
ال نعرف شيئًا عن دومينيكو دوريا سوى ما ذكره عنه العمري، وهو 
مقتضب، إذ قال: »وأما ما ذكره بلبان الجنوى، عتيق األمير الكبير بهادر 
أفاد  الذي  فهو  يحكيه،  بما  التامة  الخبرة  له  ممن  وهو  المعزي، 

كيفية تصوير هذه البالد«

ممالك األتراك
وصف بلبان الجنوي لواليات األناضول وأوروبا

توازا وعبدلي وكصطمونية وفاويا

تيسير خلف

كتبنا في مقالة سابقة عن وصف 
الجغرافي الدمشقي ابن فضل الله 
ــراد فـــي كتابه  ــ الــعــمــري لــبــاد األكــ
ــار«، مــــن خـــــال مــشــاهــداتــه  ــ ــــصــ ــالـــك األبــ »مـــسـ
العيانية، أما الوصف الذي وضعه عن ممالك 
وإمــــــارات األتـــــراك فـــي األنــــاضــــول، فـــي الــفــتــرة 
نفسها أي القرن الثامن الهجري، فقد استقاه 
من أحــد نباء جنوى اإليطالية، كــان قد وقع 
أسيرًا بيد الجيش اململوكي في عهد الناصر 
قـــــاوون، وأطــلــق عليه اســـم تركي  بــن  محمد 
أنــه دخل  هــو بلبان ولــقــب بالجنوي، ويــبــدو 
الطباق، وهي املدرسة التي كان يتخرج فيها 
الــنــابــهــون مــن املــمــالــيــك، لــيــدخــلــوا بــعــدهــا في 

الحياة الوظيفية العسكرية واملدنية.
وكما يبدو، فإن بلبان الجنوي تعلم العربية 
والــتــركــيــة، وتــقــلــد وظــائــف رفــيــعــة، ربــمــا كــان 
سفيرًا كما تدل معارفه، قبل أن يغضب عليه 
الــســلــطــان الــنــاصــر مــحــمــد لــســبــب ال نــعــرفــه، 
الـــقـــاهـــرة، ليلتقيه ابــن  ويـــودعـــه ســجــن قــلــعــة 
فضل الله العمري الذي كان هو اآلخر يقضي 
عقوبة في السجن ذاته عام 738هـ/ 1337م ملدة 
سبعة أشهر وثمانية عشر يومًا، ويأخذ عنه 
وصــف ممالك الــتــرك فــي األنـــاضـــول، وممالك 
ــيـــث نـــســـب الـــعـــمـــري الــــكــــام إلـــى  أوروبـــــــــــا، حـ
صاحبه، وذكر أن اسمه قبل أن يقع أسيرًا كان 
دومينيكو دوريا، علمًا أن عائلة دوريا واحدة 
النبيلة في جنوى  العائات  أكبر وأشهر  من 

منذ العصور الوسطى وحتى يومنا هذا.
ال نعرف شيئًا عن دومينيكو دوريا سوى ما 
ذكره عنه العمري، وهو مقتضب، إذ قال: »وأما 
الكبير  األمير  الجنوى، عتيق  ما ذكــره بلبان 
بهادر املعزي، وهو ممن له الخبرة التامة بما 
ــاد كيفية تــصــويــر هــذه  أفـ الـــذي  يحكيه، فــهــو 
الباد، واسم هذا بلبان في باده دومانوكني 
دوريــا بن بــادا دوريــا، وهو من بيت حكم في 
جنوى، اتفق أنه جمعت بيني وبينه املقادير 

في االعتقال، وعنه أحدث ما قال«.
 عن الجنوي إن عدد ممالك 

ً
وقال العمري نقا

األتـــراك فــي الـــروم، أي األنــاضــول، ســت عشرة 
مــمــلــكــة فـــي ذلـــك الـــزمـــن، وحــكــامــهــا مـــن أبــنــاء 
في  استقروا  وقــد  الساجقة،  األولــني  أمرائها 
الــجــبــل، أي جــبــل األنــــاضــــول، ويــمــكــن الــقــول 
الجنوي  بلبان  عــن   

ً
نــقــا العمري  كتبه  مــا  إن 

يعد املصدر األهم عن أوضاع املمالك التركية 
ــبـــاد عــلــى يد  فـــي األنــــاضــــول قــبــل تــوحــيــد الـ

العثمانيني بعد قرن من الزمان.

