتها وزارة الشؤون الخارجيّ ، وقد (01)الخارجية
، (82)م، وقد صدر منها أربعة أعداد9128–9448هـ/ 9002

 -ه9090 -ه9026-ه9020والسنوات التي صدرت فيها، هي: )
 وقد تناولت هذا السالنامات الموضوعات اآلتية: ،(89)هـ(9002
 ،اوتشكيالته ،ةة العثمانيّ معلومات عن تاريخ وزارة الخارجيّ  -9

 ومكاتبها في الخارج. ،ماتهاومنظّ 
ة ومدّ  ،ةدوا منصب وزارة الخارجيّ تراجم الوزراء الذين تقلّ  -0

 توليهم الوزارة.
 الُمديرين) باسمعرفون اب، وهم اآلن يُ أسماء رؤساء الكتّ  -0

 ين(.العامّ 
 ة في الدول المختلفة.سفراء الدولة العثمانيّ  -8
رمتها الدولة بأات التي معلومات عن المعاهدات واالتفاقيّ  -5

 .(80)مع الدول المختلفة ةالعثمانيّ 
معلومات تاريخّية عن السفراء األجانب في إستانبول منذ  -6

 .(80)م(9566 -9815عهد السلطان سليمان القانوني )

ثانًيا: سالنامة عسكري )السالنامة العسكرية(، أو )اوردي 
 سالنامة سي( سالنامة الجيش:

، سنة (88)دة العسكرّية العلياأصدرتها وزارة الحربّية والقيا
م، عندما كان فؤاد باشا كججي زادة 9124-9465هـ/ 9040-9006

، وقد صدر منها (85)م( قائًدا عامًّا للقوات العثمانّية9495-9461)
 ، وصدرت في السنوات اآلتية:(86)( عدًدا98)

-ه9010 -ه9019-ه9040-ه9046-ه9040)
-ه9092-ه9021-ه9024-ه9020-ه9026-ه9028
 .(80)ه(9006-ه9008-ه9090

وأصدر أيًضا أنور باشا عندما كان وكياًل للقائد العام ووزيًرا 
م، سالنامة سّماها )اوردي سالنامة سي = 9198للحربّية وذلك سنة 
. وقد تضّمنت السالنامة العسكرية أو الجيش (84)سالنامة الجيش(
 المعلومات اآلتية:

 ه،المالكات فيمعلومات عن تشكيالت الجيش العثماني و  -9
وسمة التي حصلوا عليها، واأل ،سماء الضباط مع رتبهمأو 

 .(81)ودفعات تخرجهم ،وأماكن تعييناتهم

ق بمختلف الجوانب العسكرية ة مختلفة تتعلّ جداول إحصائيّ  -0
 .(52)ةللدولة العثمانيّ 

ن أولى قبل عدادها األأق بصنف البحرية في معلومات تتعلّ  -0
م، وتصدر 9441/ هـ9020تنفصل عن الجيش عام 

 .(59)ة بهاسالنامة خاصّ 

ثالثًا: سالنامة بحرية سالنامة سي أو )سالنامة بحري( أي 
 السالنامة البحرية:

 وتقسم إلى قسمين:
ة : تصدرها وزارة الحربية، الهيئة الفنيّ ةالسالنامة البحريّ  -أ

ارة )وزارة( ة التابعة لنظّ ، أو اللجنة العلميّ (50)ةبوزارة الحربيّ 
 ،م9194 -9441هـ/ 9008-9020سنة  (50)الحربية

 .(58)ا( عددً 00وصدر منها )
-ه9024-ه9020وصدرت في السنوات اآلتية: )

-ه9098 -ه9090-ه9099-ه9092-ه9021
-ه9002-ه9091-ه9094 -ه9090-ه9095
هـ( 9002-ه9006-ه9000-ه9000-ه9009
 .(55)مالية

ة ن المعلومات عن المؤسسات التابعة لوزارة الحربيّ وتتضمّ 
دارة الوزارات إالذين يتولون  األشخاصسماء أو  ،وكوادرها

سطول العثماني ، ومعلومات عن سفن األهمونياشين همورتب
 .(56)وأوصافها

ترجمة عثمانية للتقويم  ُيعدّ  : وهو تقويم سنويّ تقويم بحري -ب
ليزي، جنالصادر عن الرصد اإل لماناق(العلمي )األ يّ البحر 
 .(50)البريطانية داألرصاكانت تصدره دار  الذي

 رابًعا: سالنامة علمّية سالنامة سي )السالنامة العلمية(:
وتقوم على إصدارها أمانة المشيخة العليا في الدولة العثمانّية، 

للجريدة الرسمية التي كانت )المشيخة اإلسالمية الجليلة(  (54)كملحق
هـ/ 9008تصدرها في إستانبول، وقد صدر منها عدد واحد سنة 

م، وتضّمنت معلومات حول تشكيالت المشيخة اإلسالمّية، 9196
وتراجم شيوخ اإلسالم الذين تقّلدوا المشيخة في الدولة العثمانّية، 
والمدارس الدينية واألنظمة والتعليمات المتعّلقة بها، وتضّم العديد من 

 .(51)الفتاوى الدينّية
خامًسا: سالنامة معارف سالنامة سي أو )سالنامة نظارت 

 معارف عمومية( أي سالنامة وزارة المعارف العاّمة:
عداد من سنة أ( 6أصدرتها وزارة المعارف، وصدر منها )

نت العديد من ، وتضمّ (62)م9128-9400هـ/ 9096-9009
 :، منهاالمعلومات
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معلومات مستفيضة عن المدارس والمعاهد والكليات في  -9
 .(69)ستانبول والواليات العثمانيةإ

 .(60)ةم في الدولة العثمانيّ تاريخ التعلي -0
 .(60)ة عن مواقع مؤسسات التعليم فيهاخرائط للدولة العثمانيّ  -0
 اإلدارّية،والتعليمات  ،ةنظمة المدرسيّ نصوص القوانين واأل -8

