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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم االثار بفرعيو القديم واإلسالم . 
 بميجاتيا و الدراسات المقارنة. المغات القديمة 
 . الکتابات المسمارية و الخطوط القديمة 
 . الدراسات التاريخية والحضارية 
 . الجيولوجيا االثارية 
  يتقنيات المسح االثار . 
 . الدراسات االنثروبولوجية 
 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)االنكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ
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  مدینة سیواس قبل حكم السالجقة

  

  

  

  

  ٣/٦/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:              ٦/٥/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  :ملخصال

أن قلة  إال األناضولمدینة سیواس واحدة من المدن المهمة الكبرى في بالد  تعد

من حیث  هاعن أن ، فضال أهمیتهاالمدینة لم تبرز  ن هذهالمصادر التاریخیة التي تحدثت ع

شكلت بذلك موقعا قد ، و  ) قونیة(  األمبالمرتبة الثانیة بعد العاصمة  تأتيوالمساحة  األهمیة

حیث موقعها المتمیز على خط سیر الجیوش جعل منها  اإلطالقعلى  األناضوللبالد متمیزا 

  . أسیاوبذلك سیطرتها على جمیع بالد  ،لجمیع القوى في السیطرة علیها مامحط

  . مشرق ، أسیا الصغرى، سالجقة  ، أناضول  ، سیواس لكلمات المفتاحیة :ا

Sivas City before the Seljuk Rule 
  Sondos Ali Hammadi                                 Prof. Dr. Yasser Al-Mashhadani  
           M.A. Student                                                College of Human Education  

                                                                            - Department of History 

   

Abstract: 
     The city of Sivas is one of the major cities in Anatolia, but the lack of 
historical sources that spoke about that city did not highlight its 
importance, in addition to that in terms of importance and area comes 
second only to the mother capital (Konya), and thus formed a distinct 
location for the countries of Anatolia on The launch, where its 
distinguished position on the line of armies, made it the focus of all 
powers in controlling it, and thus its control over all countries of Asia. 
keywords :Sivas , anadhool , selguq , mainar asia , east. 

   :الموقع الجغرافي لمدینة سیواس : أوال

  : .التسمیة والموقع١

وسین  األلفین ، المهملة وسكون الیاء المثناة من تحت وفتح الواو ثم سیواس بكسر الس

  .)١(الروم بالد الخامس من في االقلیممهملة وهي بلدة كبیرة 

 ائرتيم) تقع سیواس بین د١٢٨٨ه/٦٨٥وهي بلد بأرض الروم ، قال ابن سعید (ت

  .)٢() دقیقةO ٤٠) درجة و(O ٤١عرض () دقیقة و O ٣٠) درجة (O ٥٧طول (
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تشغل سیواس ) ٣() شرقا٣٧O) شماال وخط طول (٣٩Oي انها تقع بین دائرة عرض (أ

 ، وشرقا والیتا )٦(وطربزون) ٥(قسطمونیة  القدیمة وتحدها شماال والیتاُ ) ٤(من( كبدوكیا) اً جزء

وغربا والیة  )١٠(و(أدرنة ))٩(، وجنوبا والیة (حلب))٨(( ومعمورة العزیز))٧(ارضروم (ارزأن الروم)

  .)١٢(٢) كم٣٠,٦٠٠، مساحتها برمتها ( )١١( (انكوریة) أنقرة

) بین الودیان kizilirmak()١٣(تقع سیواس على الحافة الشمالیة لوادي( قزل ایرمك)

ومجاري المیاه المتدفقة الى قزیل ارمق حیث تمر المیاه بالمدینة عبر مناطق الجبس والتي 

) یسمى في العصور kizilirmakتحتوي على خزنات الملح لهذا السبب كان قزل ایرمك (

  .)١٤(النهر المالح :) أيHalgsالقدیمة (

 منطقة، في  تقریبا م) فوق مستوى سطح البحر١٢٧٥على هضبة مرتفعة (والمدینة 

  .)١٦)(١٥(من حیث المساحة بعد العاصمة قونیةكبیرة  األناضول الوسطى وهي مدینة

 سیواس و(توقات))١٧((سناجق)حسب مساحتها الكبیرة إلى ، أربعة بولذلك قسمت سیواس 

  .)٢١( )٢٠(قرا حصاروشرقا  )١٩(واماسیة )١٨(

ت سیواس من المدن المحصنة طبیعیا إذ تحیط بها الجبال في صفین یمتد الصف عدو 

إلى سیواس وفي )٢٢() من مقاطعة (إضنة )Ant Torosل طوروس (ااألول والذي یحمل اسم جب

غرب من فیمتد من ما الصف الثاني الذي ، أ ماالتجاه الشمالي الشرقي ینظم جبل ارض رو 

) وجبل كربایا keci) وجبل(Tecer) وجبل (Hinzrسیواس وهي كل من جبل هنز (

)karabe()٢٣(.  

   :. مناخ مدینة سیواس٢

یتصف مناخها و شدیدة البرد ، یمتاز بشتاء على العموم فهو أما مناخ مدینة سیواس 

) مئویة واقل متوسط ٢٨Oقصوى على مدار العام (بالمناخ القاري ویبلغ متوسط درجة الحرارة ال

  .)٢٤() مئویة ٢٠.٥Oللحرارة هي (

فقد العیون رونقها الشتاء في جمیع بالد الروم بالء وعذاب حیث تتجمد المیاه وتو 

یتمنى  د وطول اللیالي في فصل الشتاء لذاوتموت الحیوانات كذلك من شدة البر وضیاءها ، 

  .)٢٥(ل في النارو الناس من شدة البرد من الدخ

یسمح  بزراعة  وهو) ملم ٥٤٠- ٤٠٠أما سقوط األمطار في مدینة (سیواس) فیبلغ من ( 

  .)٢٧(والتي تشكل موقعا مناسبا لتربیة الماشیة )٢٦()السهوب(نباتات 

   :. تاریخ مدینة سیواس٣

ادر التاریخیة أن سیواس تاریخ بناء مدینة سیواس ، حیث تذكر المص طال یعرف بالضب

والذین سكنوا المنطقة وأسسوا والیة كبیرة في األناضول في  )٢٨(من بلد (الحیثیین)جزءًا كانت 

  .)٢٩(مدینة سیواس 
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٧٣ 

وغدت عاصمة الحیثیین مدینة ویصعب تحدید حدود هذه الدولة النها كثیرًا ماتغیرت 

  .  )٣١(اتسعت مملكة الحیثیین وامتدت إلى بابل في بعض أطوارها )٣٠(خاتوشا

) وتمتعت بالحكم الذاتي وهذا pontus()٣٢(تحت حكم ملوك البونطس وقد دخلت سیواس

  . )٣٣(ما جعلها تحتفظ بهیكلها العام

ق.م) حیث هزمت المملكة  ٥٤٧وبعد ذلك وقعت سیواس تحت سیطرة الحكم الفارسي عام (     

حكم الفرس  ایرمك) وانضمت بذلك سیواس الى –على حافة نهر (قیزل )٣٤( الفارسیة (كرویسوس)

حكم  )٣٦(.ثم أنهى (االسكندر المقدوني))٣٥(لذین استمر حكمهم على ما یقرب قرنیین من الزمانا

،  )٣٧(ق.م) دخلت سیواس تحت حكم المملكة المقدونیة ٣٣٣الفرس في األناضول وابتداًء من(

  . )٣٨(من مملكة بونطس اً ه جزءوبعد وفاة االسكندر أصبح خلفاؤ 

لروما ، ًا ت األناضول منذ ذلك الوقت تتبعق.م) وأصبح ١٩٠ثم جاء الرومان عام (

 حیث استعادت المدینة من قبل شعب بنطس وتحت قیادة القائد الروماني (بومبیوس)

)٣٩()pompe)حیث تم تأسیسها  تحت اسم میجا بولس (mdameg polis وكذلك عرفت باسم (

  .)٤٠()Taarerتلفرة (

) أو Augustus()٤١(غسطسمدینة او ب(سبسیطة) أو بـمدینة سیواس أیضا  وقد سمیت

 القدیمة الیونانیةفي اللغة  )Sebast( مدینة سبسط :تعني والذي على اسم قیصر )سبطیة(ـب

  .  )٤٢( Agust)(ِِ أوغسط مدینةاو 

 اعتماداً ، سمیت بـ سبسیطیة تخلیدا السمهلذلك ها قیصر أأن مدینة سیواس قد بنوالراجح 

  .)٤٣(قیصر سیواس هو لى أن من بنى مدینةوالذي اشار ا الدین األنصاريعلى ماذكره شمس 

) أطلق على المدینة من قبل sebasteiaاسم سبسیطیة (ان ا ایة مفادهو ك ر وهنا

) وكان هذا pontusاحد ملوك البنطس ()٤٥() زوجة ملك( بلیمونس)pitodoris()٤٤((باتیودریس)

اتیودریس بناء ) فأعادت بAugustusالملك على عالقة جیدة مع اإلمبراطور الروماني اغسطس(

  .)٤٦(المدینة بعد وفاة زوجها معربة عن امتنانها ووالئها لإلمبراطور الروماني اوغسطس 

 انه كان  الرحالة ماركوبولو أثناء زیارته لبالد األناضول ومروره بمدینة سیواس ذكرهاكما 

  .)٤٧(أو سیباسة   اسیفاست یهاطلق علی

والذي إثناء رحلته إلى بالد األناضول  ي زارهاابن بطوطة مدینة سیواس الت یذكر كما

  )٤٨)) (وهي من بالد ملك العراق وأعظم مالها بهذا األقالیم من البالد((اعجب بها كثیرًا 

وظلت مدینة سیواس تحت حكم اإلمبراطوریة الرومانیة  وعندما تم تقسیم اإلمبراطوریة 

الرومانیة الشرقیة عام لإلمبراطوریة  سیواسالرومانیة إلى شرقیة وغربیة انضمت أراضي 
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) شاهدا على Sivasبعد ذلك إلى حكم البیزنطیین فكانت سیواس ( واسم) ، وانتقلت سی٣٩٥(

  .)٤٩(الصراع البیزنطي الساساني ثم الصراع البیزنطي اإلسالمي 

مهمة جدا لدى اإلمبراطوریة الرومانیة الشرقیة حیث قام االمبراطور  سیواسظلت 

ومع بدایة مطلع (القرن السادس المیالدي) ،  مدینة بأسوار جدیدةبتحصین ال )٥٠( (جستنیان)

الغزو الساساني إلى بالد  ءاثنا )٥١()طیةتطورات جدیدة حیث دمرت سیواس و(ملظهرت 

 وفيم) ٦٢٢م) وسیطرت على سیواس الغربیة الى سنة (٦١٥منذ سنة ( أاألناضول والذي بد

یة ضد الغارات الساسانیة ، وتم استعادت المدینة ، تم تامین الحدود البیزنط)٥٢(حكم (هیراكلیوس)

  . )٥٣(تحت الحكم الروماني 

حكم  أبانهذه الفترة بدء تقدم المسلمین في بالد األناضول ، والمدن البیزنطیة  وفي

األمویین ، والتي لطالما كانت الدولة البیزنطیة تغیر على الثغور والمدن اإلسالمیة وتتعرض 

