Iğd Üni İfder / Igd Uni Jour Div Fac
Sayı / No: 15, Nisan / April 2020
Makale / Article: 49-69

________________________________________________________

ERZURUM TARİHİ VE ÂLİMLERİ
HÜSEYİN ALİa

Öz : Anadolu’da önemli şehirlerden biri sayılan Erzurum;
serhat ve hudut bölgesi olarak kabul edilmektedir. Bu makalede Erzurum’un adının nereden geldiği, ziyaret eden
seyyahlar ve bu coğrafyacıların şehir hakkındaki görüşleri
ile birlikte Erzurum’un Müslümanlar tarafından fethi ve fetih esnasındaki rivayetleri anlatılacaktır. Ayrıca fıkıh, tefsir
ve astronomi ile ilgilenen alimlerden bahsedilecektir.
Anahtar Kelime: Erzurum, Fetih, Âlimler, Seyyahlar, Serhat.

تاريخ أرزروم ومن نسب إليها من العلماء
 في هذا البحث سنتحدث عن تاريخ مدينة أرزروم في األناضول ومن زارها: الملخص
من الرحالة والجغرافيين وكيف وصفوها وسبب تسميتها بأرزروم وتعتبر من أهم المدن
وقد كان لها تاريخ مهم وقد كانت ثغر ًا من ثغور المسلمين وسنتحدث عن تاريخ الفتح
اإلسالمي وروايات الفتح لهذه المدينة وسنتحدث أيض ًا عن العلماء المنسوبين ألرزروم
.من علماء فقه وتفسير وفلك والذي كان لهم أهمية كبيرة
. الثغور، الرحالة، علماء، الفتح، أرزروم:الكلمات المفتاحية
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THE HISTORY OF THE CITY OF ARZURUM
AND THOSE SCHOLARS CONNECTED TO IT
HÜSEYİN ALİa

The summary: In this research, we shall talk about the history of the city of Arzurum in Anatolia and those who have
visited it from amongst travelers and geographers and how
they described it and the reason for calling it Erzurum and it
is considered one of the most important cities and it had an
important history and it was an indentation from the indentations of Muslims and we will talk about the history of the
Islamic conquest and the narrations of the conquest of this
city and we shall also talk about the scholars attributed/associated to Erzurum, scholars of jurisprudence, interpretation and astronomy, which was of great importance to
them.
Keywords: Arzrom, The conquest ,Scholars, Travelers.
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المبحث األول – تاريخ أرزروم
تقع مدينة أرزروم في شرق تركيا في هضبة األناضول الشرقية ،وترتفع نحو
1800م عن سطح البحر وهي أكبر مدينة في هذه الهضبة ،وترتفع بعض مناطقها إلى
2000م فوق سطح البحر على نهر قره صوه أحد روافد نهر الفرات .وتبعد أرزروم نحو
 150كم إلى الشمال الغربي من بحيرة وان ،وتقع عند تقاطع خط الطول الشرقي 41
درجة و 26دقيقة وخط العرض الشمالي  39درجة و 5دقائق.

1

وقد تحدث عن والية أرضروم علي صائب في كتابه جغرافية الممالك العثمانية
فقال:
تحتوي على  7200خان ًا ،و 2300دكان ًا وفيها مدارس عسكرية ورشدية وابتدائية
مجموعها  110مدارس ،وفيها  97حمام ًا وفيها قلعة وساعة ترى من جميع البلد،
والعديد من المعامل وخانات لصناعة الصابون وفيها حديقة عامة ومشفى عسكري وفيها
آثار قديمة وجامع له منارتان وجامع له قبة.
وقال أرزروم هوائها جاف ،وبرودتها شديدة ولكن عند نزول المطر تكون معتدلة
الهواء والبرودة.
ومحصوالتها األرضية كثيرة مثل :القمح ،والشعير ،والحمص ،والعدس ،والفول،
والفاصولياء ،والبطيخ والشمام والخضار وفيها الحيوانات األهلية والبرية والجبلية وغير
ذلك 2.وكان في أرزروم كنيسة لها قبة قطر دائرتها خمسون ذراع ًا وبجانبها مسجد كبير
شيد على غرار الكعبة في مكة.

3

ولمدينة أرزروم عدة تسميات منها ( قاليقال  -كارين - KARİN
ثيودوسيوبوليس( - )Thedosiopolisأرزن الروم -أرزروم -أرضروم) وسنتحدث عن
هذه التسميات وقد انتقلت تسميتها إلى اللغة العربية فسماها العرب (أرضروم) أو (أرزن
الروم).

 1مقالة منشورة في موقع المعرفة عن أرضروم https://www.marefa.org
 2صائب ،علي ،جغرافية الممالك العثمانية  ،إعداد :أحمد عبدالوهاب الشرقاوي ،جدة ،دار البشير للثقافة والعلوم،
2018م.133-132 ،
 3لسترنج ،كي ،بلدان الخالفة الشرقية ،ت رجمة :بشيرفرنسيس وكوركيس عواد ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،1985 ،
ص.150
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أما عن تسميتها قاليقال فترجع إلى أن إمرأة تسمى (قالي) أصبحت ملكة الروم بعد
الملك أرمنياقس وهي التي قامت ببناء أرزروم ونسبت المدينة إليها .وهذه التسمية أوردها
البالذري في كتابه فتوح البلدان وسماها (بـقاليقال).

4

وقد وردت هذه التسمية في العديد من الكتب منها كتاب تقويم البلدان ألبي
الفداء وقد قال عنها قاليقال ثغر من ثغور المسلمين.

5

وقد تحدث عنها اإلدريسي في كتابه نزهة المشتاق فقال :مدينة قاليقاال مدينة
مداخلة لبالد الروم وهي ثغر ألهل أذربيجان وأرمينية وهي مدينة حسنة جليلة عامرة وقد
تغلبت الروم عليها وعلى ما جاورها مرات واستنقذها المسلمون من أيديهم وهي اآلن
عامرة بأيدي المسلمين وبين مدينة قاليقال وميافارقين ثالث مراحل وبين مدينة (قالي قال)
وتفليس أربع مراحل.