 .(68)ومفردات المناهج الدراسية
أسماء الوزراء ومدد توليتهم الوزارة، وأسماء الذين يشغلون  -5

 .(65)مناصبهم

رصد خانة عامرة سي )سالنامة دار األرصاد(  سادًسا: سالنامة
 أو )سالنامة الرصد العامر(:

. (66)م9400هـ/ 9044وهي عبارة عن عدد واحد صدر عام 
أو دار األرصاد  ،(60)أصدرتها إدارة المرصد التابعة لوزارة التجارة

ومقاالت  ،قة بالتقويممتعلّ  ا ومعلوماتٍ ن تقويمً ، وتتضمّ (64)ةالعثمانيّ 
مختلفة، ومعلومات عن النظام الثري الذي كان قيد التطبيق في ة علميّ 

 .(61)ذلك الوقت

ا: سالنامة رسومات سالنامة سي )سالنامة الروسومات سابعً 
 )الجمارك((، أو سالنامة الرسوم:

أصدرتها إدارة الروسومات )الجمارك( التابعة لوزارة المالية، ولم 
م، تحتوي على تاريخ 9198هـ/ 9000 عدد واحد سنة اّل إيصدر منها 

ة، وتنظيماتها وأسماء و الكمارك في الدولة العثمانيّ أدارة هذه اإل
 .(02)ةمور الجمركيّ فيها، ومواردها وتعليمات مختلفة خاصة باألموظّ 

 ا: سالنامة البوستة )سالنامة البريد(:ثامنً 
ة )بوستة وتلغراف كانت تصدرها نظارة البرق والهاتف العثمانيّ 

والشعب  ،ة عن المركزحصائيّ إن معلومات وتتضمّ  ،نظارتي(وتله فون 
ونصوص القوانين والتعليمات  ،البريدية المنتشرة في الدولة العثمانية

 .(09)البريدية

 النوع الثالث: سالنامات الواليات:
ة بنشاطات الواليات العثمانيّ  هذا النوع من السالنامات يهتمّ 

ها مجلة محمد البربار بقوله "إنّ  فها الباحث عقيل، وقد عرّ هانجازاتا  و 
الت بين الموظفين، تشمل األخبار الرئيسة للوالية مثل التعيينات والتنقّ 

ة ات الخاصّ ة مثل اإلحصائيّ باإلضافة إلى بعض المعلومات االقتصاديّ 
ا الباحث جاسم محمد فها أيضً ". وعرّ (00)انة والسكّ بالمنتوجات الزراعيّ 

ا ة في الواليات سنويًّ حكومات المحليّ "تقرير تصدره ال :حسن بأنها
ن معلومات وتتضمّ  ،ا، وفي أوقات متباعدة في أحيان أخرىأحيانً 

 ".   (00)متكاملة عن الوالية
ل من م( أوّ 9404-9401هـ / 9015-9055حالت بك ) وُيعدّ 

 ،د العديد من المناصب في والية حلبصدر سالنامة الواليات، وقد تقلّ أ

ة في و)غدير الفرات( غير الرسميّ  ،ةالرسميّ صدر جريدة )فرات( أو 
قة بوالية حلب اسم ها والمتعلّ حلب، وقد أطلق على السالنامة التي عدّ 

وأرسل نسخة منها إلى الباب العالي،  ،)فهرست والية حلب(
منها إلى باقي الواليات من  اخً سَ فاستحسنها الباب العالي، فأرسل نُ 

 .(08)ما ُيحاكيهاجل إصدار أ
هـ/ 9040سالنامة والية طرابزون الصادرة ) ّدتوقد عُ 

أولى هذه السالنامات التي صدرت في الواليات  ،م(9466
 "... ، وعّلق الدكتور فاضل بيات على هذا الموضوع قائاًل (05)ةالعثمانيّ 

العدد األول من سالنامة طرابزون صدر في سنة  المعروف أنّ   أنّ إاّل 
والية البوسنة يعود  نّ أية بغداد م، وذكرت سالنامة وال9461هـ/ 9046

ل إليها قصب السبق في إصدار السالنامات، إذ أصدرت العدد األوّ 
ه د هذا الكشف الذي أعدّ م(، ويؤكّ 9466هـ/ 9040منها في سنة )
ل سالنامة صدرت في حلب وتحمل اسم سالنامة ا أوّ حسن دومان، أمّ 

ل أوّ  هت نفسفي الوق ُتعدّ م(، وهي 9460هـ/ 9048فقد حملت تاريخ )
 ".  (06)سالنامة تصدر في الواليات العربية في العهد العثماني

 ،( والية89وقد بلغ عدد الواليات التي صدرت فيها السالنامات )
 ويمكن تقسيم تلك الواليات قسمين: 

 ة غير العربية:القسم األول: سالنامات الواليات العثمانيّ 
سفيد )جزر البحر  جزاير بحر -البوسنة -بولو -)والية بتليس

 -كريد -رضرومأ -درنهأ -يدينأ -نقرةأ -طنةأ -ديار بكر -المتوسط(
 -قونية -قسطموني -قره سي -شقودرهأ -خداوندكار )بورصة(

 -سيسام-سالنيك -بريزرن -مناستر -معمورة العزيز -قوصوه
 .(00)يانيا( -وان -الطونه )الدانوب( -طربزون -سيواس

 ة:ة العربيّ الواليات العثمانيّ القسم الثاني: سالنامات 
-9099( أعداد من )0: وقد أصدرت )والية بيروت -9

ويقول الدكتور فاضل  ،(04)م(9124-9418هـ / 9002
-9000ه صدر فيها سالنامة عام نّ أ (01)بيات

ها لم تحمل اسم سالنامة بل )بيروت وكأنّ  ،م9190هـ/9005
 واليتي = والية بيروت( وطبعت في قسمين:

 856: بيروت، عكا، نابلس، وهي من نوبيالقسم الج -أ
 صفحة.

