
من الجغرافيين المسلمين الكبار الذي زاروا مملكة الخزر وكتبوا عنها 
إبراهيم بن محمد اإلصطخري، ففي كتابه الشهير »مسالك الممالك«، 
من  مصنفات  في  ورد  بما  يكتِف  ولم  بنفسه،  يراه  ما  يسجل  كان 

سبقوه، ولذلك عده المستشرقون من جغرافيي الطبقة األولى

مملكة الخزر
رحلة اإلصطخري إلى أواسط آسيا 

في القرن العاشر الميالدي

شعوب مجاورة

تيسير خلف

ــــني  ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ بـــــــــــدأ اهـــــــتـــــــمـــــــام الـ
ــــرب واملـــســـلـــمـــني  ــعـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــرحـ ــ والـ
والقوقاز  آسيا  أواســط  بمناطق 
ببناء  والــبــدء  الفتوحات،  عصر  انتهاء  مع 
الدولة التي ورثت إمبراطوريتني عامليتني، 
ــزاء  هــمــا: اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــســاســانــيــة، وأجــ
 واســــعــــة مــــن اإلمــــبــــراطــــوريــــة الــبــيــزنــطــيــة. 
وكــانــت منطقة وســط آســيــا مــحــور اهتمام 
الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــني، ألن طــريــق الــتــجــارة 
الــرئــيــس مــع الــصــني كـــان يــمــر بــهــا، وكــانــت 
ــقــــد  ــعــــــوب هـــــــــذه املــــنــــطــــقــــة وعــ ــة شــــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ
أمـــرًا حــيــويــًا فــي تيسير  االتــفــاقــيــات معها 
عائداتها  تدفق  وبالتالي  البضائع،  مــرور 

على الخزينة.
الــتــي حظيت باهتمام  املــنــاطــق  أكــثــر  ومـــن 
الرحالة والبعثات االستكشافية اإلسامية 
التي  الغامضة  اململكة  تلك  الــخــزر،  مملكة 
ظهرت في القرن السابع امليادي، واختفت 
في القرن الحادي عشر، وكانت تسيطر على 
الجزء األهــم من طريق الحرير، إضافة إلى 
كون عاصمتها عند مصب نهر الفولغا أهم 
وبضائعهم  الــبــارد  الشمال  لشعوب  ســوق 

النادرة.
ــرة فــــي كــتــب  ــيــ ــك نـــجـــد مـــعـــلـــومـــات وفــ ــذلــ ولــ
العرب  والبلدانيني  والجغرافيني  الــرحــالــة 
ــــذه املـــمـــلـــكـــة، الـــتـــي شــكــل  واملـــســـلـــمـــني عــــن هـ
سكانها في ما بعد مكونًا مهمًا من مكونات 

الشعب الروسي الحديث.
ــار الــــذي  ــبـ ــكـ ــن الـــجـــغـــرافـــيـــني املـــســـلـــمـــني الـ مــ
إبراهيم  عنها  وكتبوا  الــخــزر  مملكة  زاروا 
العام  بعد  املتوفى  اإلصــطــخــري  بــن محمد 
955م. ففي كتابه الشهير »مسالك املمالك«، 
كان يسجل ما يــراه بنفسه، ولم يكتِف بما 
ورد فــي مصنفات مــن سبقوه، ولــذلــك عده 
األولــى،  الطبقة  جغرافيي  من  املستشرقون 
اعتمدوها في  التي  املصادر األصلية  ومــن 
دراســـة تــاريــخ الكثير مــن الــشــعــوب، ومنها 

شعب الخزر املنقرض.