  .)٥٤(كیل للمسلمین بالقتل والتن

) تمكنت الجیوش م٦٨٠- ٦٦١ه/٦٠-٤١ حكم الخلیفة (معاویة بن أبي سفیان فيو 

من البقاء بها فترة طویلة ، ففي عام  الدخول إلى سیواس عدة مرات لكنها لم تتمكن اإلسالمیة من

رق كابادوكیا أال انه سیواس وشاالستیالء على )٥٥(م) استطاع القائد(غازي البطال)٧٣٤- ه١١٧(

  . )٥٦(م) أثناء قتال العدو واستعادت بذلك بیزنطة مدینة سیواس٧٤٠ه/١٢٣(عاماستشهد 

 سنة(اس أیضا من االستیالء على سیو )٥٧( ن القائد االموي(مسلمة بن هشام)تمكوكذلك 

سیواس وكبدوكیا من قبل القائد  أال أن بیزنطة استطاعت استعادتم )٧١٢ -٧١١ه/٩٣ - ٩٢

ة تم یعلى القسطنطین)٥٨() وما أن استولى قسطنطینم٧٤٤ه/١٢٧البیزنطي (یوانیس) سنة (

  .)٥٩(م)٧٥٢ه/ ١٣٥تنشیط القاعدة البیزنطیة في سیواس سنة (

ت بالتوسع في  أحكم العباسیین حیث بد فيواستمرت أیضا الفتوحات العربیة اإلسالمیة 

  .اأمالكها وحاولت أیضا ضم األراضي البیزنطیة إلى ممتلكاته

م) تم على أثرها عقدت ٧٨١ه/١٦٤س عام (وابونت وسی ن منطقةفقد غزا العباسیو 

اس) و اتفاق بین الخالفة العباسیة والدولة البیزنطیة على دفع إتاوة سنویة للعباسیین وبقیت (سی

تحت الحكم العباسي ، أال أن الدولة البیزنطیة لم تلتزم باالتفاق فقد استعادة بیزنطة سیواس سنة 

  .)٦٠( م)٧٨٨ه/١٧١(

  ن اجتیاح و م) فر األرمن من الحدود البیزنطیة عندما بدء المسلم٩٦٤ه/٣٤٣وفي عام (

، حیث استقر األرمن في سیواس فتولى بذلك األرمن حكم سیواس تحت قیادة  )٦١(جزیرة (كریت) 

  .)٦٣()٦٢() (Joan Senekerimجوان سینكریم 

قبل األتراك  األتراك ، عندما تعرض أحدا أمراء األرمن لهجوم من حتعرضت سیواس إلى اجتیا

م) عن سیطرته ١٠٢١ه/٤١١( ازل بذلك الملك االرمني سینكریم عام) فتنVanغرب بحیرة فان(
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وقد أصبح سینكریم   )٦٤(البیزنطي (بأسیل الثاني) ر) لإلمبراطو Vaspuraganلوالیة فاسبرجن(

  .)٦٥(بأسیل الثاني  على مدینة سیواس رنائب لإلمبراطو 

ودها الشرقیة والجنوبیة حدا فاصال بین العباسیین شكلت مدینة سیواس بحد وبذلك    

التي )٦٧() داألتراك بعد( معركة مالذ كر )٦٦(وأخیرا حكمت سیواس من قبل (السالجقة )،وبیزنطة

  .)٦٨(م) ١٠٧١ه/٤٦٣وقعت سنة (

  ثانیا : تأسیس دولة سالجقة الروم :   

السلطة ،  )٧٠(ه)م) واعتالء ابنه (ملكشا١٠٧٢هـ/٤٦٥سنة ()٦٩(بعد وفاة (ألب ارسالن)

من أهمیة بالغة في فتح  ااألناضول ولما لهیه التوسعیة ومد نفوذه إلى بالد اتبع سیاسة أب

المناطق وذلك من خالل السیطرة على بالد الشام ومصر ، وكذلك القضاء على نفوذ الفاطمي 

  .)٧١(وان یجعل العالم اإلسالمي بأسره تحت قیادة واحدة

على جبهة األناضول وقد أناط قیادة التركمان قائدا  )٧٢(مش)(سلیمان بن قتلعین ملكشاه 

  . )٧٣(ضد الدولة البیزنطیة ، بعد اعتراف سلیمان بن قتلمیش بنفوذ سالجقة إیران والعراق

زحف سلیمان بجیش إلى بالد الروم واحتل نیقیة ونیقومیدیة وقونیة ، والتي كانت  من 

قتلمش على بالد األناضول راجعا لعدة أسباب ومن وكانت نتیجة بسط سلیمان بن ، قبل بید والده

ضمنها ضعف الدفاعات البیزنطینیة وكذلك نشوب الخالفات بین المتنافسین على العرش من 

  .)٧٤(جهة أخرى

ه/  ٣٥٨وقد ضم ملكشاه إلى سلیمان أنطاكیة بعد أن كانت بید النصارى منذ سنة (

  .     )٧٥(ت سلیمان واعترف به زعیما علیهاشاه كل تحركام)  بعد أن فتحها وبذلك امن ملك ٩٦٨

الكس ل وخاصة بعد أن اجبر اإلمبراطور ومما زاد من نفوذ سلیمان على بالد األناضو 

 الطرفیینعلى توقیع معاهدة سالم بین )٧٦(م)١١١٨- ١٠٨١ه/٥١٢-٤٧٤(كومنیین

ر، في فقد تعهد سلیمان بـ الدفاع عن اإلمبراطور أذا ما تعرض ألي خط م)١٠٨٣ه/٤٧٦عام(

  .)٧٧(المقابل تعهد اإلمبراطور بدفع جزیة سنویة للسالجقة وبذلك امن سلیمان جانب البیزنطي

وقد استطاع سلیمان مد نفوذه إلى جزر بحر ایجة وسواحل البحر األسود وقد دام حكم 

ت بحق مؤسس دولة سالجقة الروم والتي دام دولته بعده أكثر من قرنیین من الزمان لذلك یعتبر

  .)٧٨( م)١١٣٨-  ١٠٧٧ه/٧٠٨- ٤٧٠من(

وفي الوقت الذي كان فیه سلیمان شاه یثبت أقدامه في أسیا الصغرى ویؤسس دولة كان 

بعد  السیماهنالك بعض األمراء الذین حاولوا الحصول على استقاللهم في المناطق التي حكموها و 

  .)٧٩(معركة مالذ كرد وكانت هذه الممالیك اشد خطرا على بیزنطیة
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ربي لبالد األناضول وكان أن هؤالء التركمان قد هاجروا إلى أسیا منذ الفتح الع لنا ویبدو

  وكبیرا حیث شارك هؤالء التركمان السالجقة في حمالتهم العسكریة وكانوا أیضا بارز  لهم دور

  یعملون جاهدین على استقرارهم في المناطق والمقطاعات التي فتحوها . 

 (احمد غازي دانشمند)بتأسیسها والتي قام في سیواس )٨٠( بني (دانشمند)سست أمارة أت

الذین شاركوا في  ،م)حیث أعلن السلطان ألب ارسالن أن القادة١٠٨٤هـ/٤٧٤في سنة ( )٨١(

هم وأحفادهم من یفتحوها ویتولون حكمها هم وأبناؤ  معركة( مالذكرد) سیتولون حكم المناطق التي

قض عهد السالجقة في بالد األناضول وأعلن ولكن ما لبث(احمد غازي دانشمند) أن ن ، بعدهم

  .)٨٢(تبعیته للسلطان ملكشاه

 عهد ال دانشمند: مدینة سیواس فيثالثا: 

إلى مدینة سیواس  دانشمند غازياحمدن في معركة مالذكرد توجه هزیمة البیزنطییبعد 

وذلك السیطرة على مركز المدینة  من اجلم) ١٠٧٤ه/٤٦٧(وفرض علیها الحصار لمدة شهر 

  .)٨٣(تأمین جیشه ل

 اال سیواس واتخذ منها عاصمة له ، من السیطرة على مدینة دانشمند احمد غازي تمكن

الن من حمالت على ما قام به الب ارس املهكانت في حالة خراب وذلك یعود إلى عاملین أو انها 

انها األرمن انتقاما من سكجنوده بنهب المدینة امر  )٨٤() رومانوس (اإلمبراطور ماالمدینة وثانیه

  . )٨٥(خالل معركة مالذكرد

اتخذ دانشمند من مدینة سیواس قاعدة ینطلق منها إلى بالد األناضول فبادر إلى تعمیرها 

وبعد ذلك أضاف توقات  )٨٦(وبضم بعض المدن إلیه مثل أماسیة و نكسار ،وتحصین قلعتها

  . )٨٨( هذا فضال عن ملطیة وكل الطرق التي تجتاح أسیا الصغرى)٨٧(والبستان 

 أال انه حین عزم على فتح نكسار استشهد في تلك المعركة فتولى ابنه األمیر(غازي

م) ، فانقسمت بذلك األمارات الدانشمندیة ١٠٨٤هـ/٤٧٧أمارة بني دانشمند سنة ( )٨٩( )كمشتكین

ه فتولى ابنه حكم سیواس وأمالك والده في بالد اة كمشتكین احمد دانشمد بین أبنائبعد وف

م) بینما كانت ملطیة في بالد الشام من نصیب (یاغي ١١٣٥- ١١٠٥هـ/٥٢٩- ٤٩٩ل (األناضو 

  . )٩٠(سیان)

  ابنه الصغیر (قلج  م) أمیر السالجقة لم یترك سوى١٠٨٩ه/٤٧٩وبعد وفاة سلیمان شاه(

السلطة أمر ) ٩٢(حیث أمر ملكشاه بسجنه في بالد فارس وما أن اعتال (بروكیارق)) ٩١(ارسالن)

ج ارسالن األول وسمح له بالعودة ثانیة إلى بالد األناضول ویتولى حكم بإطالق سراح قلی

  . )٩٣(سالجقة الروم
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السالجقة وخاصة بعد أن وبین و  همالصراع بین أونتیجة التساع أمالك الدانشمندین بد

م) كما سیطروا على میناء سینوب ١٠٨٥هـ/٤٧٨سیطروا على قسطمونیة من البیزنطینین سنة (

  . )٩٤(األسودعلى ساحل البحر 

 م) بدأ١٠٩٧هـ/٤٩٠بید الصلیبیین (ولكن بعد أن سقطت نیقیة عاصمة السالجقة 

من السالجقة والدانشمندین على السواء لذلك فكروا في وضع خالفاتهم جانبا  كل الخطر یهدد

ربات فادحة ، وقد استطاع قلج ارسالن بمعاونة دانشمند من إنزال ض الصلیبيلمواجهة الخطر 

  . )٩٥(معداته أینما صادفته لصلیبي وٕابادةبالجیش ا

نجم كمشتین بن الدانشمند وخاصة بعد أنتصاره على  م) برز١١٠٠هـ/٤٩٣(عاموفي 

صاحب أنطاكیة فقد أحرز كمشتكین نصرا على الصلیبین قرب ملطیة واسر )٩٦((بوهمنید)

  . )٩٧(بوهمیند

ج دانشمند عن أفر  بعد أن السیماوالسالجقة عاد و  غیر أن العداء بین الدانشمندین

م) مقابل مئة ألف دینار و شرط علیه كمشتكین ١١٠٢هـ/٤٩٥بوهیمند صاحب أنطاكیة سنة(

أطالق سراح ابنه(یاغي سیان) الذي كان قد آسره بوهیمند، حیث رفض كمشتكین أن یعطي لقلج 

  . )٩٨(ارسالن نصف المبلغ

فة العباسي (المسترشد أما عن عالقة بنى دانشمند بالخالفة العباسیة فقد أرسل الخلی

م) سفارة الى عاصمة بني دانشمند حیث منح الخلیفة غازي لقب ١١٣٥-١١١٨ه/ ٥٢٩- ٥١٣

حكمه، وبوصفه أقوى حكام بالد  في مدة(الملك) وذلك لما اظهره من والء شدید للخالفة العباسیة 

  . )٩٩(ازياألناضول عل اإلطالق حیث حملت السفارة طوقا ذهبیا وطبوال تدق أمام الملك غ

وبذلك أصبحت أمارة بني دانشمند في سیواس أقوى األمارات التركمانیة في أسیا والتي 

  حظیت برضا  وتأیید الخالفة العباسیة.