 628: طرابلس، دمشق، الالذقية، وهي من القسم الشمالي -ب
 .(42)صفحة

 -9028( أعداد من )6: وقد أصدرت )والية جبل لبنان -0
الدكتور فاضل  وُيلحُظ أنّ  ،م(9410 -9440هـ/ 9021
 .(49)اسنجقً  عّدهابيات 

 -9048ا بين )ا، م( عددً 05: وقد صدر عنها )والية حلب -0
 .(40)م(9124 -9406هـ/ 9004
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، (40)ه9044: وقد صدر عنها عدد واحد سنة والية مصر -8
ما صدر منها سالنامة بل:  ه لم يسمّ نّ إلكن بيات يقول "
، وتم طبعها في باريس بمطبعة 9044مصر في سنة 

 ."(48)9409سنة  (VICTOR GOUPY)فيكتور غوبي 
ا ما ( عددً 90أصدرت ): وقد والية طرابلس الغرب )ليبيا( -5

 .(45)م(9418 -9461هـ/ 9090 -9046بين )
-9010ا، ما بين )( عددً 09: وقد أصدرت )والية بغداد -6

 غير منتظمة، وقد صدرت (46)م(9199-9405هـ/ 9001
حتى  ه9011 -9010: )اآلتيةحسب ترتيب السنوات 

 -9091حتى  ه9095 -9090حتى ه 9021 -9020
 .(04)هـ(9005حتى  ه9000 -9009

 -9024( أعداد، ما بين )1: وقد أصدرت )والية البصرة -0
، (44)م(9199او 9120-م9419هـ/ 9001و أهـ 9002
خر لهذه السنوات آا ب الدكتور محمد حرب ترتيبً ولكن رتّ 
 -ه9099 -ه9092 –ه 9021حتى ه 9020وهي: )
 .(41)هـ(9002 -ه9094 -ه9090 -ه9098

-9029بين ) ( أعداد ما5: وقد أصدرت )والية الحجاز -4
: اآلتية، أي في السنوات (12)م(9410-9448هـ/ 9021

 .(19)هـ(9021-ه9026-ه9025-ه9020-ه9029)
( أعداد ما بين 5ا ): وقد أصدرت أيضً والية الموصل -1

، أي في السنوات (10)م(9190 -9419هـ/9024-9002)
-ه9005-ه9090-ه9092-ه9024: )اآلتية
 .(10)هـ(9002

ا، فكانت ما بين ( عددً 99نها ): وقد صدر عوالية اليمن -92
، أي كانت في (18)م(9415 -9449هـ/9090 -9014)

-ه9028-ه9020-ه9011-ه9014: )اآلتيةالسنوات 
 -ه9090-ه9099-ه 9024ى حتّ  -ه9025
 .(15)هـ(9098

ا، ما بين سنة ( عددً 00: فقد أصدرت )والية سوريا -99
، ولكن عبد (16)م(9122 -9464هـ/ 9094 -9045)

ل سالنامة في وّ أد عوض، يقول: صدرت فيها العزيز محم
 .(10)هـ9040عهد الوالي محمد راشد باشا سنة 

وكان المكتوبجي هو الذي يشرف على مطبعة الوالية، وهو 
، وقد (14)الذي أصدر حولّية سنوّية لوالية سوريا عرفت باسم السالنامة

، والجهاز اإلداري في (11)أوضحت سالنامة سوريا حدود الوالية
، والمدارس (920)، والمدارس والطالب(929)، وميزانية الوالية(922)اليتهاو 

 وغيرها. (928)، وخطوط الحديد(920)التبشيرية واألجنبية

 

 :النوع الرابع: السالنامات الخاصة
هذا النوع من السالنامات يختّص بالقطاع الخاص، الذي ليس 

أصدرها العديد من  له عالقة بالدولة ووزارتها ووالياتها، فهي سالنامات
األفراد أو الجهات غير الرسمّية في محيط الدولة العثمانّية، حيث 
تناولت العديد من حقول المعرفة فكان من بين الذين أصدروا هذه 

 :(925)السالنامات
صدر العديد من السالنامات أ: فقد أبو الضيا توفيق -9

سماء مختلف مثل سالنامة الحديقة الصادرة سنة أوب
هـ، 9018وسالنامة أبو الضيا التي صدرت في  هـ،9012

 -9010ما بين عام ) توربيع معرفت التي صدر 
ا نوسال صدر أيضً أوصدر منها ثمانية أعداد، و  ،هـ(9025

( 0صدر منها )أهـ( ف9092 -9026معرفت بين عامي )
طلق عليه اسم أا ا أبو الضيا تقويمً صدر أيضً أأعداد، و 
صدر أهـ( و 9090 -9092بو الضيا( بين عامي )أ)تقويم 
عليه اسم )تقويم  أطلق آخرا صدر تقويمً أ( أعداد، و 0منه )

 هـ(.9090النساء( عام )
صدر أا العديد منها، فقد يضً أصدر أ: فقد حمد إحسانأ -0

هـ(، 9098 -9092)نوسال ثروت فنون( بين عامي )
صدر )ثروت فنون( بين أ( أعداد، وكذلك 5صدر منها )أو 

 ( أعداد.8صدر منها )أو  ،هـ(9001 -9060عامي )
بين  (ةتركيّ من )عداد أصدر ثالثة أ: فقد علي سواوي -0

 هـ(. 9012 -9044عامي )
عام  (نوسال عسكري)صدر أ: فقد سالنيكلس توفيق -8

 هـ.9096
بين عامي  (نوسال عصر)صدر أ: فقد حسين وصاف -5

 هـ( في ثالثة أعداد.9095 -9090)

 وجودها: لغة السالنامات المكتوبة ومعّدوها وأماكن
 لغة السالنامات:

كتبت السالنامات العثمانّية بلغات عديدة، باإلضافة إلى اللغة 
العثمانية، ومنها: اللغة العربّية واليونانّية والبوسنّية، ولكّنها كانت 
تصدر باللغة العثمانّية فقط في سالنامات الدولة والوزارات وبعض 