اإلقليم والعاصمة
يقول اإلصطخري في تعريفه للمصطلحات 
املتعلقة بــهــذا املـــوضـــوع: »الــخــزر هــو اســم 
ــه( تــســمــى  ــتــ ــمــ ــه )عــــاصــ ــتـ ــبـ اإلقــــلــــيــــم، وقـــصـ
أتـــــل. وأتـــــل اســــم الــنــهــر الـــــذي يـــجـــري إلــيــه 
مــن )بـــاد( الـــروس وبــلــغــار. و)مــديــنــة( أتــل 
ــذا الــنــهــر  ــ قـــطـــعـــتـــان؛ قــطــعــة عـــلـــى غـــربـــي هـ
ــا، وقــطــعــة  ــمـ ــرهـ ــبـ املـــســـمـــى األتــــــــل، وهـــــي أكـ
ــلــــك يــســكــن فــــي الــغــربــي  عـــلـــى شـــرقـــيـــه. واملــ
منهما. ويسمى امللك بلسانهم بك ويسمى 
ــذه الــقــطــعــة )أي الــغــربــيــة(  ــ ــاك. وهـ ــ أيـــضـــًا بـ
مــقــدارهــا فــي الــطــول نحو فــرســخ. ويحيط 
)مبعثر(،  البناء  مفترش  أنــه  إال  ســور  بها 
لـــبـــود )أي الــخــيــام  ــاهـــات  وأبــنــيــتــهــم خـــركـ
 التركية املعروفة(، إال شيئًا يسيرًا بني من 
امللك  طني. ولهم أســواق وحّمامات، وقصر 

ــر،  ــره مــــن آجــ بــعــيــد مــــن شــــط الـــنـــهـــر وقــــصــ
غ   وليس ألحد بناء من آجر غيره، وال يسوِّ
املــلــك ألحــد أن يبني بــاآلجــر. ولــهــذا السور 
ــة، مــنــهــا إلــــى مـــا يــلــي الــنــهــر،  ــعــ  أبــــــواب أربــ
ومــنــهــا إلــــى مـــا يــلــي الـــصـــحـــراء عــلــى ظهر 

املدينة«.
وحــــول الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة لــهــذه اململكة، 
يــــقــــول: »مـــلـــكـــهـــم يــــهــــودي يــــقــــال إن لــــه مــن 
الــحــاشــيــة نــحــو أربــعــة آالف رجـــل، والــخــزر 
مــســلــمــون ونـــصـــارى ويـــهـــود، وفــيــهــم عبدة 
ــثـــرهـــم  ــود، وأكـ ــهــ ــيــ أوثــــــــــان، وأقـــــــل الــــفــــرق الــ
املسلمون والنصارى، إال أن امللك وخاصته 
يــهــود، والــغــالــب على أخــاقــهــم أخـــاق أهل 
األوثــــــــــــان؛ يـــســـجـــد بـــعـــضـــهـــم لـــبـــعـــض عــنــد 
ــكـــام خـــصـــوا بــهــا على  الــتــعــظــيــم. ولـــهـــم أحـ
ــامـــات( قــديــمــة مــخــالــفــة لــديــن  ــعـ رســـــوم )مـ
من  وللملك  والنصارى،  واليهود  املسلمني 
الجيش اثنا عشر ألف رجل. وإذا مات منهم 

رجل أقيم آخر مكانه«.
ويشير رحالتنا إلى أن النصف الشرقي من 
التجار واملسلمني  فيه معظم  )أتــل(  املدينة 
واملتاجر، ويقول إن املسلمني، في ما يقال، 
عددهم يزيد على عشرة آالف مسلم، ولهم 
الخزر فهو  أما لسان  نحو ثاثني مسجدًا. 
غير لــســان الــتــرك والــفــرس، كما يــؤكــد، وال 
يشبهه لسان أي مجموعة أخــرى من األمم 

سوى البلغار.
وحــــول مــامــحــهــم وبــعــض عــاداتــهــم، يقول 
األتـــراك، وهم  »الخزر ال يشبهون  رحالتنا: 
ســود الشعر. وهــم صنفان؛ صنف يسمون 
قراخزر. وهم سمر يضربون لشدة السمرة 
ــنـــف مــــن الـــهـــنـــد،  ــهـــم صـ ــأنـ ــواد، كـ إلــــــى الــــــســــ
وصــنــف بــيــض ظـــاهـــرو الــحــســن والــجــمــال. 
والذي يقع من رقيق الخزر هم أهل األوثان 
الذين يستجيزون بيع أوالدهم، واسترقاق 
ــــود مــنــهــم  ــهـ ــ ــيـ ــ ــعــــضــــًا. فـــــأمـــــا الـ ــم بــ ــهـ ــعـــضـ بـ
استرقاق  بتحريم  تدين  فإنها  والــنــصــارى 

بعضهم بعضًا مثل املسلمني«.