مملكة قرمان
فـــي وصــفــه ملــمــلــكــة قـــرمـــان يــنــقــل الــعــمــري عن 
الجنوي قوله: »هي مثل قرن الجاموس، أحاط 
بها جبل في مشاريقها كالقوس، أخذ عليها 
جــنــوبــًا بــشــمــال، وأحـــــاط بــهــا فـــي مــغــاريــبــهــا 
جبل أخــذ غــربــًا بــشــمــال، ثــم عطف مشرقًا ثم 
أخــــذ شـــمـــااًل بــغــرب حــتــى القــــى الــجــبــل األول 

فاجتمعا، فكان كأنه قرن الجاموس، فسبحان 
الخاق العظيم«. ويضيف: »ينزل من جبلها 
الغربي نهر مندروس األعظم )نهر مندريس(، 
وهو إذا نقص كان كالنيل، فأما إذا زاد فهو 
زاخر، ال له أول وال آخر، وهو يشق هذه الباد، 
ويجري وسطها، ويشكل بحيرة جليلة نافعة 
بها  يصطاد  الــحــالــيــة(،  إيشكلي  بحيرة  )أي 
الحيتان )أي األسماك(، وتتنزه فيها أهل تلك 
الــديــار، ثــم يمضي مــنــدروس على مقطع في 
الجبل الشرقي حتى يخرج إلى باد طغرلو، 
ثــم يمر عليها، ثــم يخرج إلــى بــاد بــركــي، ثم 
يصب في البحر املالح )أي بحر إيجة( املؤدي 
بنطس  مـــاء  إلـــى  القسطنطيني؛  الخليج  مــن 
)البحر األسود(. ويشير إلى أن نهر مندروس 
هـــذا يــتــســع لــلــســفــن واملـــراكـــب »بـــه مـــرافـــق في 
والــبــحــار، وهو  للغزاة  ُيتجهز  األســفــار ومنه 
الهواء  يؤثر  يتغير، وال  يكاد  الــبــرد، ال  قاطع 

إذا سخن فيه لكثرة مائه، واتساع جوانبه«.
وحـــــول حـــاكـــم هــــذه املــمــلــكــة يـــقـــول الــجــنــوي: 
ــراك،  ــ »صـــاحـــب كــرمــنــيــان هـــو أكــبــر مــلــوك األتـ
ملكهم  في  الجميع، وتبسط  على  ولــه تسلط 
ــة كـــونـــيـــاي  ــنـ ــديـ ــــي مـــلـــكـــه مـ ــــرسـ الــــوســــيــــع، وكـ
)قونية(، وهي مدينة كبيرة، ذات قلعة جليلة، 
وأعمال وسيعة، ورساتيق من كل مكان، وباد 
ذوات دواب سائمة، وعمار وسكان، ويقال إن 
ولــه عساكر  له نحو سبعمائة مدينة وقلعة، 
إذا جمع وحشد، جمع  إنــه  قــال بلبان  كثيرة. 
مائتي ألف مقاتل ما بني فارس وراجل ورامح 
ونابل، قال: وهم أهل حرب وقتال، ومصالتة 
واحتيال، ولهم ُعدد حصينة، وساح للحرب 
ــلـــس  ــر، واألطـ ــوالذ املـــجـــوهـ ــفــ ولـــلـــزيـــنـــة، مــــن الــ
ــذا املـــذهـــب، ولــهــم مــال  ــا يــذهــب هـ األحـــمـــر، ومـ
جـــم مـــن صــامــت ونـــاطـــق، ونــعــم ال يحصيها 
الــرومــيــات، ال  فــي  الخالق، وخيلهم نهاية  إال 