ثمانّية فقط، فتجد أّن والية الواليات العثمانّية التي تتكلم باللغة الع
. فعلى سبيل (926)البصرة أصدرت سالناماتها باللغتين التركية والعربية

المثال فقد كان عمودها األيمن باللغة التركية، وعمودها األيسر باللغة 
العربّية، وهذا األمر ليس على إطالقه في سالنامات والية البصرة، 

ّنما في بداية األمر أي في عددين ، ونجد أيًضا أّن والية (920)فقط وا 
)جزائر بحر سفيد = جزر البحر األبيض(، قد صدرت باللغتين 
العثمانّية واليونانّية، وكذلك والية البوسنة فقد أصدرت سالناماتها باللغة 

٩٩



 .م(9190-9480ـأتهــا، وتـطــــّورهــا، وأهمّيتها في تأريخ العرب الحديث )الســالنامــات العثمانّيـة نشـــ

 

 

العثمانّية والبوسنّية، وكذلك الحال بالنسبة إلى والية طرابلس الغرب، 
 .(924)اللغتين العربية والعثمانيةوالحجاز، واليمن فقد كانت تصدر ب

 القائمون على إعداد السالنامات:
وا هذا عدّ أسماء الذين أكشفت العديد من السالنامات عن 

سماؤهم في أالسالنامات، فقد وردت بعض أسماء هؤالء ولم ترد 
و الدائرة التي أصدرتها، أسالنامات أخرى، بل اكتفت بذكر اسم الوزارة 

( في سالنامات الدولة ظهر اسم حالت 00 -00) في العددين فمثاًل 
( فقد ظهر اسم وزارة 80لى العدد )إ( 04ا في العدد )مّ أبك، 

 وا هذه السالنامات.عدّ أسماء الذين أولم يذكر  ،(921)المعارف
( من سالنامة وزارة 0-9العدد ) نّ أا سالنامات الوزارات فنجد أمّ 

حوال بالوزارة هي التي قامت مديرية سجل األ نت أنّ الخارجية قد دوّ 
ل قد ذكرت وّ ة في عددها األعداد، بينما نجد في السالنامة العلميّ باإل

 .(992)حمد رفيقأها وهو كاتب المشيخة اسم معدِّ 
ة تدوين ا بالنسبة إلى الواليات العربية فقد كانت الصفة العامّ أمّ 

ر اسم ( في سالنامة سوريا ذك96 -90) األعداديها، ففي سماء معدّ أ
 ،( ذكر اسم حسين حلمي09 -94عداد )وفي األ ،)بهاء الدين(

ا سالنامة بغداد فقد ذكر ( فقد ذكر اسم شكري، أمّ 08وكذلك العدد )
(، ومحمد علي في سالنامة البصرة 1اسم سليمان فائق في العدد )

حمد أو  ،(9سالنامة الموصل في العدد )في وحسن توفيق  ،(9العدد )
 .(999)(، وهكذا باقي السالنامات9بيروت العدد )فائق في سالنامة 

 أماكن حفظ السالنامات الحالي:
في مكتبة  اثنتي عشرة عدادها فقط فيأالسالنامات بكامل  توجد

 وهي:  ،ستانبولإ
مكتبة أرشيف و مكتبة عاطف أفندي، و مكتبة المتاحف األثرية، 

ة وتسمى مكتبة ة، ومكتبة البلديّ رئاسة الوزراء، ومكتبة بايزيد الحكوميّ 
المكتبة المركزية )جامعة و ي طارق أوس، أتاتورك، ومكتبة حقّ 

داب بجامعة مكتبة سيمنار قسم التاريخ في كلية اآلو ستانبول(، إ
مكتبة جريدة ترجمان، و ة، مكتبة السليمانيّ و ة، مكتبة األمّ و ستانبول، إ
وقد أشار عليان عبد  ،(990)قاري سراييومكتبة مكتبة متحف طوب، و 
رة على ة مصوّ جميع أعداد سالنامة الدولة العثمانيّ  لفتاح الجالودي أنّ ا

الجامعة  –محفوظة في مركز الوثائق والمخطوطاتوهي  ،ميكروفيتش
 ان أبو الشعر أنّ هند غسّ  ةا الدكتور . وقد أشارت أيضً (990)ةاألردنيّ 

السالنامات  والتي تضمّ  ،هناك العديد من السالنامات في مكتبة اليرموك
هـ / 9090 -9096ى سنة م، وحتّ 9461هـ/9046 -ه9045من 

 . (998)م9120

 ة السالنامات:أهميّ 
 أنّ  اّل إخذت على السالنامات أُ هذه المالحظات التي  رغم كلّ 

في دراسة جميع  وهي ذات أهمّية بالغةا، الفائدة منها كبيرة جدًّ 

خالل  تها منويمكن حصر أهميّ  ،الجوانب لتاريخ العرب الحديث وغيره
 تي:اآل

 ة سالنامة الدولة:أهميّ  -4
متها سالنامات الدولة في جميع مرافق المعلومات التي قدّ  إنّ 
ة ة والقضائيّ ة والعسكريّ ة والتعليميّ االقتصاديّ و ة منها داريّ الدولة اإل

ة الغامضة والكثيرة، في دراسة التواريخ المحليّ  عظيمة الفائدةلخ، إ...
ى بعد الحرب ت حتّ الواليات واستمرّ  صدرت قبل سالنامات ذلك أّنها

كمال المعلومات التي لم تتوافر قبل سالنامات إفيمكن  ،ولىالعالمية األ
 .(995)من خالل سالنامات الدولة هاالواليات وبعد
ة سالنامة الدولة هميّ أر الدكتور جورج فريد طريف حول وقد عبّ 

ة في العثمانيّ لى سالنامة الدولة إ"وتكمن الفائدة في الرجوع  :بقوله
 ،تأكيد المعلومات الواردة في سالنامات والية سوريا األّول :مرينأ

ر معلومات جديدة في هذه السالنامات لم تذكرها سالنامات والثاني توفّ 
 ".(996)والية سوريا
ة من سالنامة الدولة محصورة بالنسبة الفائدة المرجوّ  يبدو لي أنّ و 

صت في هذه السالنامة تخصّ  نّ أل ؛لدراسة تاريخ العرب الحديث
عطاء لمحة مختصرة عن المعلومات إمع  ،ةنشاطات الدولة العثمانيّ 

ة، أما الواردة في الواليات والوزارات، فتبقى هذه السالنامة خاصّ 
 ،ة في حدود مسؤولياتهاا خاصّ يضً أسالنامات الواليات والوزارات فهي 

تعطيها سالنامة دقيق عن تلك التي بنحٍو كثر و أفهي تعطي تفصيالت 
 الدولة.