الموارد والقضاء
ـــأن مـــــــوارد هـــذه  ويـــخـــبـــرنـــا اإلصـــطـــخـــري بــ
إال  ة  دارَّ جــرايــة  لهم  »فليست  قليلة  اململكة 
الطويلة«،  املــدة  إليهم في  نــزر يسير يصل 
ويقول: »أبــواب مال هذا امللك من األرصــاد، 
ــشـــور الـــتـــجـــار عــلــى رســـــوم لــهــم مـــن كل  وعـ
ــائــــف )أي  ــر، ولـــهـــم وظــ ــهــ طـــريـــق وبـــحـــر ونــ
ضرائب( على أهل املحال والنواحي من كل 
إليه من طعام وشــراب  صنف، مما يحتاج 

وغير ذلك«.
ــا الـــقـــضـــاء، فــكــان يــتــم عـــن طــريــق سبعة  أمــ
قــضــاة مــن الــيــهــود والــنــصــارى واملسلمني 
ــيــــات الــتــقــاضــي  وأهــــــل األوثـــــــــان، وحــــــول آلــ
)أي  حـــكـــومـــة  ــلـــنـــاس  لـ عـــــرض  »إذا  يــــقــــول: 
أهل  يصل  وال  هـــؤالء.  منها  قضى  قضية( 
إلى  وإنما يصل  نفسه،  امللك  إلــى  الحوائج 
هؤالء الحكام، وبني هؤالء في يوم القضاء، 
وبــني املــلــك سفير يــراســلــونــه فــي مــا يجري 
أمره  فيرد عليهم  إليه،  األمــر وينتهون  من 

ويمضونه«.
الزراعية، يخبرنا  أتل  وحول مــوارد مدينة 
اإلصـــطـــخـــري بـــأنـــه لــيــس لــهــا قــــرى، وإنــمــا 
مزارع مفترشة تمتد نحو عشرين فرسخًا 
)نحو 80 كم(، يخرجون إليها في الصيف 
ليزرعوا ويجمعوا بعض محاصيلهم على 
الــنــهــر، والــبــعــض اآلخــــر عــلــى الــصــحــارى، 
فــيــنــقــلــون غــاتــهــم بــالــعــجــات وفـــي الــنــهــر. 
األرز  طـــعـــامـــهـــم  عـــلـــى  الـــغـــالـــب  إن  ــقــــول  ويــ
ــا الــعــســل والــشــمــع، فــهــو قــادم  والــســمــك، أمـ
إلــيــهــم مــن نــواحــي بـــاد الــــروس والــبــلــغــار. 
ــلـــود والــــفــــرو تــصــدر  ــجـ ويـــشـــيـــر إلـــــى أن الـ
مـــــن بـــــــاد الـــــخـــــزر إلـــــــى مـــخـــتـــلـــف اآلفـــــــــاق، 
 وتــأتــيــهــم عــبــر األنـــهـــار مـــن بــــاد الــبــلــغــار، 
والـــــــــروس، وكـــويـــابـــة )كـــيـــيـــف(، وال تــكــون 
فــي أي أقــالــيــم أخــــرى. أمـــا مــنــتــوجــات بــاد 
الـــذي يصدر  الـــغـــراء  عــلــى  الــخــزر فتقتصر 
إلى اآلفاق. وأما الزئبق، والعسل، والشمع، 
الــــفــــرو(،  والــــخــــز )الــــحــــريــــر( واألوبـــــــــار )أي 