6

وقد ورد الحديث عن هذه التسمية في كتاب جغرافية الممالك العثمانية لعلي
صائب فأورد ذلك وقال أن الذي بناها اسمه (قالي) وقد كتب اسمه على حجر ووضع في
باب القلعة في أرزروم.

7

أما عن تسميتها كارين فهي التسمية األرمنية للمدينة سماها األرمن) KARİN
كارين) وهذا ما أكده كي لسترنج في كتابه بلدان الخالفة الشرقية وغيفوند المؤرخ
األرمني في كتابه تاريخ غيفوند بأن األرمن يسمونها كارين .KARİN

8

ولها تسمية أخرى هي ثيودوسيوبوليس( )Thedosiopolisنسبة
لإلمبراطور(ثيودوسيوس الثاني) توفي450م وهو إمبراطور اإلمبراطورية الرومانية الشرقية
ويقال أن أرزروم بنيت ونسبت إليه.

9

 4البالذري ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود ،فتوح البلدان ،بيروت ،دار ومكتبة الهالل1988 ،م ،ص.196
 5أبو الفداء ،عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر ،تقويم البلدان ،بيروت/باريس ،دار صادر/دار الطباعة
السلطانية1840 ،م ،ص .387قدامة بن جعفر ،أبو الفرج بن قدامة بن زياد البغدادي ،الخراج وصناعة الكتابة،
بغداد ،دار الرشيد1981 ،م ،ص.324
 6اإلدريسي ،محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي ،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،ط،1
بيروت ،دار عالم الكتب1989 ،م ،ج ،2ص.825
 7صائب ،جغرافية الممالك العثمانية ،ص.133
 8لسترنج ،بلدان الخالفة الشرقية ،ص .149غيفوند ،تاريخ غيفوند ،ترجمة عن األرمنية :الدكتور ألكسندر
كشيشيان ،حلب ،2010 ،ص.116-115
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وقد أوردها بهذه التسمية المؤرخ الدكتور محمد سهيل طقوش فقال " قاد
جيشا بيزنطيا كثي ًفا بلغ تعداده
اإلمبراطور البيزنطي قنسطانز الثاني في عام "34هـ654 /م" ً
ً
مائة ألف مقاتل ،إلى األراضي األرمينية ،بهدف إعادة البالد إلى الحظيرة البيزنطية ،ولما
وصل إلى ترجان ،تلقي إنذار ًا إسالمي ًا بعدم دخول األراضي األرمينية ،لكن اإلمبراطور لم
يعر اإلنذار التفاتة جدية ،واستمر في زحفه حتى وصل إلى ثيودوبوليس "أرضروم".

10

وبالنسبة لتسميتها أرزن الروم أو أرضروم فهي التسمية التي اطلقها العرب عليها:
فقد زارها الرحالة ابن بطوطة ومر بها فقال :وانصرفنا إلى مدينة أرز الروم ،وهي
من بالد ملك العراق كبيرة الساحة خرب أكثرها بسبب فتنة وقعت بين طائفتين من
والدوالي ،ونزلنا
التركمان بها ،ويش ّقها ثالثة أنهار ،وفي أكثر دورها بساتين فيها األشجار ّ
السن يقال :إنه أناف على مائة وثالثين سنة،
منها بزاوية الفتى أخي طومان وهو كبير ّ

ورأيته يتصرف على قدميه متوكئ ًا على عصا ،ثابت الذهن مواظب ًا للصالة في أوقاتها .لم
ّ
ينكر من نفسه شيئ ًا ،إال أنّه ال يستطيع الصوم ،خدمنا بنفسه في الطعام ،وخدمنا أوالده في
فشق عليه ذلك وأبى منه ،وقال :إن فعلتم
الحمام ،وأردنا اإلنصراف عنه ثاني يوم نزولنا ّ
ّ
قل الضيافة ثالث ،فأقمنا لديه ثالثة أيام.
نقصتم حرمتي ،وإنّما أ ّ

11

وذكرها بعض الكتاب العرب فقال اآللوسي :أرزن الروم (بفتح الهمزة وسكون

الراء المهملة وفتح الزاي المعجمة وبعدها نون وهي مضافة إلى الروم بلدة من الخامس
من أرمينية وهي آخر بالد الروم من جهة الشرق وفي شرقها وشمالها منبع الفرات ذات
قلعة حصينة في الجملة ودور ظريفة وجوامع جليلة جيدة الهواء شديدة الشتاء وهو فيها
ثمانية أشهر .ومن الناس من يقول امتداد شتائها كامتداد صيف بغداد .وأهلها على ما في
التقريبات تسعة وسبعون ألفاً .وقال بعض المعاصرين من الجغرافيين أنهم يزيدون على
مائة ألف وفاتحها (عياض بن غنم أرسله أبو عبيدة بعد أن فتح الشام في زمن عمر رضي

محمود وآخرين ،بيروت ،دار الجيل1988 ،م ،ج،12
 9ديورانت ،ول ،قصة الحضارة ،ترجمة :الدكتور زكي نجيب
ُ

ص .207رستم ،أسد ،الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصالتهم بالعرب ،المملكة المتحدة،
مؤسسة هنداوي ،د.ت ،ص .181لسترنج ،بلدان الخالفة الشرقية ،ص.149

 10طقوش ،محمد سهيل ،تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات واإلنجازات السياسية ،ط ،1بيروت ،دار النفائس،
2003م ،ص.376-375
 11ابن بطوطة ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ،رحلة ابن بطوطة ،الرباط ،أكاديمية المملكة
المغربية ،ج ،2ص.183
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اهلل تعالى عنه سنة عشرين بعد الهجرة والناس اليوم يسمونها أرضروم وأرزروم وفي
بعض الكتب أن أرزن الروم كانت تسمى قاليقال).