 ة:سات الرسميّ سالنامة الوزارات والمؤسّ  -2
تها من خالل المعلومات الدقيقة عن تشكيالت هذه تبرز أهميّ 

ة ومنها الواليات تعيينهم فيها، وفي الواليات العثمانيّ  ومن تمّ  ،الوزارات
يراداتهم، والتعليم وقوانين التعليم واألالعربيّ  نظمة ة، ومصاريفهم وا 
 ائدة فيها، ومدارسها.الس

 سالنامات الواليات: -3
ة سالنامات الواليات من أشار الدكتور فاضل بيات حول أهميّ 

 مها إلى مجموعتين:والتي قسّ  ،خالل المعلومات التي وردت فيها
ة ة واقتصاديّ ة وجغرافيّ المجموعة األولى: "معلومات تاريخيّ 

 الية الواحدة اإلدارية.ق بالو تتعلّ  ،ة"ة عامّ ة ووصفيّ ة وثقافيّ واجتماعيّ 
بالوالية  ة مختلفة تختّص "معلومات إحصائيّ  المجموعة الثانية:
ها مرجع "، وقال أيضًا بأنّ (990)سماء العاملين فيهاأالواحدة وتشكيالتها و 

ما سيّ  ومنتسبي الجيش وال ،أساسي لمعرفة العاملين في دوائر الدولة
ة لهذه الدوائر وضاع العامّ ة، وكذلك معرفة األواخر الدولة العثمانيّ أفي 

 .(994)ة بشكل عامة للواليات العثمانيّ داريّ والتقسيمات اإل
الحياة في  ألعمالا مصدرً  عّدهاأما الدكتور محمد رجائي فقد 

 لألبحاثة ساسيّ أة جميع الجوانب في فترة صدورها، وهي تشكل مادّ 
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افية "تحتوي على معلومات عن الجغر  كونها ذلك اًل معلّ  ،التاريخية
ة، وغير ة والماليّ ة والتعليم والزراعة، والحالة االجتماعيّ الطبيعيّ 
 ".(991)ذلك...

والتي بفضل  ،أما بالنسبة إلى مشكلة الحدود بين الواليات
، فيقول الباحث الدكتور عوض مشكالتهاا من ت كثيرً السالنامات قد حلّ 

فاصل وواضح بين التقسيمات  "لقد عانيت صعوبة في وضع حدّ 
يالة الشام قبل إساع د اتّ حدّ أن أوقد استطعت  ،إلدارية لبالد الشاما

التي أصبحت تعرف بوالية سورية بعد و م بثماني عشرة سنة، 9468
 أقول أنستطيع أ ،ام، وحتى نهاية العهد العثماني تحديدً 9468عام 
ا وجدته في بعض المصادر الثانوية، وقد بكثير ممّ  دقّ أه نّ أعنه 

ة عداد )سالنامة( الدولة العثمانيّ أق ذلك عثوري على ساعدني في تحقي
 –ا العدد الثاني فهو غير موجود مّ أ –ول وهو مخطوطمن العدد األ

بعاد الواليات العثمانية أن  يبيّ مت بذلك جدواًل وقد نظّ  ،64لى العدد إ
لحقته بهذه أو  ،الشام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في برّ 

 ."(902)الرسالة...
ة السالنامة هميّ أث عن حمد، فيتحدّ أأما الدكتور إبراهيم خليل 

ل "تشكّ  :لدراستها جميع جوانب الوالية بقوله ؛بالنسبة لوالية البصرة
ى لدراسة التاريخ اإلداري ة لمن يتصدّ ة أساسيّ السالنامة مادّ 

واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي للبصرة في العهد 
 ".(909)العثماني...

همية السالنامات لمنطقة أث عن أما الدكتور محمد حرب فيتحدّ 
سماء أالخليج العربي والجزيرة العربية، والتي تناولت قوائم طويلة ب

دارة مناطق الخليج لعربي والجزيرة العربية، ومجالس إدارة إمجالس 
دارة السناجق ،الواليات وقرى، والتعليم فيها،  ونواحٍ  ،وأقضيه ،وا 
ار الجمارك ونظّ  ،والكتب المطبوعة ،ت غير المسلمةاواألقليّ 
ة السالنامة أن الباحث ، ويقول في النهاية "ومن أهميّ (900)وغيرها

داري والعسكري والتعليمي في المنطقة ع التغيير والتبديل اإليستطيع تتبّ 
 ".(900)بع للسالنامةاصدار المتتعه لإلمن خالل تتبّ 

برزت في السالنامات ة التي وهذه بعض الجوانب المهمّ 
 ،ة السالناماتهميّ أة تعكس ة، وهناك جوانب عديدة مهمّ العثمانيّ 

و في المعلومات أ ،التي تتضارب فيها المعلومات األموروخاصة في 
رة في ة، والمتوفّ موجودة في المصادر الثانويّ الو غير أالناقصة 

 ة.السالنامات العثمانيّ 
يمكن  ،معلومات وشواهد وبناء على ما ورد في هذه الدراسة من

مصادر دراسة تاريخ العرب  ىحدإة بأنواعها السالنامات العثمانيّ  عدّ 
م(، وخاصة 9190-9480ة في الفترة ما بين )الحيدث خاصّ 