بعد أن تمكن من قتل أخیه  )١٠٠( تولى بعد ذلك حكم السالجقة (مسعود بن قیلج ارسالن)

  .)١٠١( م)١١١٦/هـ٥١٠ملكشاه بمساعدة الدانشمندین واستولى على السلطة سنة (

مسعود محاوال االستیالء على أمالك أخیه وقد تمكن  ثم حدث خالف بین (عرب) اخي

(عرب) من اسر أبناء غازي وهما محمد ویاغان وبعد اتحاد قوات مسعود مع غازي الدانشمندي 

  .)١٠٢(وبقى فیها حتى وفاته  ةتمكنوا من هزم (عرب) ولجا إلى القسطنطینی

حكم محمد ناصر الدین بن كمشتكین ، و تولى ابنه أبو المظفر  وبعد وفاة غازي دانشمند

على اقتسام أمالك أمارة  م)، وقد نازعه أخواه١١٤٢- ١١٣٤هـ/٥٣٦-٥٢٩ملطیة وسیواس (

من اسر أخیه (عین الدولة)  ابو المظفر محمد سیواس فنشبت بذلك الحرب بین اإلخوة تمكن

  .)١٠٣(وقتل أخیه یاغان وتفرد بذلك بحكم أمالك سیواس
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بقیت العالقات السلمیة بین السالجقة والدانشمندین فقد تعاون كالهما  وعلى ما یبدو

  . )١٠٤( م)١١٤٠هـ/٥٣٤احتالل نكسار عام ( واعندما أراد نلصد غارات البیزنطیی

ألنه  یة على اثر وفاة األمیر محمد ت االنقسامات بین أفراد األسرة الدانشمندیة مرة ثانزاد

ته قامت بمراسلة أخیه یاغي سیان وولته حكم أذي النون أال أن آمر  بنهأل العهد بوالیة أوصى

  .)١٠٥(سیواس

مرة أخرى بین أبناء وأخوة محمد بن غازي بعد وفاته فقد أعلن یاغي سیان  نشب الخالف

على سیواس في حین تولى عین الدولة حكم ملطیة واستولى ذي النون على قیصریة  اً نفسه أمیر 

ثالثة فروع من األسرة الدانشمندیة تحكم في وقت واحد ، بعد أن استغل مسعود وبذلك أصبح هنالك 

  .)١٠٦(الخالفة الذي نشب بین األخوة 

وبعد انقسام اإلمارة الدانشمندیة إلى عدة أقسام واجه یاغي سیان متاعب جمة كان علیه أن 

عین الدولة حیث  یتدارك الموضوع قبل فوات األوان، لذلك حاول یاغي سیان أن یتحالف مع أخیه

استدعاه في سیواس  واقطعه عدة مناطق وكذلك اخمد ثورة قام بها سنجر بن إسماعیل بن دانشمند 

  .)١٠٧(بالقوة 

أما ذي النون فقد حاول یاغي سیان أن یجعله نائبا عنه في قیصریة محاوال منه كسبه إلى 

  .)١٠٨(لسالجقة سالجقة أذا ما حاول االستنجاد به ضد االجانبه خوفا من میله إلى 

- ٥٥٠بن مسعود الثاني سنة () ١٠٩(تولى عرش سالجقة الروم (عز الدین قلج ارسالن)

  .)١١٠(م)١١٩٢- ١١٥٥هـ/٥٨٨

ن أال ن أسیا بین السالجقة والدانشمندیعلى الرغم من الخالفات التي كانت تجتاح مد

سنة أنهما عقدا صلحا على اثر أنتهاء الهدنة المعقودة بین السالجقة والبیزنطیین 

توسع السالجقة والدانشمندین ) ١١١(م) بعد أن رأى اإلمبراطور (مانویل كومنیین)١١٤٧هـ/٥٤٢(

مالك الاعلى أمالكه وبذلك عقد معهما الصلح لمواجهة األرمن وأعاد السالجقة والدانشمندین 

  . )١١٢(البیزنطیة 

في م) وقعت حرب بین الدانشمندیین والسالجقة وكان السبب ١١٦٢هـ/٥٦٠وفي سنة (

وما أن )١١٣()(صلتق بن علي الملكحاكم ارزان الروم ذلك أن قلیج ارسالن تزوج من احدى بنات 

وزوجها إلى ابن أخیه ذي  وأخذها فأغار،الى قونیةالعروس  موكبعلم االمیر یاغي سیان بتوجه 

  ) . ١١٤( انهزم قلیج ارسالن والتجأ إلى ملك الروم أثرهاالنون محمد دانشمند على 

وانقسمت إمارة سیواس الى عدة اقسام یاغي سیان نفسها ت في السنة وحدث أن ما

الذي نصب ) ١١٥(محمد)ملك (إبراهیم بن  قد احتل االمیرو ظهرت في نكسار وقیصریة وسیواس 

نفسه أمیرًا في سیواس وقد احسن في أختیاره المدینة لتكون مركز إلقامته ألنها العاصمة الرسمیة 

-٥٦٠الذي حكم من ( )١١٦( )بن ابراهیم إسماعیل(م إبراهیم ابنه فتولى بعد حك ،للدانشمندیین

  .)١١٧(م)١١٧٢- ١١٦٤هـ/٥٦٨
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ابن  اذحكمه كان  مستبدا فقد  فقد ذكرت المصادر انحكم إسماعیل بن إبراهیم أما 

العبري  انه كان یعامل الرعیة معاملة سیئة حتى قیل انه دفع ثمن سوء معاملته فعندما تعرضت 

ثلج باردة جدا مما أدى إلى تدمیر المحاصیل الزراعیة ، حتى أن الناس  (سیواس) إلى موجة

هلكت بسبب الجوع وقد امتنع األمیر عن توفیر الطعام ألفراد رعیته وعلى الرغم من وجود 

یهین الناس ووثبوا علیه وقتلوه هو  أكمیات كبیرة من القمح في (مخازن التالل) لدیه بل بد

من أقاربه وحاشیته وان الحادثة لم تتسرب   ةسالن وكذلك خمسمائوزوجته أخت السلطان قلج ار 

  )١١٨(بسبب نزول الثلج وقد أرسلوا إلى ذي النون في دمشق لیتولى حكم سیواس

وافق ذي النون وزحف إلى سیواس واضطر أن یقطع مسافة كبیرة سیرا على اإلقدام حتى 

حكم في الستولى بذلك على اوصل إلى مدینة سیواس بسبب الثلوج التي سقطت تلك السنة و 

  .  )١١٩(م) ولقب ناصر الدنیا١١٦٨هـ/٥٦٤مدینة سیواس للمرة الثانیة سنة (

أال أن ذي النون لم یحفظ ألهالي سیواس الصنیع وبما قاموا به من دعوته للحضور 

قتلة  باالنتقام من أهالي (سیواس) انتقاما من أواستقباله في المدینة ومبایعته أمیرا علیهم بل انه بد

  .)١٢٠(ابن أخیه وقیل انه قتل أعدادا كبیرة من سكانها

تولى ذي النون الدانشمندي أمارة سیواس وتربع على عرش السلطة هناك وحقق ما كان 

  یطمح ألیه في السیطرة على مقالید الحكم. 

(نور  أال أن ذي النون لم یستمر في حكم (سیواس) فبعد أن علم قلیج ارسالن بموت

على أثرها جیشه عن مدینة سیواس فهرب ذي جیشه م) انسحب ١١٧٤هـ/٥٦٩ة (سن )١٢١(الدین)

 تبذلك زعامة بني دانشمند في حكم البالد والتي استغرق لنون ولجا إلى القسطنطینیة وانتهتا

ي جمیع أمالك بني دانشمند وكذلك لیحكم بذلك قلیج ارسالن الثان )١٢٢(سنة١٢٢مایقارب من

  .)١٢٣(كمانیة إلى حكم السالجقة مت مملكته كل اإلمارات التر ض

  الخاتمة

لذا  األناضولبالد مدن  أهمواحدة من  فهي تعد تمتعت مدینة سیواس بموقع جغرافي هام

كان علیها  األناضولوالتي كانت تنوي فرض سیطرتها على بالد جمیع القوى  لذا وجب على 

  لت تحت حكم كل من فقد دخ ثانیا،  واستحكام دفاعاتها أوالالسیطرة على مدینة سیواس 

  .عدت مدینة سیواس جزء من المملكة الحیثیة  .١

  .البونطس مملكة باستقاللها الذاتي في ظل حكام المدینة تمتعت  .٢

  .تقریباً ق.م) واستمرت تحت حكمهم قرنیین من الزمن ٥٤٧سیطر علیها الفرس الساسانین ( .٣

ي والفرس لتدخل تحت قدونشهدت المدینة صراع بین المملكة المقدونیة بقیادة االسكندر الم .٤

  . الیونانیینحكم 
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   .الرومانیة اإلمبراطوریة أجزء وأصبحتدخلت تحت حكم الروم البیزنطیین  .٥

   المدن التابعة لهم. أهماحد  وأصبحت األتراكواخیرًا حكمت من قبل السالجقة  .٦

  .السالجقةبالحیثیین وانتهاء ب ابتداءمن قبل عدد من األقوام المدینة حكمت  وبذلك

  

  الهوامش:

                               

) ١٨٤٠-بن محمد عمر بن عمر أبي الفداء: تقویم البلدان ،المطبعة الملكیة(باریس ) عماد الدین إسماعیل(١

المسالك إلى معرفة البلدان والممالك ، تحقیق ، المهدي عبد  ح؛ محمد بن علي البروسوي: أوض٣٤٨ص

  . ٤١١)ص٢٠٠٦-(بیروت ١الرواضیة ، دار الغرب اإلسالمي ، ط 

البغدادي : مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ، تحقیق ) صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق (٢

ابو الحسن بن موسى ابن سعید  نور الدین؛ ٢/٧٦٨) ١٩٥٤-(بیروت ١علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، ط 