12

وقد وصفها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان قائالً:
أرزن الروم :بلدة من بالد إرمينية ،أهلها أرمن ،وهي اآلن أكبر وأعظم ،ولها سلطان
ّ
مستقل بها مقيم فيها ،و والية ونواح واسعة كثيرة الخيرات ،وإحسان صاحبها إلى رعيته
ّ
13
بالعدل فيهم ظاهر.
ووصفها القزويني في كتابه آثار البالد وأخبار العباد فقال :أرزن الروم مدينة
مشهورة من مدن أرمينية بقرب خالط قديمة البناء .بينها وبين خالط موضع يسمى (ياسي
جمن) ،به عين يفور الماء منها فوراناً شديداً ،يسمع صوته من بعيد ،فإذا دنا الحيوان منها
يموت في الحال .وحولها من الحيوانات الموتى ما شاء اهلل ،وقد وكلوا بها من يمنع

الغريب من الدنو منها .بها عين الفرات وهي عين مباركة مشهورة .زعموا أن من اغتسل
بمائها في الربيع يأمن من أمراض تلك السنة.

14

وذكر العيني في كتابه عقد الجمان عن المدن التي كانت تابعة لها فقال :أرزن الروم
من مدنهاَ :سبهر ،وبايرت ،وقجماز ،وتسمى دار الجالل وهي ذات قلعة حصينة منيعة.
ْ
وقال عنها ابن عبدالحق في كتابه مراصد اإلطالع على أسماء األمكنة والبقاع:

15

16

وأرزن الروم بلدة من بالد إرمينية.
ّ
وقد تحدث عنها ياقوت الحموي في كتابه المشترك وضع ًا والمفترق صقع ًا فقال
بلد في صقع أرمينية تعرف بأرزن الروم وهي مدينة عامرة لها سلطان .وهي غير بلد
(أرزن) التي هي قريبة من خالط.

17

 12األلوسي ،شهاب الدين محمود أفندي ،غرائب اإلغتراب ونزهة األلباب في الذهاب واإلقامة واإلياب ،بغداد،
مطبعة الشابندر1909 ،م ،ص.97-96
 13اهلل ياقوت الحموي ،شهاب الدين أبو عبد بن عبد اهلل الرومي ،معجم البلدان ،ط ،2بيروت ،دار صادر1995 ،م،
ج ،1ص.150
14

القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود ،آثار البالد وأخبار العباد ،بيروت ،دار صادر ،د.ت ،ص.494

 15العيني ،بدر الدين محمود ،عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان(عصر سالطين المماليك) ،القاهرة ،مطبعة دار
الكتب والوثائق المصرية2010 ،م ،ج ،1ص.152-151
 16ابن عبد الحق البغدادي ،عبد المؤمن ابن شمائل القطيعي ،مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ،ط،1
بيروت ،دار الجيل1992 ،م ،ج ،1ص.55
 17الحموي ،ياقوت بن عبداهلل ،المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ،ط ،2بيروت ،دار عالم الكتب1986 ،م ،ص.19
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وترجع أهمية أرزروم إلى أنها من أهم المحطات التجارية بين الشرق والغرب،
وفي أوائل التاريخ العثماني كانت أرزروم محور الطرق المارة بالفقاس من الشرق
والطرق القادمة من الشرق والجنوب عن طريق أذربيجان ،وترجع أهمية أرزروم التجارية
إلى العصور القديمة.

18

دخلها المسلمن سنة 33ه653/م في عهد سيدنا عثمان بن عفان واستعادها
البيزنطيون سنة 67هـ686/م ثم استعادها المسلمون سنة 81هـ700/م وبقوا فيها حتى
137م754/م .ووقعت بعد ذلك في يد الروم إلى أن دخلها السالجقة وجعلوها مقراً
19
لهم ثم عاصمة لهم نحو مئة عام.
المبحث الثاني -الفتح اإلسالمي ألرزروم
سنستعرض روايات فتح أرزروم عند المؤرخين فقد روى العديد منهم أنها كانت
ضمن فتوح المسلمين لمطنقة أرمينية روى الواقدي في كتابه فتوح الشام عن فتح أرزروم
فقال:
روى البالذري في كتابه فتوح البلدان عن رواية فتح أرزروم فقال:
لما استخلف ُع ْث َمان ْبن َع َّفان كتب ِإلَى معاوية وهو عامله َع َلى الشام والجزيرة

وثغورها يأمره أن يوجه حبيب ْبن مسلمة الفهري ِإ َلى أرمينية وكان حبيب ذا أثر جميل في

اهلل عنهما ُثم من بعده.
فتوح الشام وغزو الرومَ .ق ْد علم ذلك منه ُع َمر ُث َّم ُع ْث َمان رضي َّ
َّ
ويقال :بل كتب ُع ْث َمان ِإ َلى حبيب يأمره بغزو أرمينية وذلك أثبت ،فنهض إليها في
ستة آالف ويقال في ثمانية آالف من أهل الشام والجزيرة فأتى (قاليقال) فأناخ عليها

وخرج إليه أهلها فقاتلهم ثُم ألجأهم ِإ َلى المدينة فطلبوا األمان َع َلى الجالء والجزية فجال
َّ
كثير منهم فلحقوا ببالد الروم ،وأقام حبيب بها فيمن معه أشهراًُ ،ثم بلغه أن البطريق
َّ
(أرمنياقس) قد جمع للمسلين جمع ًا عظيم ًا وانضمت إليه أمداد أهل الالن وأفخاز

من الخزر فكتب ِإ َلى ُع ْث َمان يسأله المدد فكتب ِإ َلى معاوية يسأله أن يشخص إليه
وسمندر َ
من أهل الشام والجزيرة قوما ممن يرغب في الجهاد والغنيمة فبعث إليه معاوية ألفي

رجل أسكنهم (قاليقال) وأقطعهم بها القطائع وجعلهم مرابطة بها.