فمجلوب إليها.
ــا حــوالــيــهــا  ــ ــبــــاس الــــخــــزر ومـ ــيـــف: »لــ ويـــضـ
الــقــراطــف واألقـــبـــيـــة، ولــيــس يــكــون عندهم 
شيء من امللبوس )أي ال يصنعون ثيابهم(، 
ــا يــحــمــل إلــيــهــم مـــن نـــواحـــي جــرجــان  ــمـ وإنـ
وطبرستان وأرمينية وأذربيجان والروم«.
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في وصفه لنهل األتل )أي نهر الفولغا الكبير(، يقول إنه يخرج من قرب خرخيز في سيبيريا، 
فيجري في ما بني الكيماكية والغزية )من شعوب الترك(، وهو، أي النهر، الحد بني الكيماكية 
إلــى ما يلي املشرق حتى يتجاوز  والغزية، ثم يذهب غربًا على ظهر بلغار، ويعود راجعًا 
الروس، ثم يمر على البلغار ثم على برطاس، حتى يصب في بحر الخزر. ويضيف: »يقال إنه 
يتشعب من هذا النهر نيف وسبعون نهرًا، ويبقى عمود النهر يجري على الخزر حتى يقع 
في البحر. ويقال إن هذه املياه إذا كانت مجموعة في نهر واحــد أعــاه يزيد على جيحون، 
 مسيرة 

ً
وبلغ من كثرة هذه املياه وغزارتها، أنها تنتهي إلى البحر فتجري في البحر داخا

يومني، وتغلب على ماء البحر حتى يجمد في الشتاء لعذوبته وحاوته، ويبني في البحر 
لونه من لون ماء البحر«. بعد ذلك يحدثنا عن مدينة الخزر الثانية املسماة سمندر، والتي 
تقع بني العاصمة أتل ومدينة باب األبــواب في داغستان الحالية. ويقول: »إن لها بساتني 
كثيرة، ويقال إنها تشتمل على نحو من أربعة آالف كرم إلى حد باد السرير )شمال القوقاز(، 
املسلمني، ولهم بها مساجد، وأبنيتهم من  األعناب، وفيها خلق من  والغالب على ثمارها 
مة، وملكهم من اليهود قرابة ملك الخزر، وبينهم وبني 

ّ
خشب قد نسجت وسطوحهم مسن

حــد الــســريــر فــرســخــان. وبينهم وبني 
ــا بـــاد  ــ ــ صــــاحــــب الـــســـريـــر هــــدنــــة. وأمـ
السرير املجاورة للخزر فهم نصارى«. 
ــم، يــقــول: »إن  وفــي شــرحــه ملعنى االسـ
الفرس  هــذا السرير هو لبعض ملوك 
إلــى  مــن ذهـــب، فلما زال ملكهم حــمــل 
الــفــرس.  الــســريــر وحمله بعض مــلــوك 
بــلــغــنــي أنـــه مـــن أوالد بـــهـــرام جــويــني، 
ــذا فــيــهــم، ويــقــال  واملـــلـــك إلـــى يــومــنــا هـ
إن هذا السرير ُعمل لبعض األكاسرة 
فــي سنني كــثــيــرة. وبــني الــســريــر وبني 

املسلمني هدنة«.

نهر أتل ومدينة سمندر

ــرد اإلصــــــطــــــخــــــري فــي  ــطــ ــتــ ــســ يــ
الخزر  نــظــام حكم  عــن  الحديث 
ــريــــب، فــــيــــقــــول: »عــظــيــمــهــم  ــغــ الــ
يسمى خــاقــان خـــزر، وهــو أجل 
من ملك الخزر، إال أن ملك الخزر 
هو الــذي يقيمه، وإذا أرادوا أن 
يقيموا هذا الخاقان جــاؤوا به 
فــيــخــنــقــونــه بــحــريــرة حــتــى إذا 
قارب أن ينقطع نفسه قالوا: كم 
تشتهي مـــدة املــلــك. فــيــقــول كــذا 
وكذا سنة، فإن مات دونها، وإال 