- المغربي: بسط األرض في الطول والعرض ، تحقیق ، خوان قرینط خینس ، معهد موالي حسن (المغرب 

  . ١٢٠) ص١٩٥٨

    wgs84  .https://eargoogleth..com/webالمصدر حسب إحداثیات كوكل ، نظام إحداثیات ،  )٣(

وهو اسم تاریخي اطلق على المناطق  ، ) كبدوكیا :او قبدوقیا وقبادوقیة بالیونانیة وسمیت بالفارسیة كابادوكیه(٤

من جبال طوروس إلى حدود البحر األسود، وخالل فترة االحتالل الفارسي ألسیا  في أسیا الصغرى والممتدة

ق.م) ٣١٥خصبة واسعة ، وظلت كبدوكیة حتى سنة( أراضيالصغرى تركزت طبقة نبیلة فارسیة وسیطرة على 

التعلیم  سامي سعید احمد ورضا جواد الهاشمي : تاریخ الشرق األدنى القدیم ، وزارة :ینظر ،دارة یومینیس إتحت 

  . ٣٩٧) ص١٩٩٠-العالي(العراق 

م المیم وسكون الواو كسر النون والیاء المثناة ضوسكون السین والطاء المهملتین و  بفتح القاف : ) قسطمونیة(٥

من تحت بلدة من نواحي الروم، وهي قاعدة التركمان بینها وبین سینوب ثالثة أیام. ینظر،أبو الفداء:تقویم البلدان 

  .٣٩٣- ٣٩٢ص

مشهورة وأكثر سكانها اللكزى وبها جبل یقال له األلسن لما فیه من اللغات وكان یطلق على مدینة  ) طرابزون:(٦

  .٣٩٣-٣٩٢صطرابزون قدیما طرابزندة وهي إلى الشرق من سامون .ینظر ، أبو الفداء : تقویم البلدان ، 

حصینة وكانت من أعمر نواحي أرمینیة .  ) ارزن أو ارزن الروم : مدینة مشهورة قرب مدینة خالط ولها قلعة(٧

 ٢ینظر ، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي الحموي : معجم البلدان ، دار صادر ، ط 

  . ١/١٥٠)  ١٩٩٥- (بیروت 

.ینظر، كامل  ) معمورة العزیز: هي من حدود والیة حلب ووالیة معمورة العزیز والمعروفة أیضا باسم خربوط .(٨

   .١/٤١٥) ١٩٩٨-(حلب ٢بن حسین بن محمد بن مصطفى الغزي : نهر الذهب في تاریخ حلب ، دار القلم ،ط

حلب: مدینة عظیمة واسعة كثیرة الخیرات وطیبة  الهواء وهي قصبة جند قنسرین وقیل سمیت حلب بهذا )(٩

الفقراء من ذلك حلب حلب .  االسم الن إبراهیم علیه السالم كان یحلب أغنامه ویتصدق به على الفقراء فقال

  . ٢/٢٨٢ینظر ،یاقوت الحموي: معجم البلدان ،

اإلمبراطور  وسمیت بذلك نسبة إلى واسمها (أدریانا بولیس)أي مدینة أدریانوهي من بالد الروم ،أدرنة:  )(١٠

بصري بن كثیر القرشي، ال أبو الفداء إسماعیل بن عمر ،ینظر : البیزنطي الذي أقام فیها عدة تحصینات.
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 -(الریاض١البدایة والنهایة ، تحقیق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، دار هجر للطباعة والنشر ، ط  :الدمشقي

١/٢٣) ١٩٩٧.  

)  انكوریه أو (أنقرة): مدینة مشهورة بأرض الروم تقول العجم انكوریه أول من غزاها الخلیفة هارون الرشید (١١

دت) -مود القزویني:أثار البالد وأخبار العباد، دار صادر(بیروت وفتحها. ینظر:زكریا ابن محمد ابن مح

  .٥٠٦ص

) مج ١٩٢٧ -) مادة سیواس ، دائرة المعارف اإلسالمیة ،جمعها وحققها احمد الشناوي وآخرون (القاهرة(١٢

١٣/٢٣ .  

هار على ) وهو من أعظم األن Mrasinta–) قیزیل أیرمك : یعرف نهر الهالیس عند الحیثیین بـ(مراسینتا (١٣

اإلطالق والتي تجري في بالد الحیثیین في ذلك الوقت حیث ینبع قیزیل ایرمك من المرتفعات الشرقیة ثم یبدأ 

باالنحراف عن مجراه باتجاه جنوب غرب عند اقترابه من بحیرة الملح وذلك لوجود سلسلة جبلیة تعترض مجرى 

حر األسود . ینظر : جرني ، أ.ر: الحیثیون ، النهر وبعد ذلك یتجه النهر شمال شرقي إلى أن یصب في الب

  . ٣٧) ص١٩٩٧-( مصر  ١ترجمة ، محمد عبد القادر محمد ، ط 

(14) Demir (mustafa)., Sivas Şehiv , Türkiye SeÇuklular ve Beglikler Devrinde sivas shri, 

sakavga . kitaberi , 2005, p.6. 

ببالد الروم ، ومدینة قونیة مدینة غراء وأرضها خضراء ذات  وقیةالسالج الدولة: هي ثاني قاعدة  ة) قونی(١٥

 ألغزي؛ محمد بن محمد ٣٨٣-٣٨٢تربة زكیة ونفحة ذكیة وریاضها انیقة . ینظر ، أبو الفداء : تقویم البلدان 

، العامري أبو البركات : المطالع البدریة في المنازل الرومیة،تحقیق ، المهدي عید الرواضیة، دار السویدي

 .١٠٢ص) ٢٠٠٤-(بیروت ١ط

 ١) یلماز اوزطونا : المدخل إلى تاریخ التركي ، تحقیق ، ارشد الهرمزي ، الدار العربیة للموسوعات ، ط (١٦

  ؛٢٩٣) ص٢٠٠٥- (بیروت 

Milli (Burhan). , osmanll Öncesi sivas ve yöresi Taihi , yüksek lisans Tezi , sosyal 
Bilimler Enstitüsü , Firat Ünirersitesi , 2007 , p.109. 

، رینظ سناجق: مفردها سنجق ،وتاتي بمعنى الرایة أو العلم ، وهي وظیفة أو رتبة من یتولى السنجق .) (١٧

ینهارت بیتر ان دوزي : تكملة المعاجم العربیة ، ترجمة ، محمد سلیم ألنعیمي ، وزارة الثقافة واإلعالم العراقیة ، ر 

 .١٦٣ -٦/١٦٢ )١٩٧٩ –الطبعة األولى ( العراق 

) توقات : بالفتح ثم السكون وقاف وتاء فوقها نقطتان بلدة بأرض الروم بین قونیة وسیواس ذات قلعة (١٨

  .  ٢/٥٩حصینة وأبنیة مكینة بینها وبین سیواس یومان . یاقوت الحموي : معجم البلدان ، 

بیرة  ومسورة ولها قلعة حصینة وفیها معدن ) أماسیة : بلدة في االقلیم السادس من بالد الروم وهي بلدة ك(١٩

الفضة وهي مشهورة بالحسن وكثرة ثمارها ونهرها الكبیر یخترقها ویصب في سینوب . ینظر، ابو الفداء : تقویم 

  . ٣٨٣- ٣٨٢البلدان، ص

) قرا حصار: هي مدینة في بالد الروم مستطرقة بین الجبال في وسطها قلعة منیعة وحصینة وأمینة وهي (٢٠

مدینة كثیرة الكأل والعشب . داء الحجارة وعلیه سمیت بذلك المدینة وبها بساتین كثیرة ومیاها غزیرة وهي سو 

  . ١٠٥لغزي : المطالع البدریة ،ص ینظر، ا

  . ١٣/٢٤) دائر المعارف االسالمیة  : مادة سیواس ، مج (٢١
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  . ١٣٣- ١/١٣٢معجم البلدان ،  )إضنة: أو آذنة بلد من الثغور قرب المصیصة مشهورة .یاقوت الحموي :(٢٢

(23) Demir, Sivas Şehiv ,p.5. 

  ؛ ٤١١) البروسوي: أوضح المسالك ،ص(٢٤

Demir, Sivas Şehiv ,p.6. 

  .  ٥٣٠) القزویني : أثار البالد وٕاخبار العباد، ص(٢٥

ة من )السهوب :یطلق على هذا االصطالح على مناطق الغطاءات النباتیة من األعشاب االعتدالیة الخالی(٢٦

األشجار في داخل القارات واشهر اقالیمها سهوب وسط ّاسیا ، وأهم مایمیز (السهوب) خلوها التام من األشجار 

فضال عن فقر اعشابها نسبیا . ینظر، یحیى محمد نبهان : معجم المصطلحات الجغرافیا الطبیعیة والفلكیة 

  .    ١٧٧)ص٢٠٠٦- والسیاسیة ، دار یافا (عمان 

(27) Demir, Sivas Şehiv ,p.6. 

ن)  أن أصلهم یحیط به الغموض من حیث نقوشهم أو الحیثیو  -(خیتان : شعب أطلق علیه الحیثیو  )(٢٨

ن القسم الشمالي الشرقي من بالد األناضول والذي یعد أوربیة وقد سكن الحیثیو –وكتاباتهم ، وهم شعوب هندو 

دموا من منطقة ماوراء البحر االسود والتي تشمل موطن الحیثیین األصلي ،هنالك من یعتقد أن الحیثیین قد ق

ن) وقد ورد اسم الحاتیین سكان سكان البالد األوائل وهم (الحاتیو ن من لغتهم على منطقة القفقاس ، اتخذ الحیثیو 

بالد األناضول في المصادر الحیثیة وقد سمیت بالد األناضول بهم في الربع األخیر من القرن الثالث ق.م  . 

- ج.دي بورج : تراث العالم القدیم، ترجمة زكي سوس ، تنفیذ هیئة الكتاب ، مكتبة األسرة( القاهرةینظر: و.

- أسیا الصغرى ، دار المعرفة الجامعیة (اإلسكندریة –إیران  –؛ احمد أمین سالم : تاریخ العراق ٤٦) ص١٩٩٩

  .٢٢٨؛ سامي سعید احمد: تاریخ الشرق األدنى القدیم  ، ص٤٥٦-٤٥٣)  ص٢٠٠٠

(29) Demir, Sivas Şehiv ,p.11؛ Ersan (mehmet) , Bizs imparatorluǧu´nun Iskan 

politikasi Ve Siva´s ta Ermeni Varilǧi , SelÇuklular Döneminde Sivas Sempozyumu 
Bildirileri , 29 eglül -01 Ekim2005 , Sivas 2006, p374.  

