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مملكة متسعة
الجوانب طوًال وعرضًا
()Getty

حفلت المصادر الجغرافية العربية بالكثير من النصوص الرحلية
والوصفية لكازاخستان ،والتي كانت قد مدت نفوذها قبل الغزو
المغولي بقرون إلى جبال القوقاز وشعوبها القديمة ،كالشركس
واألرمن والكرج .ومن هذه المؤلفات ما جمعه الجغرافي الدمشقي
ابن فضل اهلل العمري

كازاخستان
القديمة

بالد القبجاق كما وصفها العمري
قبل ثمانية قرون
بالد مترامية
األطراف
يعود العمري لإلشارة إلى أن هذه
اململكة املغولية هي بالد القبجاق
القديمة ،ويقول في ذلك« :ملا فاضت
عليها التتار صارت القبجاق لهم
رعــايــا ،ثــم خالطوهم وناسبوهم،
وغ ـ ـل ـ ـبـ ــت األرض ع ـ ـلـ ــى ال ـج ـب ـل ــة
واألصـ ـ ــل ،ف ـصــار ال ـكــل كــالـقـبـجــاق
كــأن ـهــم ج ـنــس واحـ ــد لـسـكــن املـغــل
بأرض القبجاق ومصاهرتهم لهم،
وبالدهم في أرضهم ،وهكذا طول
امل ـك ــث ف ــي ك ــل ب ـلــد وأرض ي ـجـ ِّـوز
ِّ
ويحول الغرائز إلى
التجايز إليها،
طباعها كما قدمنا ذكره ،وقد يقل
اختالف األلوان ويزيد لسبب آخر
غير البلدية» .وينقل العمري عن
التاجر كثير األسفار حسن الرومي
قــولــه إن ح ــدود ه ــذه املـمـلـكــة تبدأ
من جهة جيجون وباركند ،وجند،
ً
وسـ ـ ـ ـ ــراي وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــوداق،
وس ـق ـس ــن ،وال ـ ـكـ ــل ،وب ـل ـغ ــار عـلــى
بـحــر القسطنطينية ،وهــو البحر
األسود .ويضيف حسن الرومي أن
«مدينة باكو هي إحدى مدن أقليم
شـ ـ ــروان ،وع ـنــدهــا ال ـب ــاب الـحــديــد
الــذي يسميه الـتــرك دمرقبو ،ومن
الباب الحديد الــذي هو عبارة عن
مدينة باكو إلى حدود بالد الخطا
(أي ن ــواح ــي م ـن ـشــوريــا الـحــالـيــة)
م ـس ـي ــرة خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،ه ـ ــذا هــو
طول هذه اململكة ،وفي هذه اململكة
م ــن األن ـ ـهـ ــار ال ـك ـث ـي ــرة امل ـش ـه ــورة،
سـيـحــون ،وج ـي ـحــون ،وطــونــا (أي
ال ـ ــدان ـ ــوب) ،وإيـ ـت ــل ،وب ــاي ــن ،وت ــن،
وط ــرل ــو ،فـمــن سـيـحــون إل ــى طونا
مسيرة أربعة أشهر ،وبني سيحون
وجيحون خمسة عشر يومًا ،ومن
ج ـي ـحــون إل ــى ب ــاي ــن خـمـســة عشر
يــومــا ،ومــن بــايــن إلــى إتـيــل عشرة
أي ـ ـ ـ ــام ،ومـ ـ ــن إت ـ ـيـ ــل إلـ ـ ــى تـ ــن شـهــر
واحـ ــد ،وم ــن تــن إل ــى طــرلــو عشرة
أي ــام ،وم ــن طــرلــو إل ــى طــونــا شهر
واحــد ،ويقلب جيحون وإتيل إلى
بحر الـقـلــزم وسـيـحــون منهى إلى
مقصبة ورم ــل تـحــت مــديـنــة جند
بـثــاثــة إي ــام فيقلب هـنــاك ،وتــأتــي
األن ـه ــر املـ ــذكـ ــورة تـقـلــب إلـ ــى بحر
عمان ،وهذه السبعة أنهر في هذه
اململكة ،ويتصل منها إلى إقليم ما
وراء النهر سيحون وجيحون».