20

 18روبرت دبليو ،أولسن ،حصار الموصل والعالقات العثمانية الفارسية ،ترجمة :عبد الرحمن بن الحاج أمين بك
الجليلي ،الرياض ،دار العلوم1983 ،م ،ص51-49
 19مقالة منشورة في موقع المعرفة عن أرضروم https://www.marefa.org
 20البالذري ،فتوح البلدان ،ص.197-196
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وذكر ابن خلدون في كتابه ديوان المبتدأ والخبر فتح مدينة أرزروم راوي ًا عن ابن
إسحاق :إن فتح الجزيرة كان سنة تسع عشرة وإن سعداً بعث إليها الجند مع عياض بن

غنم وفيهم ابنه عمر مع عياض بن غنم ،ففتح عمر مع عياض الرها ،وصالحت حران،
ّ
وافتتح أبو موسى نصيبين ،وبعث عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية فصالحوه على

الجزية ،ثم كان فتح قيسارية من فلسطين ،فتكون الجزيرة على هذا من فتوح أهل العراق
واألكثر أنها من فتوح أهل الشام .وأن أبا عبيدة سير عياض بن غنم إليها ،وقيل بل
ّ
استخلفه لما توفي ،فواله عمر على حمص وقنسرين والجزيرة فسار إليها سنة ثماني
عشرة في خمسة آالف فأتته طائفة إلى الرقة فحاصروها حتى صالحوه على الجزية
والخراج على الفالحين .ثم سار إلى حران فجهز عليها صفوان بن المعطل وحبيب بن
مسلمة ،وسار هو إلى الرها فحاصرها حتى صالحوه.
ثم رجع إلى حران وصالحهم كذلك ،ثم فتح سميساط وسروج ورأس كيفا
فصالحوه على منبج كذلك ،ثم آمد ثم ميافارقين ثم كفرتوثا ثم نصيبين ثم ماردين ثم
الموصل وفتح أحد حصنيها ،ثم سار إلى (أرزن الروم) ففتحها ودخل الدرب إلى بدليس.
ثم خالط فصالحوه وانتهى إلى أطراف أرمينية.

21

ويذكر الواقدي في كتاب فتوح الشام فتوح أرزروم فيقول بعدما حدثت معركة في
خالط وانتصر فيها المسلمون بقيادة الصحابي عياض بن غنم الفهري جائتهم فرسان بغير
سالح من أرزروم وقالوا نحن أصحاب أرزن الروم وهذا كبيرنا وأشاروا إلى شيخ منهم
حسن الشيبة وهو ملكهم فقال أن اهلل دلني عليكم وبت الليلة على نية القتال فرأيت
المسيح بن مريم في النوم وهو يأمرني باتباع محمد وقال لي :أن نبي هؤالء العرب هو
الذي بشرت به فمن عدل عنه فليس مني فلما استيقظ أسلم هو ومن معه وأرسلوا
المسلمون معه عشرة من المسلمين ليدعوا (أرزن الروم) إلى اإلسالم ويعلموهم شرائع
الدين.
قال الواقدي :والصحابة هم رواحة بن عبد اهلل وسالمة بن عدي والمرقال بن
األكوع وابن خويلد وجرير بن صاعد وعبد اهلل بن صبرة وسهل بن سعد ومصعب بن
ثابت وحازم بن معمر وأبو نمير بن بشار.
وارتحل العشرة حتى وصلوا (أرزن الروم) ففرح أهل المدينة بهم وخرجوا للقائهم
فلما جلس الملك في مجلسه طلب أكابر الناس وحدثهم بما رآه وعرض عليهم اإلسالم
 21ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ديوان المبتدأ والخبر ،المحقق :خليل شحادة ،ط ،2بيروت ،دار
الفكر1988 ،م ،ج ،2ص.547
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فأسلم أكثرهم وأقبل العشرة يعلمونهم شرائع اإلسالم والقرآن قال :وسلم القالع
والحصون حول أرزن الروم للمسلمين فمنهم من أسلم ومنهم من أقام على أداء
الجزية.

22

المبحث الثالث– العلماء المنسوبين إلى أرزروم
 -1إبراهيم أدهم برتو باشا بن محمد تيمور األرضرومي العثماني الشاعر الملقب
ببرتو من رجال الدولة العثمانية المتوفى (1290ه1873/م)
من تصانيفه:
 - 1إطالق األفكار في عقد األبكار
 - 2األمر العجيب في تاريخ أهل الصليب
وذم البطالة البن كمال.
 - 3ترجمة مدح السعي ّ

23

 -2إبراهيم بن خليل األرضرومي العثماني
الحدادي المعروف بيك دست وأيضاً
ّ

المتوفى سنة (1214ه1799/م)
من تصانيفه:

 - 1ترجمة قسم من بيست باب في معرفة اإلسطرالب للطوسي -في علم الفلك
 - 2رسالة األوقات -في علم الفلك

24

 -3إبراهيم حقي بن درويش عثمان الحسن قلعه وي األرضرومي العثماني
الصوفي الفلكي المعروف بإبراهيم حقي المتوفى (1194ه1780/م)
ّ
من تصانيفه:
 - 1إختالج نامه  -في الطب  - 2اختيارات القمر -في علم الفلك(منظوم)
 - 3إستحراجات -في علم الفلك  - 4أشعار إبراهيم حقي ،مجموعة أشعار
ورسائل كتبت هذه المجموعة باللغتين التركية والعربية  - 5إلهي نامه (منظوم) - 6
 22الواقدي ،محمد بن عمر ،فتوح الشام ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية1997 ،م ،ج ،2ص.168
 23علي الرضا قره بلوط و أحمد طوران قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ط,1
قيصري ,دار العقبة2001 ,م ,ج ,1ص.97
 24قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ،ج ,1ص.20
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اإلنسان الكامل= رسالة في أوصاف األنسان الكامل  - 7بند نامه (منظوم)  - 8ترجمة
أوراد السعدية  -في األدعية  - 9ترتيب العلوم (منظوم)  - 10تعبير نامه  - 11تفويض
نامه (منظوم)  - 12جالء القلوب لتجلي المطلوب  -في التصوف
 - 13ديوان إبراهيم حقي  -في األدب  - 14ديوان إلهيات إلبراهيم حقي
 - 15رسالة في الربع المجيب ،الرسالة التركية في األعمال الفلكية  -في علم
الفلك
 - 16رمضان نامه (منظوم)  - 17روح الشروح  -في التصوف
 - 18ساعت نامه (منظوم)  - 19سال نامه  -في علم الفلك (منظوم)
ّ - 20سر السر  -في التصوف  - 21سفينة النوح وحصن البدن والروح من
ّ
واردات الفتوح  -في التصوف  - 22شرح اإلعتقاد إلبراهيم ح ّقي األرضرومي - 23
شكر نامه (منظوم)
 - 24طريقة نقشبندية  - 25عروة اإلسالم  - 26عشق نامه (منظوم)  - 27عقل
المعاد (منظوم)
 - 28عقائد إسالمية (منظوم)  - 29غره نامه  -في علم الفلك (منظوم) - 30
ّ
قواعد اللغة الفارسية  - 31قيافت نامه (منظوم)  - 32كتاب العالم  -في التصوف - 33
كنز الفتوح  -في التصوف (منظوم)  - 34مرآت القلوب  -في التصوف  - 35مرشد
المتأهلين  -في النكاح
ّ