قتل إذا بلغ تلك السنة«.
ــيـــة ال  ــانـ ــاقـ ــأن الـــخـ ــ ــيـــف بــ ويـــضـ
تصلح عندهم إال في أهل بيت 
مــعــروفــني، مـــؤكـــدًا أن الــخــاقــان 
ليس له من األمر والنهي شيء، 
ــم وُيــســَجــد لــه إذا 

َّ
»إال أنـــه يــعــظ

دخــل إلــيــه، وال يصل إلــيــه أحد 
إال نــفــر يــســيــر، مــثــل املــلــك ومــن 
فــــي طــبــقــتــه، وال يـــدخـــل عــلــيــه 
املـــلـــك إال لـــحـــادثـــة، فــــــإذا دخـــل 
التراب وسجد،  عليه تمرغ في 
وقـــــام مـــن بــعــد حــتــى يـــــأذن له 

بالتقرب«. 
ويذكر رحالتنا معلومة الفتة؛ 
تــعــرضــت مملكة  إذا  ــه  أنـ وهـــي 
الخزر ألمر عظيم مثل الحرب، 
فـــإن الــخــاقــان يــخــرج، فــا يــراه 
أحد من األتراك ومن يصاقبهم 
ــــرى إال  ــم األخـ مـــن أصـــنـــاف األمــ
يــقــاتــلــه تعظيمًا  انـــصـــرف ولـــم 
يــمــر  لــــم  مـــــات ودفـــــــن  لـــــه. وإذا 
بــقــبــره أحـــد إال تــرجــل وســجــد، 
وال يركب ما لم يغب عن قبره. 
ويقول اإلصطخري: »يبلغ من 
طـــاعـــتـــهـــم  ملــلــكــهــم أن أحـــدهـــم 
ويكون  القتل  عليه  يجب  ربما 
امللك أن  مــن كبرائهم فــا يحب 
يقتل  أن  فيأمره  ظــاهــرًا،  يقتله 
نــفــســه، فــيــنــصــرف إلــــى مــنــزلــه 

ويقتل نفسه«.
وحــــــــول األســــــــــرة الـــخـــاقـــانـــيـــة، 
معروفون،  قــوم  بأنهم  يخبرنا 
فــإذا  ويــســار،  مملكة  لهم  ليس 
ــة إلــــى أحــدهــم  انــتــهــت الـــريـــاسـ
عــقــدوا لــه ولـــم يــنــظــروا إلـــى ما 

عليه من حال. 

نظام حكم 
بين الملك 
والخاقان

ــــروس والـــخـــزر والــســريــر،  ويــخــبــرنــا بـــأن الـ
هـــي أســـمـــاء لــلــمــمــالــك ولـــيـــس لـــلـــنـــاس، في 
إشــــارة إلـــى الــتــنــوع الــســكــانــي الكبير الــذي 
املناطق. ويحدثنا بعد ذلــك عن  يميز هــذه 
أمــة مــجــاورة للخزر تسمى بــرطــاس، ليس 
بينهم وبني الخزر أمة أخــرى. ويقول إنهم 
قـــوم مــنــتــشــرون عــلــى وادي أتــــل، ويــوضــح 
بيوتهم من  الناحية، وأن  اســم  بــرطــاس  أن 
الخشب، ويشير إلى شعب يسمى بسجرت، 
ويـــقـــول إنـــهـــم صـــنـــفـــان؛ صــنــف مــتــاخــمــون 
للغزية على ظهر بلغار، ويقال إن مبلغهم 
نحو ألــفــي رجــل ممتنعون فــي مــشــاجــر، ال 
يقدر عليهم، وهم في طاعة بلغار، وصنف 
آخر متاخمون لشعب البجناك، ويقول إنهم 

والبجناك أتراك متاخمون للروم.
ويقول  بلغار،  أيضًا  املجاورة  البلدان  ومن 

أن عــددهــم كثير  الــحــالــيــة، ويــؤكــد  بلغاريا 
يبلغ من قوتهم أنهم ضربوا خراجًا على ما 
يلي بادهم من الروم، ويلفت النظر إلى أن 
هؤالء البلغار الذين يسميهم بلغار الداخل 

هم من النصارى.