يسبقها سابق، وال يلحقها الحق«.
ويؤكد أن لهذا امللك التركي إتاوة مقررة على 
مائة  نــحــو  مــقــدارهــا  القسطنطينية  صــاحــب 
فــاخــرة،  تــحــف  مــع  ديــنــار قسطنطينية،  ألـــف 
وهدايا مستحسنة، »وهو في كل وقت يعرض 
والــســاح، ويستعد  والــعــدد  بالخيل  جيوشه 
ــراء،  ــ ــه أمــ ــ ويـــعـــد أمــــاكــــن الــــحــــرب والــــكــــفــــاح. ولـ
ووزراء، وقــضــاة وكــتــاب، وحــاشــيــة، وغلمان، 
وخزائن، واسطبات، ومطابخ وبيوت، وتخت 

ملوكي، وهيئة سلطانية، وأبهة ملكية«.
أما ثــروات هذه اململكة فيذكر أن بها مدينة 
الســتــخــراج الــفــضــة تــدعــى »ُكــُمــش ســــاراي«، 
ويــلــفــت إلـــى كـــرم أهـــل هـــذه املــمــلــكــة، ولكنهم 
كــمــا يــقــول »ال يــفــكــرون فــي حـــال وال حـــرام، 
أهون ما عليهم سفك الدماء وإراقتها، تنهل 
كمزاود املاء ال يبالون بما فعلوا، وال يعبأون 
بمن قتلوا. وأما لبسهم ولبس جميع الروم 
فهو زي واحــد ال يكاد يختلف، ودرهــم هذه 
ــم فــضــة خــالــصــة،  ــع درهــ املــمــلــكــة نــصــف وربــ
والرطل بها زنته تحريرًا ثاثة آالف ومائة 
ـــد وهو 

ُ
امل وعــشــرون درهــمــًا، وكيلها يسمى 

نحو أردب وربع مصري تقريبًا، هذا ما قاله 
فيه بلبان«.

مملكة طغرلو
ويقول  طغرلو،  مملكة  عــن  يحدثنا  ذلــك  بعد 
إن صــاحــبــهــا هـــو )شـــجـــاع الـــديـــن( تــنــج، وأن 
نهر مــنــدروس يشقها، وهــي إلــى جانب جبل 
القسيس، في غربه بشمال، وموقعها جنوبي 
ما بني مرمرا إلى بركي، ومدينة طغرلو كرسي 
املــمــلــكــة، ويــقــول: »كــأنــهــا دمــشــق فــي تصوير 
أكثر  لكنها  مختطة،  حولها  وبساتني  خطة، 
من دمشق مــاًء وفاكهة، وأوســع غوطة، ولكن 
إال  عمل  وال  ســواهــا،  مدينة  لصاحبها  ليس 
إيــاهــا، إال أن لها قاعدة قــرى وضــيــاع، ليست 
فيها من  ما  وأكثر  ازدراع،  بكثيرة وال كثيرة 
الفاكهة الــرمــان، وهــو على عــدة ألــوان، ويباع 
ر كأنه شرار نار أو كهرمان،  ألف بدرهم، مكسَّ
أدرج فــي ثــوب نــضــار، أو مــدامــع عــشــاق على 
الكثرة والرخص،  أبكار، وهو في غاية  نهود 
ــاؤه، ويــعــمــل منه  ــــذاذة املـــأكـــل، وُيــعــتــصــر مــ ولـ
بـــهـــم الـــفـــرق ما 

ُ
دبـــس إذا نـــزل هـــو والــعــســل، أ

بــيــنــهــمــا وأشــــكــــل، ويـــعـــمـــل مـــنـــه شــــــراب أشـــد 
إليه مشابهة مما  إســكــارًا مــن الخمر، وأقـــرب 
يــعــمــل مـــن الــتــمــر، وهــــم أكــثــر مــعــاطــاة لـــه من 

الخمر، على كثرته عندهم، وما ذاك إال ألمر«.
ويــقــول الــعــمــري إنــه ســأل بلبان الــجــنــوي عن 
ســبــب ولـــع أهـــل هـــذه املــمــلــكــة بــهــذا الــنــوع من 
إنــه ال يعلم السبب، ولكنه نقل  الــشــراب فقال 
عــنــه قــولــه: »وأهــــل هـــذه الــبــاد، كــأنــمــا خلقوا 
قٍب عن شموس، 