 - 36معرفت نامه  -في األخالق والتصوف والحكمة  - 37منازل القمر  -في

علم الفلك (منظوم)
 - 38منتخب من "معرفت نامه"  - 39منظومة در أبعاد اثنى عشر سياره = منظومة
في الكواكب اإلثني عشر  -في علم الفلك  - 40منظومة إبراهيم حقي  -في التصوف
 - 41ميزان األوقات  -في علم الفلك  - 42نوش جان (منظوم)
 - 43وصلت نامه (منظوم)  - 44مجموعة اإلنسانية في معرفة الوحدانية
الربانية  -في التصوف
 - 45مجموعة الوحدانية في معرفة النفس ّ

 - 46مجموعة المعاني  - 47تجويد القرآن  - 48تذكرة األحباب في مناقب
الشيخ إسماعيل حقي الت ّلوي  - 49حصن العارفين من فتن الزمان  - 50رسالة في لغات
األلسنة الثالثة

25

 25قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,1ص.107-106-105-104
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 -4إبراهيم بن محمد األرضرومي ثم اإلستانبولي العثماني المدرس المؤرخ
الشاعر الملقب بملهمي المعروف بجانبوالط زاده المتوفى (1060ه1650/م)
من تصانيفه:
 - 1شهنشاه نامه مرادي (تاريخ السلطان مراد الرابع العثماني)  -في التاريخ
(منظوم)
 - 2فتح نامه بغداد (كتاب فتح بغداد) -في التاريخ.

26

 -5إسماعيل تائب بن مصطفى األرضرومي العثماني الفقيه الحنفي القاضي
بعينتاب ،عالم مشارك في بعض العلوم المعروف بتائب المتوفى بإستانبول سنة
(1214ه1799/م)
من تصانيفه:
 - 1رسالة في التصديق  -في المنطق
عزت.
 - 2شرح معميات لعبد الرحيم ّ

27

 -6إسماعيل فهيم بن شيخ إبراهيم حقي األرضرومي العثماني الحنفي الصوفي
الفلكي المتوفى بعد سنة (1193ه1779/م)
من تصانيفه:
 - 1معيار األوقات  -في علم الفلك

28

 -7أحمد بن أحمد األرضرومي العثماني المعروف بكيرلي زاده المتوفى في القرن
12هـ تقريباً
من تصانيفه:
در األقوال على شرح العقائد
ّ -1

29

 -8أحمد بن عثمان األرضرومي العثماني المتوفى بعد سنة (1135ه1722/م)
من تصانيفه:
 - 1شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير.

30

 26قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,1ص.71
 27قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,1ص.685
 28قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,1ص.696
 29قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,1ص.199
 30قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,1ص.392
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 -9بنبه زاده  Penbe zadeاألرضرومي العثماني اللغوي المتوفى قبل سنة
(1146ه1733/م)
من تصانيفه:
 - 1شرح تحفة الشاهدي  -في اللغة.

31

 -11حسين بن يوسف األرضرومي العثماني الحنفي المتك ّلم المعروف

باألرضرومي المتوفي بعد سنة (1159ه1746/م)
من تصانيفه:

 - 1الرسالة المنجية من الخطأ الواقع بين الفرقة الناجية وغير الناجية

32

 -12حقي األرضرومي توفي سنة(1195هـ1781/م)
إبراهيم بن درويش عثمان الحسني األرضرومي ،الشهير بحقي :صوفي ،فلكي،
مشارك في عدة علوم .له تصانيف بالعربية والتركية والفارسية ،منها كتاب في "التفسير"
سماه البغدادي" :هينة إسالمية".

33

 -13خياط وهبي األرضرومي ثم األرزنجاني العثماني الصوفي النقشبندي الشاعر
ّ
المتوفى بأرزنجان سنة (1264ه1847/م)
من تصانيفه:
 - 1كنز الفتوح ،مفتاح الكنز  -في التصوف.

34

َ -14د َده أَ َف ْندي توفي ( 1146هـ1733/م)

محمد بن مصطفى بن حبيب زين الدين أبو المكارم األرضرومي ثم اإلستانبولي

المدرس القاضي ،قاضي العسكر الشاعر المعروف بدده
البورصوي العثماني الحنفي
ّ

أفندي :من علماء الدولة العثمانية .فقيه حنفي .له كتب منها (المدحة الكبرى) و (الوسيلة

النبوية و(شرح رسالة القياس) في المنطق .وكتاب
العظمى) و رسالتان في الشمائل
ّ
 31قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,1ص.743
 32كحالة ،عمر رضا ،معجم المؤلفين ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،د.ت .ج ،4ص .68البغدادي ،إسماعيل بن
محمد أمين بن مير سليم الباباني ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي،
1951م ،ج ،1ص.325
 33نويهض ,عادل ,معجم المفسرين «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر» ,ط ,3بيروت ,مؤسسة نويهض
الثقافية للتأليف والترجمة والنشر1988 ,م ,ج ,1ص.13
 34قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,5ص.3889
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السياسة واألحكام و (الوصف المحمود في مناقب األدباء والجدود) توفي منفيا في
بروسة(بورصة).

35

 -15رحمي األرضرومي توفي في حدود سنة (1196ه1782/م)
الرومي المدرس بالمدينة المنورة المشهور برحمي
هو عبد الرحيم بن مصطفى ُّ

صنف كتاب رفيق الطريق في شرح السير والسلوك.