ت قدیما هذه المدینة بعاصمة الحیثیین وتعرف الیوم هذه خاتوشا : أو خاتوساس أو خاتوشا  وقد عرف  (٣٠)

المدینة (بوغوزكوي) حیث تبعد هذه المدینة تسعین میال شرق مدینة انقرة حالیا . ینظر، عبد الحمید زاید : الشرق 

  .٤٣٨) ص١٩٦٧- الخالد (القاهرة 

اندریه ایمار وجانین أوبوایه : الشرق والیونان القدیمة ، ترجمة فرید م . داغر و فؤاد ج . أبو ریمان ،  )(٣١

  . ١/٢٠٣) ١٩٦٤ -(بیروت  ١منشورات عویدات ، ط 

) البونطس : من الصعب معرفة الوقت الذي تكونت فیه الوحدة السیاسیة لمملكة البونطس والتي بسطت (٣٢

رى أال أنها تمتعت باستقاللها الذاتي في فترة االحتالل الفارسي ألسیا الصغرى والتي سیطرتها على أسیا الصغ

حكمت في الفترة الواقعة نهایة (القرن الرابع ق .م) في عهد والد میراداتیس وادعى ملوك البونطس بانهم من نسل 

بیر في المنطقة المحاذیة واحد من السبعة الفرس الذین تأمروا ضد (الماجاي) حیث اسكنهم بذلك داریوس الك

للبحر األسود ، وعندما غزا االسكندر المقدوني أسیا الصغرى كان على راس دولة البونطس میثریداتیس الثاني 

ق.م) والذي أعلن عن دولته المستقلة. ینظر: سامي سعید احمد: تاریخ الشرق األدنى القدیم ، ص  ٣٠٢- ٣٣٧(

٣٩٥- ٣٨١ .  

(33) Demir, Sivas Şehri ,p.11.   
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ق.م):هو اخر من تولى الحكم من ساللة الهیراكلیداي (الیتوانیدیین) والتي حكمت ٥٤٦- ٥٦٠كرویسوس( )(٣٤

سنة )حكم بعد وفاة أبیه الییاتتیس وقد ورث كرویسوس دولة على طراز شرقي وأمتدت سیطرته على ٥٥٠حوالي( 

الصغرى الجزیة اما الدویالت األخرى في جمیع أسیا الصغرى عدا (كاریا وكلیكیا) دفعت له الشعوب داخل اسیا 

قدمت له خدمات والتزامات فرضها علیهم هزم على ید (كورش ) قرب سهل بافارة على نهر فقد بالد األناضول 

- ٣٦٠الهالیس،والتقى بعدها مع كورش ثانیة وأسره. ینظر ،سامي سعید احمد : تاریخ الشرق األدنى القدیم ، ص

٣٦٥- ٣٦٤   . 

(35) Demir, Sivas Şehri ,p.12؛  

  . ٣٧٥سامي سعید أحمد: تاریخ الشرق األدنى القدیم ، ص

ق.م) وهو االسكندر بن فلیس الیوناني المقدوني وقد حاربه الملوك  ٣٣٣- ٣٠٠) االسكندر الیوناني:((٣٦

مة وطمعوا في السیطرة على ملكه أال انه هزمهم بعد مشاورة شیخه ارسطوطا غزا غزوات كثیرة وملك ممالك عظی

فملك جمیع بالد العجم العلیا والسفلى وملك بالد العراق وملك سواحل جزر الجوانیة وبالد بني األصفر (أي بالد 

الروم) وبالد الكرج والصقالبة ومصر فلما ملك األقالیم السبع اتسع ملكه،توفي وعمره اثنان وثالثون سنة .ینظر، 

مسالك األبصار في ممالك األمصار ، تحقیق كامل سلیمان شهاب الدین احمد بن یحیى ابن فضل اهللا العمري : 

س أبي الفرج بن اهرون ابن ؛ غر یغوریو ٢٣/٢٧٣) ٢٠١٠-(بیروت ١الجبوري ، دار الكتب العلمیة ، ط

) ١٩٩٤-(بیروت٢: تاریخ مختصر الدول ، تصحیح ، األب أنطوان صالحاني الیسوعي، دار الرائدة، طالعبري

  . ٩٦ص

ن وصفهم العمري بأنهم امة عظیمة القدر في األمم واختلف العلماء حول موطنهم الیونانیو م ) المقدونیین: وه(٣٧

أوربیة والتي -من األقوام الهندو ناألصلي كما اختلفوا في الزمان الذي تمت فیه هجرتهم واألرجح أن الیونانیی

والى أسیا الصغرى . ینظر، جاءت من حوض الدانوب وتسربت عن طریق جزیرة البلقان إلى شبه جزیرة الیونان 

؛ علي عكاشة واخرون : الیونان والرومان ، دار األمل ٢٣/١٧٤فضل اهللا العمري : مسالك اإلبصار ، 

  . ٥٣-٥٢) ص١٩٩٠-(األردن

(38) Ersan , Bizans Imparatorluǧu' nun Iskan politlikasi , p.374. 

لكته فقد استولى على الشام وجعلها والیة ) بومبیوس: قائد وقیصر روماني استطاع ان یوحد حدود مم(٣٩

رومانیة وجعل من مدینة إنطاكیة عاصمة لها ، فكان من ذلك اتصال الرومان بالعرب والذین كانوا قوة الیستهان 

ق.م ) حیث عین بومبیوس  ٦٤بها على أطراف الشام والذي شجع الرومان على الزحف على فلسطین عام ( 

ء سوریا. ینظر: محمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي : خطط الشام ،مكتبة نفسه لإلشراف على جمیع أجزا

 ٤؛ جواد العلي :المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم ، دار الساقي، ط١/٥٧) ١٩٨٣ –( دمشق ٣النوریة ،ط

  . ٣٩-٣/٣٨) ٢٠٠١-( بغداد  

   ؛ ١٧) ص١٩٨٨- (بیروت ٧) محمود شاكر : تركیة ، المكتب اإلسالمي ،ط(٤٠

Demir, Sivas Şehiv ,p.12 ؛ milli , Osmanl , Öncesi sivas ve Yöresi Tarhi, p.107. 

) اوغطس : قیصر ثم ملك اغطس قیصر ست و خمسین سنة وهو أول من سمي من ملوك الروم قیصر (٤١

وكذلك غزا هذا الملك الشام ومصر اإلسكندریة ، وأزال من بقى بها من ملوك اإلسكندریة ومقدونیة وهي مصر ، 

الحسن علي بن الحسین بن علي  نیة وجلبها إلى روما . ینظر : أبواستولى على خزائن ملوك اإلسكندریة ومقدو 
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 –(بیروت ١المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجواهر، تصحیح ،یوسف البقاعي ،دار أحیاء التراث العربي ،ط

  . ١/٢٠٧دت) 
(42) Tezcan (mehmet) , xi.yg. BaŞlarinda Ermenilerin Doǧu Roma Tarafindan 
Bölgeye GöÇüRülmesI ve SelÇuklu Fewthi Döneminde Sivas , SelÇuklular 
Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri , 29 Eglül- 01 Ekim 2005 , Sivas/ 2006, 
p.121.   

الدهر في عجائب البر  عبد اهللا محمد أبي طالب األنصاري الصوفي الدمشقي : نخبة ) شمس الدین أبو(٤٣

  . ٢٢٨) ص١٨٦٥-والبحر ، المطبعة األكادیمیة (بطربوزع

باتیودریس: أو بیثودوریس زوجة ملك البونطس بلیمون تولت الحكم لمملكة البونطس بعد مقتل زوجها   )(٤٤

ي وتزوجت من (أرخلیوس) ومن ثم تولى الحكم من بعدها ولدها بلیمون ولقب ب بلیمون الثاني .ینظر، سام

  ؛ ٤١٤سعید احمد: تاریخ الشرق األدنى القدیم ،ص

   Demir, Sivas Şehiv ,p.12.   

ق.م) وذلك بسبب الخدمات الجلیة للرومان ٣٩بلیمونس: او بلیمون تم تعینه ملكا من قبل أنطوني سنة ( )(٤٥

ه ضد الفرثیین تولى حكم منطقة بالصین تمكن بعدها من استبدالها بمملكة البونطس وقد رافق أنطوني في حملت

ق.م) وعقد معاهدة سالم مع اوكتافیون(اوغسطوس) بعد معركة أكتیوم وبذلك أعترف به ملك على ٣٦سنة (

وألحقها (اغریبیا) بمملكة البونطس إال انه قتل أثناء حروبه ألحد  رالبونطس ، وكذلك أخضع مملكة البوسفو 

  .٤١٤ألدنى القدیم ،صالقبائل العاصیة . ینظر، سامي سعید احمد: تاریخ الشرق ا

(46) Eǧilmez (savas). , malazgirt Öncesi sivas,in Tarihi Coǧrafgasi , SeÇuklular 
Döneminde sivas , Sempozyumu Bildirleri 29 Eglül- 01 Ekim2005 , Sivas/2006, 
p.389 ؛ Milli., Osmanli Öncesi Sivas ve Yöresi Taihi ,p.108.  

-(مصر ٢ت ماركوبولو،ترجمة عبد العزیز جاوید، الهیئة المصریة للكتاب،ط) ماركوبولو:رحال(٤٧

١/٥٠)١٩٩٥   

) محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ابراهیم  الطنجي أبو عبد اهللا  ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة المسماة (٤٨

  . ٢/١٧٩) ١٩٩٧-تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب اإلسفار ، ، أكادمیة المملكة المغربیة (الرباط

 (49) Demir., Sivas Şehiv ,p.13. 

هو ضابط في الجیش الروماني تولى العرش بعد وفاة عمه جستین تزوج من  م):٥٦٥-٥٢٧( )جستنیان(٥٠

م ٥٢٩ثیودورا واشتهر بتجدیده للقانون الروماني من خالل وضعه تحت أصالح لجنة تریبونیان والذي صدر 

. ینظر ،ول وایریل دیورانت: قصة الحضارة ،ترجمة ، زكي نجیب محمود والذي عرف باسم القانون الدستوري

  . ٢٢٤-٢١٣- ١٢/٢٠٩)١٩٨٨-واخرون ، دار الجیل ، (بیروت 

) ملطیة: وهي قاعدة الثغور من بالد الروم وهي شدیدة البرودة وهي في الجنوب عن مدینة سیواس. (٥١

  .٣٨٥ینظر:ابو الفداء : تقویم البلدان، ص

) حیث ٦٤١-٦١٠من أهم الحكام البیزنطیین تولى حكم الدولة الرومانیة من سنة ( اً یعد واحدهیراكوس : (٥٢)

حكم الروماني مرة الاستطاع إنهاء الحكم الساساني الذي سیطر على أسیا الصغرى واستعاد البالد لتعود تحت 

    .Eǧilmez. , malazgirt Öncesi sivas,in Tarihi Coǧrafyasi ,p.396ثانیة ، ینظر : 

(53)Tezcan., Şelçuklu Fewthi Döneminde Sivas, p.122؛ Demir., Sivas Şehri ,p.13 ؛ 

Eǧilmez. , Malazgivt Öncesi Sivas,in tarili Coǧrafgasi ,p.396.   
(54) Demir., Sivas Şehri ,p.13.   
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یة التي كان یسكن بها وهو ) غازي البطال : واسمه عبد اهللا أبو الحسین اإلنطاكي نسبة إلى مدینة إنطاك(٥٥

احد األمراء الذین استطاعوا الدخول إلى بالد الروم في عهد الخلیفة األموي عبد الملك بن مروان حیث نصح 

الخلیفة عبد الملك ابنه مسلمة بن عبد الملك أن یجعله في مقدمة وطالئع الجیش المتوجه إلى بالد الروم وقال له 

مسلمة على مقدمة عشرة ألف فارس ، فكان كثیر الغزوات على بالد الروم فكان انه ثقة وشجاع ومقدام ، فجعله 

م) ینظر ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ٧٤٠ه/١٢٣له عندهم ذكر عظیم وخوفا شدید واستشهد عام (

لتاریخ ، بن محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني  الجزري عز الدین ابن األثیر : الكامل في ا

  .٤/٢٧٠)١٩٩٧- (بیروت١تحقیق،عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،ط

 (56) Demir, Sivas Şehiv ,p.14. 