ُ
الرتضاع كــؤوس، وإلماطة ن

فمالهم غير اغتباق كأس من معني، واعتناق 
مائس من قدود الخرد العني. 
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التي يسميها برسا، ويقول إن صاحبها هو  ذلــك عن مملكة بورصة  الحديث بعد  يأتي 
أرخان بن طمان، واملقصود أورخان بن عثمان بن إرطغرل، ثاني ملوك الساللة العثمانية، 
الدين حمزة، وغربي بعض  ُمــراد  ويضيف: »كرسيه مدينة برسا، وموقعها شرقي بالد 
سمسون وبعض سنوب، وجيل القسيس غربيها، ولصاحبها خمسون مدينة وعدد قالعه 
أكثر من ذلك، وعساكره نحو أربعني ألف فارس، وأما الرّجالة فال تكاد تعد، خصوصًا إذا 
استجاش، وحشد وجاش، لكن يقال إنه قليل غناهم، تهول صورتهم ال معناهم، وهو كثير 
ناصره،  ملن  واملناصرة  جـــاوره،  ملن  املساملة 
ومع هذا له حروب سجال، ودروب في إرغام 
أنوف رجــال، وخيول تقتنص عليها األرواح 
فرسان عجال، وإنما قلة غناء عسكره، لعدم 
املجاورين  بعض  ومشاقة  الرعية،  استقامة 
له. يقال إن رعاياه أخباث، تنطوي بواطنهم 
ــغـــل، وعــمــائــمــهــم عــلــى املـــكـــر ثــــالث«.  عــلــى الـ
اململكة  هــذه  أن »درهـــم  إلــى  الجنوي  ويشير 
الكاملي، وهــو فضة خالصة،  الــدرهــم  بــوزن 
أما مدها ورطلها فمثل كرمنيان، وسعرها 
أرخــص في غالب األوان«، ويــقــول: »فــي هذه 
ة يطلع منها املاء السخني  اململكة ثالثمائة حمَّ
البارد  بالبلغم  املرضى  ويقصدها  الناضج، 
والـــفـــالـــج، لــيــغــتــســل فــيــهــا، ويــســتــشــفــى بــهــا، 
ــبــهــم يـــبـــرأ بـــــإذن الـــلـــه عـــز وجــــل ويــجــد  وغــال

الشفاء والصحة عليها«.

مملكة بورصة

إلـــــى جــــــوار مــمــلــكــة بـــورصـــة 
ــرا،  ــيـ يــحــدثــنــا عــــن مــمــلــكــة أكـ
وصــاحــبــهــا يــدعــى دمــرخــان 
الجنوي:  قــراشــي، ويقول  بن 
ــكــــة  ــلــ ــمــ املــ هـــــــــــذه  مـــــــــــدن  »إن 
وقـــاعـــهـــا وعـــســـاكـــرهـــا أكــثــر 
ــا  ــهـ ــلـ مـــــن بـــــــاد أرخـــــــــــان، وأهـ
ْكنِة واملكاِن 

ُ
امل أطول باعًا في 

ــــكـــــــان، وصـــاحـــبـــهـــا ذو  واإلمـــ
حرب ويٍد وأيد، وقوة ال تدفع 
بكيد، وله في البحر مع الروم 
السفائن،  بها  تطير  حـــروب، 
ــدائـــــن، وهــــذه  وتـــهـــتـــز لـــهـــا املـــ
ـــا ال  ــــاد يــــخــــرج مـــنـــهـــا مــ ــبـ ــ الـ
يحصى من الحرير والــاذن، 
ويــحــمــل إلـــى بـــاد الــنــصــارى 
مــــــنــــــه، وحـــــــريـــــــرهـــــــا يـــــوافـــــق 
الـــديـــبـــاج الـــرومـــي والــقــمــاش 
يعمل  ومــنــه  القسطنطيني، 