36

 -16سيد محمد بن أبي بكر بن محمد بن رستم اإلسبيري الحنفي المفتي
ّ
المدرس الملقب بحاذق  -أستاذ المرحوم
الشاعر
األديب
األشراف
نقيب
بأرضروم،
ّ
إبراهيم ح ّقي األرضرومي  -المتوفى بأرضروم سنة (1177ه1763/م)
من آثاره:

 - 1ديوان حاذق  -في األدب

37

 -17فيض اهلل بن محمد بن محمد بن أحمد بن شيخ جنيد األرضرومي العثماني
الحنفي المدرس القاضي ،قاضي العسكر وشيخ اإلسالم العثماني الشاعر الملقب بفيضي
المتوفى شهيداً سنة (1115-1048هـ1703-1638/م) مفسر ،من أكابر فقهاء الحنفية في
عصره ،ولد بأرزن الروم وبها نشأ وتعلم ،وأقام بأدرنة ،وحج سنة 1078هـ واجتمع بعلماء
الحرمين ودمشق .قال المرادي" :قتل شهيداً في فتنة أدرنة".
من تصانيفه:
 - 1أذكار األفكار في ورد العشي واألبكار( كتاب األذكار) مجموعة األذكار.
 - 2أشعار فيضي  -في األدب
 - 3حاشية على تفسير البيضاوي
 - 4حياة المؤلف وآثاره بخطه
 - 5رياض الرحمة  -في األخالق والموعظة

 35الزركلي ,خيرالدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ,األعالم ,ط ,15بيروت ,دار العلم للماليين,
2002م ،ج ,7ص .100قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,5ص.3235
 36كاتب جلبي ,مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني العثماني ,سلم الوصول إلى طبقات الفحول ,إستانبول ,مكتبة
إرسيكا2010 ,م ,ج ,4ص .447البغدادي ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،ج ،1ص .564قره
بلوط ,معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,3ص.1727
 37الحسيني  ،محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ط،3
بيروت ،دار ابن حزم1988 ،م ،ج ،4ص .16قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج,4
ص.2481
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 - 6شرح قصيدة حاجي بيرام ولي
 - 7شرح القصيدة العينية الروحية البن سينا
 - 8فتاواى فيض اهلل أفندي= الفتاوى الفيضية
 - 9لطائف نامه  -في األخالق واألدب
 - 10مجموعة الحكايات  -في األخالق واألدب
 - 11مجموعة مدائح شيخ اإلسالم فيض اهلل أفندي (منظوم)
 - 12نصائح الملوك  -في األخالق والسياسة
 - 13وقعة فيض اهلل أفندي شيخ اإلسالم سنة 1115هـ.

38

 -18عبد الحميد ضياء الدين باشا األرضرومي العثماني الكاتب الوزير الوالي
األديب الشاعر المتوفى حين كان والياً بأضنة سنة (1296ه1878/م)
من تصانيفه:
 - 1أشعار ضيا باشا  -في األدب
 - 2تاريخ أندلس طبع في إستانبول 1276ه  1305 - 1304 - 1280 -علي
أربعة أجزاء
 - 2خرابات في منتخبات األشعار  -في األدب
طبعت في إستانبول 1291ه على ثالثة أجزاء
 - 3ظفر نامهء كريد وشرحها (منظوم)
طبع في إستانبول وفي بارس بدون تاريخ
 - 4كليات ضيا باشا  -في األدب طبعت في إستانبول 1342ه1924/م
 - 5منظومة في نظيرة تحفه يي وهبي  -في اللغة
 - 6وراثت سلطنت سنيه طبع في إستانبول 1326ه وطبع مرة أخرى في إستانبول
1326ه.

39

 -19عبد الرحمن بن مصطفى بن محمد حبيب الحسني الحسيني األرضرومي
العثماني المعروف باألسود القره باغي المتوفي بعد سنة (1216ه1801/م)

 38البغدادي ،هدية العارفين ،ج ،1ص .823قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج,3
ص .2366نويهض ,معجم المفسرين «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر» ,ج ,1ص.423
 39البغدادي ،هدية العارفين ،ج ،1ص .508قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج,2
ص.1303
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من تصانيفه:
 - 1سفينة الفتاوى  -في الفقه الحنفي.

40

 -20عبد الرحيم بن محمد عزيز األرضرومي العثماني المعروف بأرضرومي زاده
ربما عاش في القرن 12 -11هـ تقريب ًا من تصانيفه:
 - 1رسالة في إدراك حقائق األشياء.

41

 -21عثمان ده ده بن علي األرضرومي العثماني الصوفي المولوي المؤرخ
المعروف باألرضرومي المتوفى بعد سنة (1087ه1676/م)
من تصانيفه:
 - 1تاريخ سلطان محمد الرابع العثماني
 - 2جواهر التواريخ  -أحوال فاضل أحمد باشا.

42

 -22علي أفندي األرضرومي العثماني عاش في حدود سنة (1000ه1591/م)
من تصانيفه:
 - 1لوامع األنظار في حد العلم وماهيته.

43

 -23عمر بن عبد اهلل األرضرومي العثماني الشاعر الملقب بنفعي المتوفى
(1044ه1634/م)
من تصانيفه:
العشاق  -في األدب
 - 1ترجمة تحفة ّ
 - 2ديوان نفعي  -في األدب

 - 3ديوان نفعي  -في األدب
 - 4ساقي نامه  -في األدب (منظوم)
 - 5ساقي نامه  -في األدب (منظوم)
 - 6سهام قضاء  -في األهاجي (منظوم)
 - 7قصائد نفعي  -في األدب
 - 8لطائف نفعي  -في األدب
 40قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,3ص.1700-1699
 41قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,3ص.1725
 42قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,3ص.1952
 43قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,3ص.2223
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 - 9منظومة في أعمال محمد علي باشا.

44

 -24عمر بن علي بن إبراهيم بن خليل اإلسبيري األرضرومي الحنفي الفقيه
المفسر المنطقي الصوفي الفلكي له اشتغال بالتفسير من أهل إسبير ،قرية قرب أرزن
الروم ،درس بجامع الفاتح ،وولي قضاء إسكدار .المتوفى (1202ه1787/م)
من تصانيفه:
 - 1الرسالة الجودية في اآلية النوحية  -في تفسير قوله تعالى" :واستوت على
الجودي " ...
ّ

 - 2روز نامه دور دائم  -في علم الفلك.