) مسلمة بن هشام : وهو مسلمة بن عبد الملك بن مروان ، تولى قیادة الجیوش العربیة اإلسالمیة عدة  (٥٧

یدة وحاصر القسطنطینیة ، واله أخوه یزید أمره العراقیین مرات إلى بالد الروم ، ولي أیام الولید ، وغزا غزوات عد

ثم عزله وواله ارمینیة . ینظر محمد بن مكرم بن علي بن أبو الفضل جمال الدین ابن منظور األنصاري 

  .٢٤/٢٦٣) ١٩٨٤-الرویفعي : مختصر تاریخ دمشق ، تحقیق روحیة النحاس وآخرون ، دار الفكر (دمشق

لوك الروم وهو الذي أمر ببناء القسطنطینیة ونقل الملك من رومیة ألیها ویعتبر ) قسطنطین : هو أول م(٥٨

قسطنطین أول من تنصر ، وهو من اجلى من بقي من بني إسرائیل عن فلسطین واألردن ونفیهم . ینظر: عریب 

 . ١/٥٨١) ١٣٨٧ –( بیروت  ٢بن سعد القرطبي: صلة تاریخ الطبري ، دار التراث ، ط 

 (59) Demir., Sivas Şehr ,p.14. 

 (60) Demir., Sivas Şehri ,p.15. 

ر االبیض ) جزیرة كریت: عرفت ایضا (قریطش) هي أكبر الجزر الیونانیة وخامس اكبر جزیرة في البح(٦١

ن قبل منتصف القرن األول الهجري ولم یتمكنوا من فتحها اذا لم تكتمل قوتهم البحریة المتوسط وصل لها المسلمو 

م) فتح بعضها لكن جیش المسلمین لم یتمكنوا من ٧١٥-٧٠٥ه/٩٦-٨٦( الولید بن عبد الملك بعد في خالفة

ففتح م) ٨٠٨-٧٨٦ه/١٩٣- ١٧٠البقاء بها ، ثم غزاها حمید بن معیوف الهمداني في خالفة ( هارون الرشید

ینظر علوي  ن بالقتال في عدة جبهات  أعان على بقاء حكم الروم في كریت .بعضها الى ان انشغال المسلمی

  .١/٢٣٨، dorar.netعبد القادر السقاف : الموسوعة التاریخیة ، موقع الدرر السنیة على اإلنترنت 

) جوان سینكریم: هو الملك االرمني الذي شهدت فترة حكمه اجتیاح الجیوش اإلسالمیة ألراضیه فقد اضطر (٦٢

م) ١٠٢١ه/٤١٢تنازل عن مملكته في سنة (ة بالي تحت ضغط االمبراطوریة البیزنطیعلى اثرها سنكریم االرمن

للمبراطور البیزنطي مقابل منحه مدینة سیواس وتوابعها على امتداد نهر الفرات العلیا في اسیا الصغرى . 

ینظر،عالء محمود قداوي: العالقات السیاسیة بین مملكة أرمینیة الصغرى والكیانات االسالمیة المجاورة ، مجلة 

 .٢،ص٢٠٠٧، ٤٦اداب الرافدین ،العدد

 (63) Ersan. , Bizans Imparatorluǧu' nun Iskan politlikasi , p.375. 

العائالت البیزنطیة كان قائدا فذا مشهورا  ىم) وهو سلیل واحدة من أقدم واغن١٠٢٥-٩٧٦) بأسیل الثاني : ((٦٤

براطورا في صیف شغل في عهد تزیمسكس أعلى منصب عسكري وهو قائد قوات الشرق جعل جنوده ینادون به إم

م) حارب جمیع القواد الذین أرسلوا لمحاربته فانضمت األراضي شیأ فشیأ تحت سیطرته أي جمیع أراضي أسیا ٩٧٦(

بعد نفي خاله كبیر األمناء  أال انه لم یستقل بحكم البالد إالانفراد بأسیل بحكم البالد  من رغمعلى التحت سلطانه و 
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وخالل فترة حكمه حدثت اضطرابات في  م)٩٨٦ي حملته ضد البلقان سنة (م) واول ماقام به باسیل ه٩٨٥سنة (

مبراطوریة البیزنطیة لیتدخل بذلك في شؤون أوضاع أرمینیة الداخلیة وهذه االضطرابات كانت فرصة جدیدة مؤاتیة لال

لحكم بیزنطة.  أرمینیة بنجاح وضمت منطقة فاسبوركان مع جزء من أیبیریا إلى بیزنطة وضمت بعد ذلك جمیع البالد

- ٢١٤)ص١٩٨١-ینظر، محمود سعید عمران:معالم تاریخ اإلمبراطوریة البیزنطیة،دار المعرفة الجامعیة(بیروت

٢٢٧- ٢٢٦ - ٢١٥ .  

 (65) Demir., Sivas Şehri ,p.15؛ Eǧilmez. , Malazgirt Öncesi Sivas,in Tarihi Coǧrafyasi 

,p.397.   

حدى القبائل التركیة والتي عرفت( بالقنق) وأخذت بهجرات كبیرة نحو بالد ) السالجقة : ینتمي السالجقة إلى إ(٦٦

م)وقد عرفت هذه القبائل باسم جدهم سلجوق بن دقاق والذي فوض الیه ملك ١٠- ٨ه/٤-٢تركستان ، خالل القرن (

(طغرلبك الترك أمارة الجیش ولقبه( سوباشي) ، وكان لحركة (البساسیري) دور واضح  في دخولهم بغداد بقیادة 

م ) وكان ١٠٧٥-١٠٣١ه/٤٦٧- ٤٢٢م ) في عهد الخیفة العباسي القائم بامر اهللا ( ١٠٦٣- ٩٩٥ه/٤٥٥- ٣٨٥

ظهور السالجقة نقطة تحول خطیرة في تاریخ الحضارة اإلسالمیة فقد كان العالم اإلسالمي انذاك یعاني من مشاكل 

ن فضال عن سیطرة الفرس ضعف العباسیو اطمیة ، ثم داخلیة وخارجیة تتمثل بالصرعات بین الخالفتین العباسیة والف

ع دائرة حكمهم البویهیین علیهم، الى جانب توسیع بیزنطة على حساب الدولة اإلسالمیة في الشام ،وبعد اتسا

واسعة في بالد الشام واسیا الصغرى انقسموا الى خمسة بیوت كبیرة  وهم سالجقة خرسان  وسیطرتهم على اراض

وسالجقة كرمان وسالجقة العراق فضال عن سالجقة الشام وسالجقة الروم وقد قام  فارس واالحواز ،والري والجزیرة و 

هذا الفرع باقتطاعهم أسیا الصغرى وتكوین دولة كانت أطول الدول السلجوقیة عمرا على ید سلیمان قتلمش . 

بي الفوارس ناصر بن علي ؛ صدر الدین أبي الحسن علي أ١٢٦-٨/٥ینظر،ابن االثیر : الكامل في التاریخ ،

 ؛ ول دیورانت : قصة الحضارة ،٢)ص١٩٣٣-الحسیني : أخبار الدولة السلجوقیة ،تصحیح محمد اقبال (الهو

زبیدة عطا : بالد الترك في العصور الوسطى بیزنطة وسالجقة الروم والعثمانیون، دار الفكر العربي  ؛١٣/١٠٢

   .   ٣٣م، ؛طقوش : سالجقة الرو ٤٣-٤٢- ٣٨)صالت - (الكویت

 ال تذكرها على مر التاریخ ، وقد) معركة مالذكرد : وهي من المعارك الحاسمة في التاریخ والتي بقیت األجی(٦٧

م) ١٠٧١ه/٤٦٣وقعت بین  السالجقة بقیادة الب ارسالن والبیزنطینین بقیادة االمبرطور البیزنطي رومانوس عام(

اطلق سراحه وفق شروط وضعها الب ارسالن واستطاع المسلمین وكان النصر حلیف المسلمین ووقع رومانوس أسیر 

بعد هذه المعركة بسط سیطرتهم على اسیا . ینظر، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي: المنتظم في تاریخ الملوك 

 ؛ ابن األثیر : الكامل في١٦/١٢٥) ١٩٩٢- (بیروت١واألمم ، تحقیق،محمد عبد القادر، دار الكتب العلمیة ، ط

؛ صدر الدین علي بن ناصر الحسیني: زبدة التواریخ أخبار األمراء والملوك السلجوقیة ، تحقیق ٨/٢٢٤التاریخ ،

  .١١٣)ص١٩٨٥- محمد نور الدین ، دار اقرأ (بیروت

(68) Demir., Sivas Şehri. ,p.15؛Erdem(llhan)., Türkiye SelÇuklu – llhanli lliŞkilerinde 
sivas Selçuklular Döneminde Sivas , Sempozyumu Bildirileri29 Eglül -01 Ekim 2005, 
Sivas /2006 , p.68. 

م): عضد الدولة أبو شجاع ألب ارسالن محمد بن السلطان ١٠٧٢- ١٠٦٣- ه٤٦٥-٤٥٥)ألب ارسالن((٦٩

كه ، جغرلبك بن داؤد بن میكائیل بن تقاق وهو من عظماء ملوك اإلسالم قتل عمه قتلمیش بعد ان نازعه في مل

م) ینظر ،شمس الدین الذهبي : سیر أعالم النبالء ١٠٧٢هـ/٤٦٥تولى ابنه ملكشاه السلطة بعده بعهد منه سنة (

؛ احمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسیني تقي الدین ١٣/٤٩٥م) ٢٠٠٦- ، دار الحدیث، (القاهرة
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-(بیروت١ا ، دار الكتب العلمیة ، ط المقریزي : السلوك في معرفة دول الملوك، تحقیق ،عبد القادر عط

١/١٤١) ١٩٩٧   .  