غالبه«.
وبعد ذلك يحدثنا عن مملكة 
بن  يحيى  وصاحبها  مرمرة 
قراشى، شقيق دمرخان املقدم 
ذكره، وباده جوار باد أخيه 
غــربــًا بــشــمــال، وطــــرف بـــاده 
طغرلو.  شمالي  على  جنوبًا 
ــة نــــيــــف وصـــاحـــبـــهـــا  ــكـ ــلـ ــمـ ومـ
عــلــي بــاشــا أخـــو صـــاروخـــان. 
ــا،  ــيــ ــســ ــيــ ــنــ ــغــ ثــــــــــم مـــــمـــــلـــــكـــــة مــ
وصـــــاحـــــبـــــهـــــا صــــــــاروخــــــــان، 
تليها  مــغــنــيــســيــا.  وكـــرســـيـــه 
ــــي، وصـــاحـــبـــهـــا  ــركـ ــ مـــمـــلـــكـــة بـ
ابـــــــــــــن أيــــــــــــديــــــــــــن، وكــــــرســــــيــــــه 
مــــديــــنــــة بــــــركــــــي. ثــــــم مــمــلــكــة 
ــة(، وصــاحــبــهــا  ــ ــــوجـ ــة )فـ ــوكـ فـ
ومملكة  منتشا.  بــن  أورخـــان 
أنــطــالــيــا، وصــاحــبــهــا خضر 
بــن يــونــس. ومملكة قــراصــار 
 )أفـــيـــون(، وصــاحــبــهــا زكــريــا، 
وأخـــــــيـــــــرًا مـــمـــلـــكـــة أرمــــــنــــــاك، 
وصاحبها ابن قرمان، ويقول 
مدينة  مدنه  مشاهير  مــن  إن 
أرنــــــدة، وهــــي مــديــنــة جليلة، 
ــا(،  ــيــ ومـــديـــنـــة الــعــانــيــة )أالنــ
ــذه الــــبــــاد غــربــي  ــ ومــــوقــــع هــ
باد األرمن بشمال، املقصود 
الــصــغــرى في  أرمــيــنــا  مملكة 

كيليكية.

ممالك 
أخرى

بــعــد ذلـــك يــحــدثــنــا عــن مملكة تــــوازا فــيــقــول: 
بـــيـــه، ويـــقـــول  آز  يـــدعـــى عـــلـــي  إن صـــاحـــبـــهـــا 
بني  ما  وموقعها  كرمنيان،  شرقي  تقع  إنها 
إلــى فوكة، وكرسيه في تــوازا،  جنوبي بركي 
قــاع ونحو ستمائة قرية،  أربــع  ولصاحبها 
وعــســاكــره نــحــو أربـــعـــة آالف فــــارس وعــشــرة 
آالف راجـــل، ودرهــمــهــم ورطلهم ومــّدهــم مثل 
كرمنيان، وهو، أي على آز بيه، كثير الترامي 
إلــى صاحب كرمنيان. ويقول إن »ألهــل هذه 
كأنما  وحــمــرة،  ببياض  بــديــع  حسن  اململكة 
ضربا لــن وخــمــرة، مــع لــني بــشــرة، وصهوبة 
شعرة، كأن عليهم ثوب صباح مسبول، وعلى 
ضفائرهم بـــرادة ذهــب مــســحــول، مــع حــاوة 
تــكــل الــنــظــر وتــأكــلــهــا، ولــهــجــة تــوقــد حــجــرات 

الحسن وتشعلها ».
ثم يحدثنا عن مملكة عبدلي ويقول إن اسم 

سينوب. ويقول إنها »على ضفة بحر بنطس 
زك، ومن  جــزيــرة  وقبالتها  األســـود(،  )البحر 
ــرج إلـــى ســـوداق  ركـــب الــبــحــر مـــن ســيــنــوب خـ
)نــوفــوروســيــســك الـــروســـيـــة الــحــالــيــة( ألنــهــا 
أقـــرب مــدن ذلــك الــبــر إلــيــهــا، ويــقــع طــرف باد 
طـــرابـــزون عــلــى أول حــد هـــذه الـــبـــاد، وألجــل 
هذا نقصد هذه األرض لجواز البحر إلى بر 