سيبيريا

يقول حسن الرومي إن بالد السبر ،أي سيبيريا ،تقع ضمن مملكة املغول« :وبالد السبر
وجــوملــان مضافة إلــى باشغرد( ،أي البشكير) .وفــي بــاد باشغرد قــاض مسلم معتبر،
وبــاد السبر وجوملان شديدة البرودة ال يفارقها الثلج مدة ستة أشهر ،ال يــزال يسقط
على جبالهم وبيوتهم وبالدهم ،ولهذا تقل مواشيهم عندهم ،وهم سكان قلب الشمال،
والواصل عندهم وإليهم من الناس قليل ،واألقوات عندهم قليلة ،ويحكى عنهم أن اإلنسان
منهم يجمع عظام أي حيوان كان ،ثم إنه يغلي عليها بقدر كفايته ثم يتركها وبعد سبع
مـ ــرات ال يـبـقــى فـيـهــا ش ــيء م ــن الــدهــن.
وهم مع ضيق العيش ليس في أجناس
الرقيق أنعم من أجسامهم ،وال أحسن
م ــن ب ـيــاض ـهــم ،ص ــوره ــم ت ــام ــة الـخـلـقــة
ف ــي ح ـســن وب ـي ــاض ون ـعــومــة عـجـيـبــة،
زرق ال ـع ـيــون» .ويـضـيــف أن الـتـجــار ال
يـتـعــدون مــديـنــة بـلـغــار ،يـســافــرون إلــى
بالد جوملان ،وتجار جوملان يسافرون
َ
إلـ ـ ــى بـ ـ ــاد ب ـ ــوغ ـ ــزه ألن ـ ـهـ ــا فـ ــي أق ـص ــى
الشمال ،وليس بعدها عمارة غير برج
عـظـيــم م ــن ب ـنــاء اإلس ـك ـنــدر عـلــى هيئة
املـ ـن ــارة ال ـعــال ـيــة ،ول ـي ــس ب ـع ــده مــذهــب
إال الظلمات ،وهــي صـحــارى وجـبــال ال
يفارقها الثلج والبرد ،وال تطلع عليها
ال ـش ـم ــس وال ي ـن ـبــت ف ـي ـهــا نـ ـب ــات ،وال
ً
يعيش فيها حيوان أصال.

تيسير خلف

تأسست جمهورية كازاخستان
بحدودها الحالية قبل مائة عام
تـقــريـبــا ،ولـكـنـهــا قـبــل ذل ــك بألف
عام كانت مقر اتحاد بني قبيلتني تركيتني
عظيمتني هما القبجاق والكومان ،وسبب
اتـحــادهـمــا ،عـلــى األرجـ ــح ،هــو سيطرتهما
على طريق الحرير الذي كان يؤمن للقبائل
الـبــدويــة الـتــركـيــة فــي أواس ــط آسـيــا مصدر
دخ ــل أســاس ـيــا ،بـعــد انـهـيــار مملكة الـخــزر
الـشـهـيــرة .ول ـكــن ه ــذا االت ـح ــاد قـضــى عليه
هوالكو حني اجتاح العالم في أواسط القرن
الثالث عشر املـيــادي ،ومــع ذلــك ،احتفظت
هذه البالد باسم مملكة القبجاق حتى بعد
أن حكمها املغول ،إلى أن أصبح اسمها بالد
خانات الكازاخ ،ثم كازاخستان.
وق ــد حـفـلــت امل ـص ــادر الـجـغــرافـيــة الـعــربـيــة
بالكثير من النصوص الرحلية والوصفية
لهذه البالد مترامية األطــراف ،والتي كانت
قد مدت نفوذها قبل الغزو املغولي بقرون
إلـ ــى ج ـب ــال ال ـق ــوق ــاز وش ـعــوب ـهــا ال ـقــدي ـمــة،
ك ــال ـش ــرك ــس واألرمـ ـ ـ ــن والـ ـ ـك ـ ــرج .وم ـ ــن ه ــذه
امل ــؤل ـف ــات م ــا جـمـعــه ال ـج ـغــرافــي الــدمـشـقــي
ابــن فضل الـلــه العمري عــن هــذه الـبــاد من
معلومات استقاها من شهود عيان زاروها،
وحــدثــوه عـنـهــا .وعـلــى األرجـ ــح؛ ف ــإن منبع
اهتمامه بها أنها موطن سالطني املماليك
الــذيــن جـلـبــوا إل ــى دي ــار اإلس ــام عـبـيـدًا من
ب ــاد ال ـق ــوق ــاز ،ق ـبــل أن يـعـتـنـقــوا اإلسـ ــام،
ويعتقوا ويصبحوا ملوك البالد والعباد.
ً
وي ـحــدث ـنــا ال ـع ـمــري ن ـق ــا ع ــن ال ـش ـيــخ نجم
ال ــدي ــن ب ــن ال ـش ـحــام املــوص ـلــي ع ــن أن هــذه
ً
املـمـلـكــة مـتـسـعــة ال ـجــوانــب طـ ــوال وعــرضــا،
كـثـيــرة ال ـص ـحــراء ،قليلة املـ ــدن ،وبـهــا عالم
كثير ،ال يدخل تحت حـ ٍّـد ،وليس لهم كبير
نفع لقلة السالح ورداءة الخيل» .ويضيف
«أرضهم سهلة قليلة الحجر ال تطيق خيل،
ربـيــت فيها األوعـ ــار ،فـلـهــذا يـقــل عـنــاء أهــل
ه ــذه اململكة فــي ال ـح ــروب ،ولـيــس مللوكهم
عظيم عناية بــاألوضــاع ،وترتيب سلطان
ه ـ ــذه الـ ـب ــاد ف ــي أمـ ـ ــور ج ـي ـشــه وس ـل ـطــانــه
تــرت ـيــب مـمـلـكــة الـ ـع ــراق وال ـع ـج ــم ،ف ــي عــدة
األمراء واألحكام والخدم».
العاصمة سراي