الروس وأصنافهم
حـــول الـــــروس، يــقــول إنــهــم ثــاثــة أصــنــاف: 
صنف هــم أقـــرب إلــى بــلــغــار، وملكهم يقيم 
أكبر  وهــم  )كييف(،  كويابة  تسمى  بمدينة 
مـــن بــلــغــار، وصـــنـــف أبـــعـــد مــنــهــم يــســمــونــه 
ــنـــف يــســمــونــه  ــيــــا(، وصـ الـــصـــاويـــة )ســــافــ
األرثــانــيــة )ســلــوفــيــنــيــا الــحــالــيــة(، وملكهم 
مقيم بــأرثــا. ويــقــول إن الــنــاس يبلغون في 
التجارة إلى كويابة، فأما أرثا فإنه ال يذكر 
يقتلون  الغرباء، ألنهم  من  أحــدًا دخلها  أن 

إنــــه اســــم املـــديـــنـــة، وهــــم مــســلــمــون، وفــيــهــا 
ــع، وبــــالــــقــــرب مـــنـــهـــا مــديــنــة  ــ ــامـ ــ مـــســـجـــد جـ
أخـــــرى تــســمــى ســـــوار فــيــهــا أيـــضـــًا مسجد 
مــن كان  جــامــع. ويــقــول رحالتنا: »أخبرني 
يخطب بــهــا أن مــقــدار عـــدد الــنــاس بهاتني 
املدينتني نحو عشرة آالف رجل، ولهم أبنية 
خشب يــأوونــهــا فــي الــشــتــاء، وفــي الصيف 
ــاهـــات )أي الــخــيــام  ــركـ يـــفـــتـــرشـــون فــــي الـــخـ
الــتــركــيــة املـــســـتـــديـــرة(. وأخـــبـــرنـــي الــخــاطــب 
بها إن الليل عندهم ال يتهيأ أن يسير فيه 
أكثر من فرسخ في الصيف، وفي  اإلنــســان 
حتى  الليل،  ويــطــول  النهار  يقصر  الشتاء 

يكون نهار الشتاء مثل ليالي الصيف«.
ــلــــغــــار هــم  ــبــ ــا إلـــــــى أن الــ ــنــ ــتــ ــالــ ــيــــر رحــ ويــــشــ
األعظم من بني هذه الشعوب، ويقول إنهم 
مــتــاخــمــون لـــلـــروم فـــي شــمــالــيــهــا، أي دولـــة 

ــغـــربـــاء، وإنــمــا  كـــل مـــن وطــــأ أرضـــهـــم مـــن الـ
يــنــحــدرون فــي املـــاء يــتــجــرون فــا يخبرون 
بشيء من أمورهم ومتاجرهم، وال يتركون 
أحــدًا يصحبهم وال يدخل بادهم. ويحمل 

من أرثا السمور األسود والرصاص.
الــــروس قـــوم يــحــرقــون أنفسهم  ويــقــول إن 
إذا ماتوا، وتحرق مع مياسيرهم الجواري 
ــهـــن، وبـــعـــضـــهـــم يــحــلــق  ــفـــسـ بــطــيــبــة مــــن أنـ
الـــلـــحـــى، وبــعــضــهــم يــفــتــلــه مــثــل الــــذوائــــب، 
ولـــبـــاســـهـــم الـــقـــراطـــف الـــقـــصـــار )ثــــيــــاب مــن 
املــخــمــل(. ولــبــاس الــخــزر وبــلــغــار وبجناك 
ــــروس يــتــجــرون   الــقــراطــق الــتــامــة. هــــؤالء الـ
ــــروم. ويــقــول:  إلـــى الــخــزر ويــتــجــرون إلـــى الـ
»لسان بلغار مثل لسان الخزر، ولبرطاس 
لسان آخر، وكذلك لسان الروس غير لسان 

الخزر وبرطاس«.

كانت ممكلة الخزر 
تقع على مصب نهر 
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