45

 -25صالح بن محمد األرضرومي العثماني كان حيا سنة (1315ه1897/م)
من تصانيفه:
حل الريوب في شفاء القلوب  -في الموعظة.
ّ -1

46

 -26لطف اهلل بن محمد األرضرومي فقيه حنفي من أهل " أرضروم" جال في
البالد ،ثم دخل حلب واستقر بها إلى أن توفي بها سنة (1202ه1788/م)
من تصانيفه:
 - 1رسالة في فن الميقات  -في علم الفلك
 - 2رسالة في التفسير (راموز التحرير والتفسير)
 - 3شرح الحكم العطائية
 - 4معارج األنوار في مدارج األسرار في شرح أسماء اهلل الحسنى
 - 5منتخب خالصة الحساب لبهاء الدين العاملي

47

 -27محمد األرضرومي العثماني الصوفي القادري المعروف بيشيل زاده المتوفي
(1374ه1954/م)
 44قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,3ص.2278-2277
 45نويهض ،معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر ،ج ،1ص  .399-398قره بلوط ,معجم
التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,3ص.2279
 46قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,2ص.1293
 47الزركلي ,األعالم ,ج ,5ص .243نويهض ,معجم المفسرين «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر» ,ج,1
ص .447البغدادي ،هديّة العارفين ،ج ،1ص ،840قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم,
ج ,3ص.2408
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من تصانيفه:
 - 1أخالق عالية ووظائف إسالمية
 - 2الروح والموت.

48

 -28محمد شريفي األرضرومي العثماني الشاعر الملقب بشريفي
من تصانيفه:
 - 1بند نامه -في الموعظة (منظوم).

49

 -29محمد صادق بن عبد الرحيم األرزنجاني األرضرومي العثماني الحنفي
النقشبندي المعروف بمفتي زاده المتوفي بأسكدار سنة (1209ه1794/م)
من تصانيفه:
التصوف
 - 1تربيه نامه للدرويشان النقشبندية -في
ّ
 - 2التحفة المرضية في شرح حديث األولية

 - 3حاشية على شرح رسالة االستعارة للسمرقندي
 - 4حاشية على الرسالة الحسينية في آداب البحث
التصوف
 - 5الرسالة المرغوبة -في
ّ

 - 6رسالة المحبوب في مراتب النفس وصفاتها
لتصوف
 - 7رسالة في معرفة النفس -في ا ّ
 - 8رسالة في بيان مراتب االستغفار

التصوف
 - 9رسالة في السير والسلوك -في
ّ
 - 10رسالة وجود سرنامه قبله يي شهود

العامة
 - 11شرح رسالة آداب البحث والمناظرة مكتبة األوقاف
ّ
 - 12شرح رسالة اإلستعارة للسمرقندي قيصري راشد أفندي
التصوف.
 - 13مقامات سبعة -في
ّ

50

 -30محمد عارف بن محمد األرضرومي العثماني الفقيه الحنفي المتكلم ،المفتي
 أفتى في أرضروم ثالثين سنة  -المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة (1173ه1759/م)من تصانيفه:
 48قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,5ص.3461
 49قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,5ص.3452
 50قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,5ص.3458-3457
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 - 1بحر الفتاوى  -في الفقه الحنفي
 - 2رسالة في بيان بيوت السبعة السيارات
 - 3رسالة في بيان ساعة البسط  -في علم الفلك.

51

 -31محمد بن مصطفى األرضرومي العثماني المنطقي كان حيا في سنة
(1240ه1824/م)
من تصانيفه:
 - 1رسالة في الصالة  -في الفقه الحنفي
 - 2شرح الرسالة القياسية لموسى البهلواني
 - 3شرح رسالة القياس الغير المتعارف  -في المنطق

52

 -32محمود لبيب بن عبد اهلل أبو اليسر الرومي األرضرومي العثماني الحنفي
الصوفي ،من مشايخ الطريقة ،المعروف بليب المتوفى سنة (1149ه1736/م)
من تصانيفه:
 - 1تحفة اللبيب في تراجم األولياء والعلماء المدفونين حوالى بلدة.

53

 -33مصطفى بن يوسف بن عمر األرضرومي العثماني الحنفي الضرير الصوفي
المولوي الشاعر أقام في مصر مدة وصحب فيه الشيخ أكمل الدين البابرتي الحنفي-
المتوفي بعد سنة (795ه1392/م)
من تصانيفه:
 - 1ترجمة سيرة إبن إسحاق (منظوم)
 - 2ترجمة كتاب فتوح الشام للواقدي  -في التاريخ
 - 3ترجمة التحفة المكية واألخبار النبوية لفضل اهلل بن ناصر الغوري العمادي في
مائة حديث ومائة حكاية.
الطب
 - 4المنتخب في
ّ
 - 5يوسف وزليخا  -في األدب (منظوم مثنوي)

54

 51البغدادي ،هدية العارفين ،ج ،2ص ،333قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج,5
ص.3476-3475
 52قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,5ص.3240-3239
 53قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,5ص.3635
 54قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ،5ص.3732
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 -34موسى كاظم بن إبراهيم األرضرومي العثماني الفقيه الحنفي شيخ اإلسالم
العثماني المتوفى سنة (1337ه1920 /م)
من تصانيفه:
 - 1ترجمة الواردات لبدر الدين السيماوي
 - 2ترجمة رسالة وحدة الوجود لمحمد جمال الدين النوري
 - 3ترجمة الزوراء والحوراء للدواني -في المبدأ والمعاد
 - 4تفسير سورة اإلخالص والمعوذتين
 - 5صفوة البيان في تفسير القرآن
 - 6الفتاوى الكاظمية في إصالح الفتاوي التركية
 - 7إجمال تواريخ جهان
 - 8إسالمده جهاد
 - 9إسالمده أصول مشورت وحريت
 - 10كليات شيخ اإلسالم موسى كاظم
 - 11محيط إداره وسياسيات.