وبـ ـع ــد أن ي ـخ ـبــرنــا بـ ــأن م ـل ــك هـ ــذه ال ـب ــاد
امل ـت ـس ـع ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــام 1330م كـ ـ ــان ي ــدع ــى
السلطان أوزبــك؛ يقول إن العاصمة تدعى
س ـ ـ ــراي ،و«ه ـ ــي م ــدي ـن ــة ص ـغ ـي ــرة ب ــن رم ــل
ونـهــر ،وقــد بنى بها سلطانها القائم بها
ٌ
معظم
اآلن أوزبك خان مدرسة للعلم ،وهو
ل ـج ــان ــب ال ـع ـل ــم وأهـ ـ ـل ـ ــه» .وم ــديـ ـن ــة سـ ــراي
امل ـق ـصــودة هـنــا ه ــي س ــراي ج ــوك الـحــالـيــة
عــاصـمــة خــانـيــة القبيلة الــذهـبـيــة الــواقـعــة
غربي كازاخستان على نهر األورال ،قبل أن
يصب في بحر قزوين.
وحول مدينة سراي املذكورة ،ينقل العمري
ع ــن ع ـبــد الــرح ـمــن ال ـخ ــوارزم ــي الـتــرجـمــان

الجركس والروس والالص

يؤكد العمري أن شعوب الجركس والروس
ّ
الخانية،
والالص يخضعون لسلطان هذه
ويـصـفـهــم بــأنـهــم أه ــل م ــدن ع ــام ــرة وآه ـلــة،
وجبال مشجرة مثمرة ،ينبت عندهم الزرع،
ويـ ــدر الـ ـض ــرع ،وت ـج ــري األنـ ـه ــار ،وتـجـنــى
الثمار».
وبعد أن يشير إلى أنه «ال طاقة لهم بسلطان
هذه البالد» ،أي أنهم خاضعون له مكرهني،
كالرعايا ،فإن داروه
يضيف أن «لهم ملوكًا
َّ
َّ
بالطاعة ،والتحف ،والطرف كف عنهم ،وإال
شن عليهم الـغــارات ،وضايقهم بالحصار،
وكــم من مــرة قتل رجالهم ،وسبى نساءهم
وذراري ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ،وجـ ـل ــب رق ـي ـق ـه ــم إلـ ـ ــى أقـ ـط ــار
األرض» .وهــذه إشــارة مهمة إلى أن الرقيق
ف ــي ذلـ ــك ال ــزم ــن ك ــان ي ـت ـكــون م ــن الـجــركــس
والالص وغيرهم من أمم شمالي القوقاز.
وي ـق ــول ال ـع ـم ــري م ـس ـت ـطــردًا إن «ت ـ ــرك هــذه
ال ـبــاد هــم خ ـيــار ال ـتــرك أج ـنــاســا ،لوفائهم
وش ـجــاع ـت ـهــم ،وت ـج ـن ـب ـهــم الـ ـغ ــدر م ــع تـمــام
قـ ــامـ ــات ـ ـهـ ــم ،وحـ ـ ـس ـ ــن ص ـ ـ ــوره ـ ـ ــم ،وظ ـ ــراف ـ ــة
شـمــائـلـهــم ،ومـنـهــم معظم جـيــش مـصــر ألن