م): ابو الفتح بن ألب ارسالن  بن محمد بن داود تولى السلطة ١٠٩٢-١٠٧٢ه/ ٤٨٥- ٤٦٥( ه) ملكشا(٧٠

بعهد أبیه ، بتدبیر من الوزیر نظام الملك ودبر المملكة وزیره وقیل كان حسن السیرة وشید العدید من العمائر 

ر وعمر ببغداد جامعا كبیرا وقام بإبطال المكوس في جمیع بالده، قد اتسعت مملكته في عهده والقناطر واألسوا

هـ). ینظر، ، أبو العباس ٤٨٥حتى قیل كان یخطب له من أقصى بالد الترك إلى أقصى بالد الیمن توفي سنة (

ء أبناء الزمان ، دار صادر شمس الدین احمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان : وفیات األعیان وٕانبا

  .   ١/١٤١؛ المقریزي: السلوك، ١٤/١٢٥؛ الذهبي سیرة أعالم النبالء، ٥/٢٨٣) ١٩٩٤- (بیروت ١، ط 

المظفر یوسف بن عبد اهللا سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تواریخ األعیان ، تحقیق  ) شمس الدین ابو(٧١

؛ ابن الفرج الدین جمال ابن العبري: تاریخ ١٩/٢٦٠)٢٠١٣-(دمشق١محمد ابن الحسن،دار الرسالة العالمیة،ط

؛ فضل اهللا العمري :مسالك اإلبصار ، ١١٣) ص ١٩٨٦- الزمان ، ترجمة اسحق أرملة، دار المشرق (بیروت

؛ أبي محمد عبد اهللا بن سعد بن علي بن سلیمان الیافعي المكي: مرآة الجنان وعبرة الیقظان  في ٢٦/٢٦٢

  .٣/٦٩) ١٩٩٧- (بیروت١ادث الزمان ، تحقیق خلیل منصور ، دار الكتب العلمیة ، طمعرفة مایعتبر من حو 

): سلیمان بن قتلمش بن سلجوق أمیر قونیة وجد ١٠٨٦-١٠٨١ه/٤٧٩-٤٧٤) سلیمان شاه قوتالمش((٧٢

هـ) وتولى ابنه قلج ارسالن قیادة سالجقة الروم . ینظر: شمس الدین ٤٧٩سالطین الروم قتل بأرض حلب سنة (

و عبد اهللا محمد بن احمد بن عثمان بن قیماز الذهبي : تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم ، تحقیق أب

  . ١٠/٤٤١)٢٠٠٣- بیروت(  ١بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي ، ط

؛ سید محمد ٦٩) ص٢٠٠٩- (بغداد٢) محمد صالح الزیباري : سالجقة الروم في أسیا ، دار دجلة ، ط (٧٣

  . ٥٠) ص٢٠٠٧-(القاهرة١محمود : تاریخ الدولة العثمانیة ، مكتبة اآلداب ، ط السید

  .  ٥٠) محمود: تاریخ الدولة العثمانیة ، ص(٧٤

؛ الیافعي :مرآة  ٢٦/٢٧٠؛ فضل اهللا العمري : مسالك األبصار ،  ١١٦) ابن العبري: تاریخ الزمان ، ص(٧٥

  . ٧٢، ص ؛ الحسیني:أخبار الدولة السلجوقیة ٣/٩٢الجنان ، 

م) وهو احد القادة المتألقین حظي بمكانة مرموقة في ١١١٨-١٠٨١) الكس كومینین: أو الكسوس األول ((٧٦

ظل میخائیل دوقاس تزوج من (ایرین دوقاس) وأصبح بذلك إمبراطورا وقیل تمكن الكس كومنین من صد 

یاسة أو بالخدیعة فقد أعاد أراضي للدولة األخطار التي حاقت باإلمبراطوریة وان یعید مجد اإلمبراطوریة سوء بالس

كانت قد فقدتها ، حارب كل من النورمان والبجانكیة وصد السالجقة وأخیرا الصلیبین وان اإلمبراطوریة استعادت 

  . ٢٦٩، ٢٥٧-٢٥٦في حكمه ولو جزء من عظمتها القدیمة . ینظر ،  عمران : معالم تاریخ اإلمبراطوریة ، ص

  .  ٦٣؛ طقوش: سالجقة الروم، ٤٩دولة العثمانیة ، ص) محمود : تاریخ ال(٧٧

  . ٦٩) الزیباري : سالجقة الروم ، ص(٧٨

  . ٦٤) عطا : بالد الترك ، ص(٧٩

) دانشمند: كلمة فارسة كانت تطلق على من یتولى صفة التدریس وقد عرف هذا اللفظ حیث كان یلقب به (٨٠

األلقاب السالمیة في التاریخ والوثاق واآلثار ، الدار  المدرسون في الدولة السامانیة . ینظر،  حسن الباشا :

  . ٢٨٧) ص١٩٨٩-النفیسة (القاهرة



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

 ٨٨

                                                                                        

السلطان الب  واشاركاحد القادة البارزین الذین ):م١٠٨٤-١٠٦٣/ه٤٧٧- ٤٥٥) احمد غازي دانشمند((٨١

وقات وانكسار م) عقد له لواء وكلفه بفتح سیواس وت١٠٧١هـ/٤٦٣ارسالن في فتوحاته بعد معركة مالذ كرد عام(

تكون تلك البالد والبستان وملطیة وغیرها من بالد األناضول وقد اعفي بالده من جمیع التكالیف وشرط علیه ان 

من أمالكه وأمالك بني الدانشمند وال یتعرض احد من أوالد السلطان له وجهزه بكل ما یحتاج ضالتي یفتحها من 

إدوارد فون  بنو دانشمند یحكمون تلك البالد . ینظر، م) وبذلك أصبح١٠٧٢هـ/٤٦٤ألیه من المؤن سنة (

: معجم األنساب وأالسرات الحاكمة في التاریخ اإلسالمي ،أدرجة احمد زكي محمد وآخرون ، دار الرائد رزمباو 

كلیفورد بوزورث : األسرات الحاكمة في التاریخ االسالمي ، ترجمة ؛ ٢٢١- ٢٢٠)ص١٩٨٠- العربي (بیروت

؛ علي محمد عودة   ١٨٩ -١٨٨)ص١٩٩٥-(مصر٢عین للدراسات والبحوث ، ط حسین علي البودى ،

الغامدي : المجاهد المسلم كمشتكین ابن الدانشمند بطل االنتصارات األولى على الصلیبیین ، تقدیم سفر بن عبد 

  .    ١٣- ١٢هـ) ص ١٤١١-، (السعودیة١الرحمن الحولي ، مكتبة الصدیق ، ط 

(82)  Ersan. , Bizans Imparatorlǧu' nun Iskan politlikasi , p.377 ; Kesik (Muharrem) , . 
DaniŞmendliler Zamaninda Sivas (1071-1175) , SelÇuklular Döneminde Sivas 
Sempozyumu Bildirilerill,29 Eylül-01 Ekim2005, Sivas,2006,p.109 ; Demir., Sivas 
,Şehri,. P19؛ 

.٥٨-٥٧)ص٢٠٠٢-(بیروت١جقة الروم في أسیا الصغرى، دار النفائس،ط محمد سهیل طقوش:تاریخ سال   

(83) Demir., Sivas ,Şehri,. P.21. 

م) وكان رومانوس قائدا ١٠٦٨هـ/٤٦١) رومانوس: توج القائد البیزنطي رومانوس دیوجینس إمبراطورا عام ((٨٤

تزوج بـ أرملة اإلمبراطور (قسطنطین بارعا أذا أكسبته انتصاراته ضد البشنك شهرة واسعة تولى العرش بعد أن 

وقسطنطین) تمكن من تنظیم أمور الدولة الداخلیة  -العاشر) والتي كانت وصیة على ابنیها الصغیرین (میشیل

؛ محمود سعید ٦٢إضافة إلى تشكیل الجیش باعتماد على عدة فرق. ینظر ،  الزیباري: سالجقة الروم ، ص

  .٢٤٣- ٢٤٢) ص٢٠٠٢-(بیروت ١ارتها ، دار النهضة العربیة ، طعمران : إمبراطوریة البیزنطییة وحض

) محمود مقدیش : نزهة األنظار في عجائب التواریخ واإلخبار ، تحقیق على الراوي وآخرون ، دار الغرب ، (٨٥

؛ فایز اسكندر: البیزنطیین والسالجقة واألتراك في معركة مالذ كرد في مصنف  ٢/٢٥) مج ١٩٨٨- (بیروت١ط

؛ علي بن صالح المحیمید : ٥) ص١٩٨٤-ینوس ، دار النشر والثقافة بالسكندریة (اإلسكندریةنقفور بر 

  ؛٣٧) ص١٩٩٤-(االسكندریة١الدانشمندیون وجهادهم في بالد األناضول، مؤسسة شباب الجامعة، ط

Kesik., DaniŞmendliler Zamaninda Sivas,p.110. 

وهي أحدى مدن والیة ویطلق علیها ایضا قیصریة الجدیدة او (نیك حصار )أي القلعة الجمیلة ) نكسار : (٨٦

  . ٦، هامش رقم ١٨المحیمید: الدانشمندیون، ص سواس تقع حالیًا شمالي شرقي تركیة، ینظر ، 

: ) البستان او أبلستین:وهي مدینة في بالد الروم بین قونیة وسیواس ذات قلعة حصینة. یاقوت الحموي(٨٧

  .١/٧٥،معجم البلدان 

  . ٦٦؛ عطا : بالد الترك ، ص٣٨؛  المحیمید : الدانشمندیون، ص  ١١٨العبري: تاریخ الزمان ،ص  ) ابن(٨٨

م) وهو المؤسس ١١٣٤-١٠٨٤هـ/٥٢٩- ٤٧٧) األمیر غازي دانشمند: تولى حكم األمارات الدانشمندیة ((٨٩

بان فترة الفوضى التي الحقیقي لألسرة الدانشمندیة سیطر على بالد األناضول غازیا  مجاهدا في سبیل الدین أ

قبل الخالفة ، واتخذ من مدینة سیواس  منسادت بعد وفاة سلیمان شاه ویعتبر (غازي) أول من تلقب بلقب الملك 

 ١٨٩-١٨٨؛ بوزورت : األسرات الحاكمة في التاریخ ،ص ١٤٧عاصمة له . ینظر ، ابن العبري: تاریخ الزمان ، 

  .    ٥٨ص  طقوش : سالجقة الروم ،
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) أصبح أمیر على إنطاكیة . م١٠٩٨ه/٤٩١غي سیان:هو مؤید الدین بن محمد بن ارسالن السلجوقي (ت) یا(٩٠

ینظر: جمال الدین محمد عبد الرحیم : مؤید الدین یاغي سیان صاحب أنطاكیة والحملة الصلیبیة األولى، جامعة 

  .١٠٦- ١٠٥الروم ص، طقوش:سالجقة ٢/٢٥مج؛  مقدیش: نزهه األنظار، ٢٤٢ص )١٩٩٨-الكویت (الكویت

سراحه السلطان بركیارق  أطلقم) ١١٠٧- ١٠٩٢ه/ ٥٠٠- ٤٨٥) قلج ارسالن: بن داؤد بن سلیمان شاه ( (٩١

قتل في احد المعارك  األولىة یفي الحروب الصلیب األناضول، دافع ببسالة عن بالد  األناضول إلىوسمح له بالعودة 

  . ٤٣٠ صالتاریخ التركي ، إلىا : المدخل ؛ اوزطون١٨٦. ینظر : بوزورث: االسرات الحاكمة ، 

م) كان شابا شجاعا فیه كرم وحلم ١١٠٥هـ/ ٤٩٨ت ) بروكیارق: ابو المظفر ركن الدنیا والدین بن جالل الدولة ((٩٢

  . ١٩/١٩٥، كان في حروب مستمرة مع إخوه محمد، توفي قي بروجرد. ینظر، الذهبي:سیر أعالم النبالء ،

  .  ٥٠؛ محمود : تاریخ الدولة العثمانیة ، ص ١٠/٤٤١سالم ،) الذهبي : تاریخ اال(٩٣

  . ١٣) الغامدي : كمشتكین بن دانشمند، ص(٩٤

  . ٣٢٦؛ اوزطونا : المدخل إلى تاریخ التركي،ص  ٨٦) طقوش: سالجقة الروم ، ص(٩٥

طرته بعد أن اقوى امراء أوربا وهو الذي استطاع إخضاع البلقان لسی وهو بن روبرت جویسكارد ند : و ) بوهیم(٩٦

الحملة  ئدقام) وهو ١٠٨١ه/٤٧٣هزم الدولة البیزنطیة ذاتها كما أن لبوهیموند خبرة سابقة في حصار انطاكیة عام ( 

ینظر،علي محمد محمد الصالبي :دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل  الصلیبیة األولى.