ا ألوضاعها ا عامًّ ة التي تعطي وصفً ة العربيّ سالنامات الواليات العثمانيّ 
 ة وغيرها.قضائيّ ة والة والثقافيّ ة واالجتماعيّ ة واالقتصاديّ السياسيّ 

ي همية السالنامات، كونها ال تغطّ أعلى  األمور اّلتي ُتؤخذومن 
 ، حيثالفترة العثمانية خالل الحكم العثماني للمنطقة العربية كاملة

"ومن األمور التي تؤخذ على  :ان بقولهمحمد رجائي ريّ  إلى ذلك أشار
السالنامات  ا في المعلومات في هذهحيانً أالسالنامات عدم وجود تطابق 

ر الباحث عليان ". في حين عبّ (908)مع بعضها ومع الوثائق العثمانية
ه على الرغم من نّ أ"ومن المالحظ  :هذا الموضوع بقوله عنالجالودي 

ه من الضروري نّ أ اّل إ ،نا بها السالنامةة المعلومات التي تمدّ هميّ أ
ات التي قبلها ا بمعلومات السنو حيانً أنا ها تمدّ نّ التعامل معها بحذر أل

ات الواردة فيها يشوبها األرقام واإلحصائيّ  دون تغيير يذكر، كما أنّ 
االضطراب والنقص، للمعلومات التي كانت تعترض الطباعة في تلك 

بو الشعر، على العديد من أظت هند ". بينما تحفّ (905) ام ...يّ األ
لنامة من ظ على ما تورده السانا نتحفّ  انّ اّل إ"... :المعلومات بقولها

عداد السكان من مواليد ووفيات، وأعداد البدو أمثل  ،خرىأمعلومات 
لى إا دون تغيير من سنة حيانً أر المعلومات ها تكرّ والعشائر، ألنّ 

ا فاضل بيات فقد ذكر العديد من المالحظات حول ". أمّ (690)أخرى...
 نّ إفما ذكرناه  "وعلى الرغم من كلّ  :السالنامات في تقييمه لها بقوله

ا من الوقوع في بعض ص نفسها دائمً ن تخلّ أن من السالنامات لم تتمكّ 
ا من متابعة ن دائمً ة، كما لم تتمكّ و مطبعيّ أة كانت األخطاء، معلوماتيّ 

 اإلدارّيةو تشكيالتها أسات الدولة رات التي كانت تحصل في مؤسّ التغيّ 
تناقضات ا في بعض الى إلى وقوعها أحيانً في حينها، األمر الذي أدّ 
 ".(900) ى في نطاق العدد الواحد...وحتّ  ،في المعلومات الواردة فيها

 :النتائج والتوصيات
 استطاعت هذه الدراسة التوصل إلى النتائج والتوصيات اآلتية:

السالنامات العثمانية مصدر  فمن النتائج التي توصلت إليها، أنّ 
 ، حيثسالناماتمن حيث أنواع تلك ال ،في تأريخ العرب الحديث مهمّ 
لتاريخهم، لذا يجب توفير هذه  سالنامات الواليات رافد أساسيّ  إنّ 

ة المكتبات ة، خاصّ ة والخاصّ سات الحكوميّ السالنامات من قبل المؤسّ 
ة، وتوجيه الباحثين نحو دراسة السالنامات ة، والمكتبات الخاصّ الجامعيّ 
 ة.العثمانيّ 

جراء دراسات حولها، تشجيع الباحثين وطلبة الدراسات العليا إل
إيضاح ذلك في  ة الدراسات التي تهتم بالسالنامة بشكل عام، كما تمّ لقلّ 

ا االهتمام بدراسة السالنامة بشكل المقدمة، لذا يجب على الباحثين أيضً 
على مستوى الوطن العربي  ةجل الوصول إلى نتائج عامأمن  ؛عام
 .مثاًل 

ا من تاريخ الدولة غيرة جدًّ ي فترة صة تغطّ السالنامات العثمانيّ  نّ إ
م إلى عام 9596والتي بدأت منذ عام  ،العثمانية وحكمها للبالد العربية

( 02ا، والسالنامات ال تغطي إال )أربعة قرون تقريبً أي بنحو م، 9194
لى نهاية إسالنامة  أّول إصداري منذ أ م9480ي من سنة أا فقط عامً 
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 فالّدارسلذلك  ،العثمانية وريةاإلمبراطوسقوط  ،ولىالحرب العالمية األ
 محصور في هذه الفترة فقط.

ة عبارة عن تقليد للغرب، ولكن السالنامات العثمانيّ  إنّ 
ز في طرحها للموضوعات الجادة، واهتمامها استطاعت أن تتميّ 

 ة.ة والفرعيّ رات العامّ نجازات الداخلية، وتوثيق التطوّ باإل
فتتمّثل في الدراسة،  ا أبرز التوصيات التي توصي بها هذهأمّ 

 للباحثين وتسهيل السالناماتفي توفير أصحابي القرار من  بذل الجهود
جراء دراسات  ،االطالع عليهالتيسير عملّية  إليها؛ وذلكالوصول  وا 

أو على مستوى الوطن  ،حولها، سواء على مستوى القطر الواحد
 العربي بشكل عام.
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 .028 -951، ص9114البيت،  

مدارس األقليات المسيحية واليهودية بيات، فاضل مهدي " -6
في العراق في العهد العثماني، دراسة تاريخية في ضو  
السالنامات العثمانية، أعمال المؤتمرات عن االياالت 

ور االقتصادي العربية اثنا  العهد العثماني، الد
واالجتماعي لالقليات في االياالت العربية خالل العهد 

عداد الدكتور عبد الجليل التميمي، العثماني "، إشراف وا 
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 

 .62 -00، ص0228تونس، 
أهمية السالنامات العثمانية في ريان، محمود رجائي،  -0

، يث ومدت استفادة الباحثين منهادراسة تاريخ األردن الحد
محاضر الندوة التأسيسية لدراسة مصادر تاريخ العرب 

(، نشر في كتاب دراسات في 000-025(، )00الحديث، )
مصادر تاريخ العرب الحديث، )د. ط(، إعداد وتحرير هند 