سالطينها وأمــراء هــا منهم منذ رغــب امللك
ال ـصــالــح نـجــم ال ــدي ــن أيـ ــوب ب ــن ال ـكــامــل في
مـشـتــرى مـمــالـيــك الـقـبـجــاق ،ثــم انـتـقــل امللك
إليهم».
شعب البشكير

بعد ذلــك ،يحدثنا العمري عــن شعب تركي
شمالي تقع أراضـيــه فــي أقصى شمال هذه
امل ـم ـل ـك ــة ،وهـ ــو ي ـع ـنــي ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح شـعــب
البشكير ،حيث يصفه بـقــولــه« :ينضم إلى
جناح هذا السلطان قوم من الترك في نهاية
جهد من قشف
الشمال من حدوده ،وهم في
ٍ
العيش ،ألنهم ليسوا أهل حاضرة لهم زرع،
وشدة البرد تهلك مواشيهم ،وهم همج رعاع
ال لهم مسكة بدين ،وال رزانــة في عقل ،وهم
لشدة ما بهم من سوء الحال إذا وجد أحدهم
لحمًا سلقه ولم ينضجه ،وشرب مرقه ،وترك
اللحم ليأكله مــرة أخــرى ،ثم يجمع العظام،
ويعاود سلقها مرة أخــرى ،ويشرب مرقها،
وقس على هذا بقية عيشهم».
وينقل العمري عن تاجر جلود يدعى عبد

ال ـل ــه ال ـح ـص ـنــي ،زار ت ـلــك الـ ـب ــاد ،ق ــول ــه إن
الجلود فــي هــذه الناحية مــن مملكة أوزبــك
خــان قليلة ،ويضيف أنهم «ال يعرفون في
املأكل ما ُيعاف مما ال ُيـعــاف ،وال التحريم
مــن الـتـحـلـيــل ،وأن ـهــم فــي األزمـ ــات يبيعون
أوالدهم ليتقوتوا بأثمانهم إذا ضاقت بهم
األح ــوال فــي بعض السنني ،ويقولون عمن
يبيعونه من أوالدهم :نعيش نحن خير من
أن نموت نحن وهو».
محاصيل زراعية

ويشير التاجر الحصني إلى أن «هذه البالد
أكثر األرض ً
ماء ومرعى ،وأخصبها زرعًا إذا
زرع بها ،ولكنهم أهل حل وترحال ،أصحاب
ماشية ،ليس لهم مباالة بالزرع والغراس،
ول ـق ــد ك ــان ــت ق ـب ــل اس ـت ـي ــاء ال ـت ـت ــار عـلـيـهــا
معمورة الجوانب ،وهي اآلن في بقايا تلك
ال ـع ـمــارة فـيـهــا األش ـج ــار املـخـتـلـفــة األنـ ــواع،
مــن ال ـفــواكــه :الـعـنــب ،وال ــرم ــان والـسـفــرجــل،
وال ـت ـفــاح ،والـكـمـثــرى ،واملـشـمــش ،وال ـخــوخ،
والجوز .وبها فاكهة تسمى بلغة القبجاق