؛راغب السرجاني : قصة الحروب ٤٦٢)ص٢٠٠٦-قاهرة (ال١الباطني والغزو الصلیبي،مؤسسة اقرأ للشر، ط

  .٥٥- ٥٤،ص  www.islamstory.comالصلیبیة ،موقع قصة االسالم ، 

، عمر بن احمد بن هبة اهللا بن أبي جرادة العقیلي كمال الدین ابن ٨/٤٣٨) ابن األثیر: الكامل في التاریخ ، (٩٧

؛ ٢٤٦) ص١٩٩٦-(بیروت١دار الكتب العلمیة ، ط  العدیم: زبدة حلب في تاریخ حلب ، تحقیق ،خلیل منصور ،

أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن محمود بن محمد  ابن عمر بن شاهنشاه بن أیوب الملك المؤید: المختصر في 

؛ شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن احمد بن ٢/٢١٢)  ١٩٩٠ -(القاهرة١أخبار البشر ، الطبعة الحسینیة ، ط 

الذهبي: العبر في خبر من غبر، تحقیق أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب عثمان بن قیماز 

؛ عمر بن المظفر بن عمر محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زین الدین ابن الوردي  ٢/٣٦٧الت )- العلمیة (بیروت

؛ ابن كثیر :البدایة ١١/ ٢) ١٩٩٦- (بیروت ١المعروف بـ الكندي : تاریخ ابن الوردي ، دار الكتب العلمیة ، ط

  . ١٦/١٧٢والنهایة ، 

  .  ١٠٤، طقوش : سالجقة الروم ، ص٨/٤٧٥) ابن األثیر: الكامل في التاریخ ، (٩٨

  .   ٨٨، عطا : بالد الترك، ص ٥١، المحیمید : الدانشمندیون ،ص ١٤٧) ابن العبري : تاریخ الزمان ،ص(٩٩

ن بن سلیمان بن قتلمش السلجوقي تولى السلطة سنة ) مسعود بن قلج ارسالن : مسعود بن قلج ارسال(١٠٠

م)  أطلق علیه صاحب الروم مات بمدینة قونیة واستولى على الحكم بعده ابنه ١١٥٦-١١١٦هـ/٥٥١- ٥١٠(

  . ١٢/٣٦قلج ارسالن .  ینظر ، الذهبي : تاریخ اإلسالم ، 

  . ١١٩-١١٨- ١١٧) طقوش : سالجقة الرم ، ص(١٠١

  .١٢٢- ١٢١، ص  نفسه) المرجع (١٠٢

بوزورث: األسرات الحاكمة ،  ؛٢٢٠األنساب، زمباور:معجم ؛١٤٧صتاریخ الزمان،العبري: ابن )(١٠٣

  . ١٨٨ص



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

 ٩٠

                                                                                        

ترجمة علي بن محمد عوده الغامدي ، مكتبة الملك فهد، توران : األناضول في عهد السالجقة ،عثمان ) (١٠٤

   .١٥ص ) ١٩٩٧- ، (مكة١ط

  . ١٥٦- ١٥٥) ابن العبري : تاریخ الزمان ، ص(١٠٥

  . ٢٢؛ طقوش : سالجقة الروم ، ص١٨٩) بوزورث : األسرات الحاكمة ،ص (١٠٦

  .  ٦٠- ٥٩) المحیمید : الدانشمندیون ، (١٠٧

  .٦٠ص،  نفسه) المرجع (١٠٨

م) ابن مسعود بن قلج ارسالن بن سلیمان بن قتلمش ١١٩٢- ١١٥٦ه/٥٨٨- ٥٥١) قلج ارسالن الثاني ((١٠٩

انه كان یقود الجیوش بنفسه عمره قد تجاوز السبعین ، وهو سنة، صف ب ٣٧بن إسرائیل بن سلجوق ،حكم لمدة 

اول من تقلد بلقب السلطان المعظم الذي كان یطلق على الخاقان التركي االعظم ،كان یتمتع بثقافة عالیة فضال 

عن انه كان بعید عن التطرف والریاء یعامل رعایاه المسیحین سواسیة مع المسلمین .ینظر ، الذهبي : تاریخ 

؛ اوزطونا: المدخل ٣٧) ص١٩٢٨-؛ رضوان نافذ وٕاسماعیل حقى: سیواس شهري (استنبول ١٢/٨٥٨سالم،  اإل

  .٣٣٦-٣٣٥إلى تاریخ التركي،ص 

  .  ١٨٥؛ بوزورث: األسرات الحاكمة، ص٢١٥) زمباور: معجم األنساب ، ص(١١٠

أبیه یوحنا وما أن جلس م) : تولى عرش المبراطوریة البیزنطینیة بعد وفاة ١١٨٠-١١٤٣) مانویل كومنین((١١١

على العرش حتى عمل على تقویة التحالف مع اإلمبراطوریة األلمانیة ،كما شارك في الحملة الصلیبیة الثانیة 

ألنه كان یرى أن اإلمبراطوریة هي الوحیدة المؤهلة عسكریا والمتخصصة بإدارة العملیات العسكریة في الشرق 

ن البابویة في ایطالیا واأللمان وقد كان مساندا ظاهریا مدن شمال ایطالیا كما زج نفسه في المؤامرات السیاسیة بی

في صراعها ضد فریدریك بربروسا ، كما عقد أیضا حلف مع السلطان قلج ارسالن السلجوقي وأوضح انه على 

سالجقة استعداد لمهاجمة الملك نور الدین محمود أذا قام بمهاجمة أمالكه ، كما قاد أخر معركة بینه وبین ال

وهي معركة میریوكفالون وأصبح بذلك السالجقة أقوى عما كانت علیه في عهد حكم مانویل .ینظر، عمران 

  .٣٠٢- ٢٨٣-٢٨١- ٢٧٨-٢٧٥:معالم تاریخ اإلمبراطوریة البیزنطینیة ، ص 

  . ١٦٥) سهیل طقوش: سالجقة الروم،ص (١١٢

لروم وكان بینه وبین الكرج حروب ) صلتق بن علي: هو صلتق بن علي بن ابي القاسم صاحب ارزان ا(١١٣

  .٩/٢٨٩أنهزم على أثرها صلتق وعساكره . ینظر، ابن االثیر : الكامل في التاریخ ، 

، الذهبي تاریخ اإلسالم ، ٣/٤٢؛ أبو الفداء:المختصر في أخبار البشر،٩/٣٢٠)المصدر نفسه، (١١٤

١٢/١٨٣ .  

Kesik., DaniŞmendliler Zamaninda Sivas,p.115. 

اهیم بن محمد بن غازي ولقب بـ شمس الدین بن كمشتكین وقد حكم واعلن استقالله في سیواس بعد ) إبر (١١٥

؛ زمباور: معجم األنساب ١٢/١٨٤م).ینظر، الذهبي: تاریخ اإلسالم ،١١٦٤هـ/٥٦٢عمه یاغي سیان (

  .٢٢٠ص

حمد م ):هو ابراهیم بن محمد بن غازي بن ا١١٧٢- ١١٦٤ه/ ٥٦٨-٥٦٠) اسماعیل بن إبراهیم ((١١٦

دانشمند حمل عدة القاب منها ملك العالم شمس الدنیا والدین ظهیر امیر المؤمنین تولى حكم امارة سیواس عقب 

م). ینظر، المحیمید : الدانشمندیون، ١١٦٤ه/ ٥٦٠(وفاة ابیه، وقیل تولى الحكم بعد وفاة عم أبیه یاغي بسان

    . ٦٩ص 



  سندس علي حمادي              مدینة سیواس قبل حكم السالجقة   

        المشهداني عبد الجواد .د. یاسرأ  

٩١ 

                                                                                        

المحیمید : الدانشمندیون،  ؛١٧٤جقة الروم ،ص ؛ طقوش: سال١٨٨) بزورث: األسرات الحاكمة ،ص (١١٧

  .٦٤ص

  ؛ ٧٠، المحمیید : الدانشمندیون ، ص١٨٧-١٨٦) ابن العبري : تاریخ الزمان ،(١١٨

Kesik., DaniŞmendliler Zamaninda Sivas,p.118  Erdem., Türkiye SelÇuklu – llhanli  ؛

lliŞkilerinde sivas, .P70. 

  ؛١٨٧-١٨٦ان ،ص ) ابن العبري : تاریخ الزم(١١٩

Kesik., DaniŞmendliler Zamaninda Sivas,p.118. 

  .  ٧٣) المحمیید : الدانشمندیون ، ص(١٢٠

ى م): نور الدین ابو القاسم محمود بن أق سنقر تول١١٧٤-١١٤٦ه/٥٦٩-٥٤١) نور الدین محمود((١٢١

یر الدیلم (أبو سعید أبق لمدینة( جعبر) وملك حلب ثم حاصر دمشق وهي لمج الحكم بعد مقتل أبیه وهو محاصر

سیف ، وقیل في ه) وفتح مدینة أرتاح بال٥٢٤ه) ثم دخل بالد االفرنج سنة( ٥٤٩أبن جمال الدین) وملكها سنة(

في سبیل اهللا كثیر الصدقات والبر بنى مدارس كثیرة في  وصفه انه ملك عادل عابد ومتمسك بالشریعة ومجاهد

؛ أبن ٣٢٩االموي في مدینة الموصل. ینظر ، أبن العدیم : زبدة حلب حلب وبعلبك ومنبج والرحبة وبنى الجامع 

؛ أبو الفداء : المختصر في ٢٠٧؛ أبن العبري : تاریخ مختصر الدول ، ٥/١٤٨خلكان : وفیات االعیان ، 

؛ رزق اهللا منقورس الصدفي : تاریخ دول اإلسالم ، مطبعة  ٣/٢٩١؛ الیافعي: مرآةالجنان،٣/١٩أخبار البشر ، 

  . ٢/١١٤) ١٩٠٧-هالل(مصرال

  . ١٩٠) ابن العبري : تاریخ الزمان ،ص(١٢٢

(123) Kesik., DaniŞmendliler Zamaninda Sivas,p.119  – Erdem., Türkiye SelÇuklu   ؛

llhanli lliŞkilerinde sivas, .P.70. 
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