 9114غسان ابو الشعر، منشورات جامعة ال البيت، 
 .000 -025ص

اري اللالمعات في منتخبات الدر األنسي، محمد علي،   -4
هـ، 9094)د. ط(، مطبعة جريدة بيروت،  ،اللغات
، )د. ط(، قاموس تركي؛ سامي، شمس الدين،  044ص

 .029هـ، ص9090أقدم مطبعة سي درسعادت، استانبول، 
، قاموس تركي؛ سامي، 594ص الدراري،األنسي،  -1

 .9850ص
 .المصدر نفسه والصفحة -92
 .985، صالسالنامات العثمانيةحرب،  -99
، قاموس تركي؛ سامي، 044، صالدرارياألنسي،  -90

 .029ص
، سالنامة، دائرة المعارف اإلسالميةكارادي فو، )د. ت(.  -90

، الترجمة العربية، دار المعرفة، بيروت، 99)د. ط(، مج
 .00ص

 .029ص ، قاموس تركي،سامي -98
 .88، صالسالنامات العثمانيةأحمد،  -95
، اريخ العراقالسالنامات العثمانية وأهميتها لتبيات،  -96

  .80ص
الطراونة، محمد سالم غثيان،  قضاء يافا في العهد العثماني  -90

، أطروحة دكتوراهم، 9198 -9468هـ/9000 -9049
 .4، ص9110الجامعة األردنية،  –كلية الدراسات العليا 

 .986 -985، صالسالنامات العثمانيةحرب،  -94
، حليالسالنامات العثمانية مصدر لدراسة التاريخ المبيات،  -91

 .969ص
 .986، صالسالنامات العثمانيةحرب،  -02
 .986نقاًل عن، المصدر نفسه، ص -09
هـ، وجلس سنة 9000هو ابن السلطان محمود، ولد سنة  -00

سنة، ومدة سلطنته اثنتان  94هـ، بالغًا من العمر 9055
توفي السلطان عبد  9000وعشرون سنة، وفي عام 

سليم، وله المجيد، ودفن بتربته المخصوصة بجوار السلطان 
ثمانية أوالد، السلطان محمد مراد خان الخامس، والسلطان 
عبد الحميد الثاني، ورشاد أفندي، وكمال الدين أفندي، 
وبرهان الدين أفندي، ونور الدين أفندي، وسليمان أفندي، 

تاريخ ووجد الدين أفندي. ينظر في، حليم، إبراهيم بك، 
تب الثقافية، ، مؤسسة الك9، طالدولة العثمانية العلية

 .096 -090، ص9144بيروت، 
هـ. ينظر 9000وقد عين في منصبه )الصدر االعظم( سنة  -00

 .095، صتاريخ الدولة العثمانيةفي، حليم، 
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، هميتها لتاريخ العراقأالسالنامات العثمانية و بيات،  -08
 .80ص

 .961 -969المصدر نفسه، ص -05
 .85، صالسالنامات العثمانيةأحمد،  -06
 .090 -024، صنامات العثمانيةأهمية السالريان،  -00
السالنامات ؛ بيات، 984، صالسالنامات العثمانيةحرب،  -04

 .969، صا لدراسة التاريخ المحليالعثمانية مصدرً 
السالنامات ؛ بيات، 984، صالسالنامات العثمانيةحرب،  -01

 .969، صا لدراسة التاريخ المحليالعثمانية مصدرً 
السالنامات ت، ؛ بيا984، صالسالنامات العثمانيةحرب،  -02

 .88، صهميتها لتاريخ العراقأالعثمانية و 
السالنامات العثمانية ؛ بيات، 984المصدر نفسه، ص -09

 .969، صا لدراسة التاريخ المحليمصدرً 
ويقصد بالدولة العثمانية العلية: الدولة عالية المقام والمكانة  -00

 بين الدول.
 .984، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -00
هو التقويم الرومي او الشمسي، فقد التقويم المالي، و  -08

هـ، فتم التحول من 9025استخدمته الدولة العثمانية سنة 
الشهور القمرية الى الشهور الشمسية، واتخذت بداية اذار 

هـ بداية للتاريخ المالي، أما أسماء الشهور في 9021سنة 
هذا التاريخ فهي اسماء الشهور الرومية والسريانية نفسها، 

التاريخ لم يستخدم في سالنامة الدولة اال اعتبارًا  إال أن هذا
السالنامات العثمانية . ينظر في، بيات، 65من العدد 

 .960(، ص0هامش رقم ) مصدرًا لدراسة التاريخ المحلي،
، السالنامات العثمانية مصدر لدراسة التاريخ المحليبيات،  -05

 .024، صالسالنامات العثمانية أهمية ؛ ريان،960ص
السالنامات ؛ بيات، 984، صلسالنامات العثمانيةاحرب،  -06

 .88، صالعثمانية وأهميتها لتاريخ العراق
، هميتها لتاريخ العراقأالسالنامات العثمانية و بيات،  -00

 أهمية السالنامات العثمانية،؛ ريان، 85 -88ص
 .021ص

، السالنامات العثمانية مصدرًا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -04
 .960ص

السالنامات ؛ بيات، 981، صنامة العثمانيةالسالحرب،  -01
 .960، صا لدراسة التاريخ المحليالعثمانية مصدرً 

 ا لدراسة التاريخ المحلي،السالنامات العثمانية مصدرً بيات،  -82
 .960ص

 .952، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -89

السالنامات  ؛ بيات،981، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -80
 .960، صاريخ المحليا لدراسة التالعثمانية مصدرً 

 .981، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -80
، هميتها لتاريخ العراقأالسالنامات العثمانية و بيات،  -88

 .85ص
 .984ص السالنامة العثمانية،حرب،  -85
 هميتها لتاريخ العراق،أالسالنامات العثمانية و بيات،  -86

  .960ص
 .981، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -80
، ا لدراسة التاريخ المحليمصدرً السالنامات العثمانية بيات،  -84