55

 -35يحيى بن محمد األَ ْر َزني توفى سنة (415هـ1024/م)

نحوي بغدادي ،من مدرسي اللغة .كان مليح الخط ،سريع الكتابة ،ينسخ  ،ويقتات

بأجرته .له " مختصر " في النحو .نسبته إلى أرزن الروم.

56

الخاتمة
في نهاية هذا البحث استعرضنا تاريخ مدينة أرزروم وهي مدينة مشهورة في
األناضول وقد رأينا شهرتها من خالل ذكرها في كتب التاريخ والرحالة والجغرافيين وقد
زارها العديد منهم ووصفوها وتحدثوا عنها ثم تحدثنا عن التسميات التي اطلقت على
هذه المدينة من قاليقال وكارين وثيوديوبوليس وأرزن الروم وأرض الروم فبعض هذه
التسميات أطلقها الروم وبعضها أطلقه األرمن وبعضها أطلقه العرب على هذه المدينة
ومن ثم انتقلنا للحديث عن تاريخ الفتح اإلسالمي ألرزروم والذي كان هناك عدة روايات
للفتح وقد استعرضناها وقد ذكر أحد المؤرخين مدينة أرزروم بقوله أنها ثغر من ثغور
 55قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم ,ج ,5ص.3809-3808
 56الزركلي ،األعالم ،ج ،8ص.164
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المسلمين ونستنتج من هذا الكالم األهمية اإلستراتيجية لهذه المدينة في صد غزوات
الروم والبيزنطينيين وفي النهاية تحدثنا عن العلماء المنسوبين لهذه المدينة ممن اشتهر
بلقب األرضرومي استعرضنا حياة كل واحد منهم ونشأته ومؤلفاته كالشيخ حقي
األرضرومي والشيخ رحمي األرضرومي والشيخ لطف اهلل بن محمد األرضرومي وهناك
غيرهم من القضاة وعلماء الفلك والفقه والتفسير ممن ترجع نسبته إلى أرضروم تم ذكره
في هذه البحث.
المصادر والمراجع
 ابن بطوطة ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي ،رحلة ابنبطوطة ،الرباط ،أكاديمية المملكة المغربية ،د.ت.
 ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ديوان المبتدأ والخبر ،المحقق:خليل شحادة ،ط ،2بيروت ،دار الفكر1988 ،م.
 ابن عبد الحق البغدادي عبد المؤمن ابن شمائل القطيعي ،مراصد االطالع علىأسماء األمكنة والبقاع ،ط ،1بيروت ،دار الجيل1992 ،م.
 أبو الفداء ،عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر ،تقويم البلدان ،بيروت/باريس،دار صادر/دار الطباعة السلطانية1840 ،م.
 اإلدريسي ،محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي ،نزهة المشتاقفي اختراق اآلفاق ،ط ،1بيروت ،دار عالم الكتب1989 ،م
 األلوسي ،شهاب الدين محمود أفندي ،غرائب اإلغتراب ونزهة األلباب في الذهابواإلقامة واإلياب ،بغداد ،مطبعة الشابندر1909 ،م.
 البغدادي ،إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني ،هدية العارفين أسماءالمؤلفين وآثار المصنفين ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي1951 ،م.
 البالذري ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود ،فتوح البلدان ،بيروت ،دار ومكتبةالهالل1988 ،م.
 الحسيني ،محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد ،سلك الدرر في أعيانالقرن الثاني عشر ،ط ،3بيروت ،دار ابن حزم1988 ،م.
 الحموي ،ياقوت بن عبداهلل ،المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ،ط ،2بيروت ،دار عالمالكتب1986 ،م.
 ديورانت ،ول ،قصة الحضارة ،ترجمة :الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين،بيروت ،دار الجيل1988 ،م.
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 رستم ،أسد ،الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصالتهم بالعرب،المملكة المتحدة ،مؤسسة هنداوي ،د.ت.
 روبرت دبليو ،أولسن ،حصار الموصل والعالقات العثمانية الفارسية ،ترجمة :عبدالرحمن بن الحاج أمين بك الجليلي - ،الرياض ،دار العلوم1983 ،م.
 الزركلي ,خيرالدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ,األعالم ,ط ,15بيروت,دار العلم للماليين2002 ,م.
 صائب ،علي ،جغرافية الممالك العثمانية ،إعداد :أحمد عبدالوهاب الشرقاوي ،جدة،دار البشير للثقافة والعلوم2018 ،م.
 طقوش ،محمد سهيل ،تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات واإلنجازات السياسية،ط ،1بيروت ،دار النفائس2003 ،م.
 علي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط ,معجم التاريخ التراث اإلسالمي فيمكتبات العالم ,ط ,1قيصري ,دار العقبة2001 ,م.
 العيني ،بدر الدين محمود ،عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان(عصر سالطينالمماليك) ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب والوثائق المصرية2010 ،م.
 غيفوند ،تاريخ غيفوند ،ترجمة عن األرمنية :الدكتور ألكسندر كشيشيان ،حلب،2010م.
 قدامة بن جعفر ،أبو الفرج بن قدامة بن زياد البغدادي ،الخراج وصناعة الكتابة،بغداد ،دار الرشيد1981،م.
 القزويني ،زكريا بن محمد بن محمود ،آثار البالد وأخبار العباد ،بيروت ،دار صادر،د.ت.
 كاتب جلبي ,مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني العثماني ,سلم الوصول إلى طبقاتالفحول ,إستانبول ,مكتبة إرسيكا2010 ,م.
 كحالة ،عمر رضا ،معجم المؤلفين ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،د.ت. لسترنج ،كي ،بلدان الخالفة الشرقية ،ترجمة :بشيرفرنسيس وكوركيس عواد ،بيروت،مؤسسة الرسالة1985 ،م.
 مقالة منشورة في موقع المعرفة عن أرضروم https://www.marefa.org نويهض ,عادل ,معجم المفسرين «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر» ,ط,3بيروت ,مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر1988 ,م.
 الواقدي ،محمد بن عمر ،فتوح الشام ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية1997 ،م. ياقوت الحموي ،شهاب الدين أبو عبد بن عبد اهلل الرومي ،معجم البلدان ،ط،2بيروت ،دار صادر1995 ،م.
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