القبجاق وباد الخزر والروس والبلغار«.
ــذه املـــمـــلـــكـــة، أي مــركــز  ــ ــقــــول إن كـــرســـي هـ ويــ
ــا، فــــــي مــــديــــنــــة كــــســــطــــمــــونــــيــــة، وأن  ــكــــمــــهــ حــ
لصاحبها نحو أربعني مدينة وقاعا مثلها 
أو أزيد، وعسكره نحوه خمسة وعشرين ألف 
فـــــارس، وخــيــلــهــم هـــي الــنــهــايــة فـــي جنسها، 
والــغــايــة فـــي نــفــســهــا. ويــشــيــر إلـــى الــعــاقــات 
الوثيقة بني ملوك كسطمونية وملوك مصر 
)املــمــالــيــك(، حــيــث وصــلــت رســائــل منهم إلــى 

صاحبها هو دندار وهو أخو يونس صاحب 
أنطاليا، وكرسيه مدينة تولو )بولو؟(، وهي 
)فوجة  فــوكــه  مــن  وموقعها  عبدلي  إقليم  أم 
ــار )أفــيــون  ــراصـ ــر( إلــــى قـ ــيـ الــحــالــيــة قــــرب إزمـ
الــحــالــيــة(، ويـــقـــول: »لــصــاحــبــهــا أيــضــًا إقليم 
يلواج، وإقليم قراعاج وإقليم أكريدور، وهذه 
بـــاد مــدنــهــا قــلــيــلــة، وقـــراهـــا كــثــيــرة، ومــداهــا 
لــه تسع مــدن، وخمس عشرة  إن  ممتد، يقال 
قــلــعــة، وعـــســـكـــره خــمــســة عــشــر ألــــف فــــارس، 
ــة، وهــــو فـــي كـــل وقــــت يتفقد  ــالــ ومــثــلــهــم رجــ
فــرســانــه ورجـــالـــه، ويــتــأهــب لــلــحــرب ويــوســع 
ــــدو، ويـــهـــب لــلــســيــوف  ــعـ ــ مـــجـــالـــه، ويـــقـــاتـــل الـ

آجاله«.
ــن مــمــلــكــة  ــ ــــوي لــــلــــحــــديــــث عــ ــنـ ــ ــــجـ ويــــنــــتــــقــــل الـ
ــتــــي هــــي مــمــلــكــة ســلــيــمــان  كــســطــمــونــيــة، والــ
باشا، حيث آلت لولده إبراهيم شاه، صاحب 

الــســلــطــان الــنــاصــر تــطــلــب املــعــونــة ملــواجــهــة 
أعدائها. وإلــى جــوار كسطمونية تقع مملكة 
فاويا، ويقول إن »صاحبها يدعى مراد الدين 
حمزة، ومملكته تجاور سمسون من غربها، 
املــقــدم ذكـــره جنوبها،  بــاشــا  وبـــاد سليمان 
وجبل القسيس غربيها، وباد طريق السفار 
إلــــى ســـمـــســـون، وســـمـــســـون هـــي شـــرقـــي هــذه 
الــبــاد خــارج الجبل املــار على رستايق باد 

األتراك بالروم، على ضفة بحر بنطس«.
ــذه املــمــلــكــة  ــقـــول إن »كـــرســـي هــ ويــضــيــف الـ
مدينة فاويا، ولصاحبها عشر مدن ومثلها 
قــــاع، وعــســكــره نــحــو ســبــعــة آالف فــــارس، 
ــم، مــتــى أراد  ــددهــ ــة فــكــثــيــر عــ ــالـ فـــأمـــا الـــرجـ
اســتــجــاش بــهــم، وجــمــع أمــمــًا، وشـــرع أسنة 
وهــمــمــًا، ولــيــســت لــأعــداء مــعــه طــالــعــة، وال 

لهم في رداء ملكه منازعة.
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