 .968ص
السالنامة ؛ حرب، 85، صالسالنامات العثمانيةحمد، أ -81

ا السالنامات العثمانية مصدرً ، بيات، 984، صالعثمانية
 .960، صلدراسة التاريخ المحلي

، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -52
 .960ص

السالنامات ؛ بيات، 981، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -59
  .968، صالعثمانية مصدرًا لدراسة التاريخ المحلي

، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -50
 .968ص

 .981، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -50
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -58

 .981، صالسالنامة العثمانية ،؛ حرب968ص
 .981، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -55
السالنامات ، بيات، 981، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -56

 .968، صالعثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحلي
السالنامات ، بيات، 981، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -50

 .968، صالعثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحلي
 .952، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -54
، السالنامات العثمانية مصدرًا لدراسة التاريخ المحلييات، ب -51

 .952، صالسالنامة العثمانية؛ حرب، 965ص
السالنامات ؛ بيات، 952، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -62

 .85، صالعثمانية وأهميتها لتاريخ العراق
 .85، صالسالنامة العثمانيةأحمد،  -69
 .952، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -60
، لنامات العثمانية واهميتها لتاريخ العراقالسابيات،  -60

 .85ص
 .85، صالسالنامات العثمانيةأحمد،  -68
 .952، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -65
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السالنامات ؛ بيات، 952ص السالنامة العثمانية،حرب،  -66
 .85، صهميتها لتاريخ العراقأالعثمانية و 

، السالنامات العثمانية واهميتها لتاريخ العراقبيات،  -60
 .85ص

 .952ص السالنامة العثمانية،رب، ح -64
 السالنامات العثمانية واهميتها لتاريخ العراق،بيات،  -61

 .85ص
السالنامات ؛ بيات، 952، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -02

 . 85ص هميتها لتاريخ العراق،أالعثمانية و 
 .85، صالسالنامات العثمانيةحمد، أ -09
ريخ ليبيا البربار، عقيل محمد، الوثائق العثمانية كمصدر لتا -00

، السنة األولى، العدد مجلة البحوث التاريخيةالحديث، 
 .06 -00،  ص9101(، 0)
 -9406حسن، جاسم محمد، العراق في العهد الحميدي  -00

، 9105، جامعة بغداد، رسالة ماجستيرم، 9121
 .020ص

، )د.ط(، مهران 0ج ،قاموس األعالمسامي، شمس الدين،  -08
 .9196ص هـ،9024مطبعة سي، استانبول، 

 .952، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -05
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -06

 .966ص
 .959، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -00
 المصدر نفسه والصفحة. -04
 السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحلي،بيات،  -01

 .964 -960ص
 اسة التاريخ المحلي،السالنامات العثمانية مصدًرا لدر بيات،  -42

 .959، صالسالنامة العثمانية؛ حرب، 964 -960ص
 السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحلي،بيات،  -49

 .964 -960ص
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -40

 .959، صالسالنامة العثمانية، حرب، 966ص
 .959، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -40
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحلي -48

 .960ص
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحلي -45

 .959، صالسالنامة العثمانية ، حرب،966ص
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحلي -46

 .959، صالسالنامة العثمانية، حرب، 960ص
 .959، صمانيةالسالنامة العثحرب،  -40

، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -44
 .960ص

 .950ص السالنامة العثمانية، -41
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -12

 .960ص
 .950، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -19
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ المحليبيات،  -10

 .960ص
 .950، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -10
، السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخبيات،  -18

 .960ص
 .950، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -15
السالنامات ؛ بيات، 959، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -16

 .966، صالعثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ
والية  إلدارة العثمانية فيعوض، عبد العزيز محمد،  ا -10

(، 8، هامش رقم )9161، دار المعارف، القاهرة، سورية
 .19ص

 المصدر نفسه والصفحة. -14
 .00 -02المصدر نفسه، ص -11

 .40المصدر نفسه، ص -922
 .094المصدر نفسه، ص -929
 .060 -069المصدر نفسه، ص -920
 .066المصدر نفسه، ص -920
 .000 -006المصدر نفسه، ص -928
 السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخبيات،  -925

 .964، صالمحلي
 .85، صالسالنامات العثمانيةاحمد،  -926
 المصدر نفسه والصفحة. -920
السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ بيات،  -924

 .902 -961، صالمحلي
 .900 -909المصدر نفسه، ص -921
 .900المصدر نفسه، ص -992
 .900المصدر نفسه، ص -999
 .909المصدر نفسه، ص -990
 -9468 الجالودي، عليان عبد الفتاح، قضاء عجلون -990

الجامعة  -، كلية الدراسات العليارسالة ماجستير، 9194
 .90، ص9112األردنية، 
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أبو الشعر، هند غسان، إربد وجوارها )ناحية بني عبيد(  -998
، كلية الدراسات العليا أطروحة دكتوراهم، 9104 -9452

 .00 -09، ص9118الجامهة األردنية،  –
التاريخ السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة بيات،  -995

 .906 -905، صالمحلي
داود، جورج فريد طريف،  مدينة السلط وجوارها خالل  -996

أطروحة م( 9109هـ/9082 -م9468هـ/9049الفترة )
، 9110الجامعة األردنية،  –، كلية الدراسات العليا دكتوراه

 .94ص
السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ بيات،  -990

 .904 -900، صالمحلي
 .901سه، صالمصدر نف -994
 .090، صأهمية السالنامات العثمانيةريان،  -991
 .68(، ص8، هامش )اإلدارة العثمانيةعوض،  -902
السالنامات العثمانية مصدرًا لدراسة التاريخ بيات،  -909

 .84، صالمحلي
 .955 -950، صالسالنامة العثمانيةحرب،  -900
 .955المصدر نفسه، ص -900
 .009، صأهمية السالنامات العثمانيةريان،  -908
 .98، صقضا  عجلون الجالودي، -905
 .00، صإربد وجوارهاأبو الشعر،  -906
السالنامات العثمانية مصدًرا لدراسة التاريخ بيات،  -900

 .940 -949، صالمحلي
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