ق ــول ــه إن ه ــذه املــدي ـنــة «ب ـنــاهــا ب ــرك ــة خــان
(حفيد هــوالكــو) على شــط نهر تــوران (أي
سور،
األورال) ،وهي في أرض سبخة بغير
ٍ
ودار امل ـلــك بـهــا قـصــر عـظـيــم ،عـلــى عليائه
ه ــال ذه ــب ق ـن ـط ــاران ب ــامل ـص ــري ،ويـحـيــط
بــالـقـصــر س ــور بــه أبـ ــراج مـســاكــن ألمــرائــه،
وبهذا القصر مشتاهم .وهــذا النهر يكون
قــدر النيل ثــاث مــرات أو أكثر ،وتجري به
السفن الكبار تسافر إلى الروس والصقلب
(السالف) ،وأصل هذا النهر أيضًا من بالد
الصقلب».
ويتابع« :وهي (يعني سراي) مدينة كبيرة
ذات أس ــواق وح ـمــامــات ووج ــوه مقصودة
باألجالب ،في وسطها بركة ماؤها من هذا
الـنـهــر ،يستعمل مــاؤهــا لالستعمال ،وأمــا
شربهم فمن الـنـهــر ،يستقى لهم فــي جــرار
ف ـخــار ،ويـصــف عـلــى الـعـجــات ،وتـجــر إلــى
املــديـنــة ،وت ـبــاع بـهــاُ ،
وبـعــدهــا عــن خ ــوارزم
نـحــو شـهــر ون ـص ــف ،وبـيـنـهــا وب ــن س ــراي
مدينة وحــق ،ومدينة قطلوكت ،ودينارهم
رائج عنه ستة دراهم».
أمــا حاصالت وأقــوات مدينة ســراي فيقول
الـتــرجـمــان ال ـخ ــوارزم ــي« :الـقـمــح والشعير
والــدخــن ،ويسمى عندهم األزرن ،وامل ــاش،
وال ـ ـجـ ــاورس ،وه ــو شـبـيــه ب ـحــب الـبــرسـيــم
ولـ ـي ــس يـ ـب ــاع عـ ـن ــده ــم هـ ـ ــذه الـ ـحـ ـب ــوب إال
بالرطل ،يقال كل حمل حمار بكذا ،وحمل
ال ـح ـمــار ع ـنــدهــم م ــائ ــة رطـ ــل ،ب ـه ــذا ال ــرط ــل،
والسعر املتوسط للقمح بدينارين ونصف،
وكــذلــك امل ــاش والشعير بــديـنــاريــن ،وكذلك
الدخن ،وكذلك الجاورس أو أزيــد ،والغالب
أن يكون سعره قياس سعر القمح ،وسعر
ال ـش ـع ـي ــر والـ ـلـ ـح ــم الـ ـض ــان ــي ع ـل ــى ال ـس ـعــر
املتوسط في كل ثالثة أرطال بدرهم».
أم ــا ال ـف ــواك ــه ف ـي ـقــول إن ب ـهــا جـمـيــع أن ــواع
الـ ـف ــواك ــه إال الـ ـنـ ـخ ــل ،والـ ــزي ـ ـتـ ــون ،وق ـصــب
السكر ،واملوز ،واألترج ،والليمون والنارنج،
ويـضـيــف أي ـضــا أن فـيـهــا مــن أنـ ــواع الطير
والــوحــش ،وبـهــا الـغــزالن كـبــارًا ج ـدًا ،يكون
ال ـغــزال قـ ُّـد بقر الــوحــش .وكــذلــك بها معدن
يخرج منه أحجار يعمل منها قــدور ،تقيم
القدرة نحو ستني سنة ،وال يتغير.
السلطان أوزبك ونساؤه

ويـنـقــل ال ـع ـمــري ع ــن تــاجــر يــدعــى عـمــر بن
مسافر قوله« :إن هذا السلطان أوزبــك غير
ملتفت مــن أم ــور مملكته إال إل ــى جمليات
(أي عـ ـم ــومـ ـي ــات) األمـ ـ ـ ـ ــور ،دون تـفـصـيــل
األح ــوال ،يقنع بما ُحمل إليه ،وال يفحص
عن وجوهه في القبض والصرف ،وإن لكل
امــرأة من خواتينه جانبًا من الحمل ،وهو
يــركــب كــل ي ــوم إل ــى امـ ــرأة مـنـهــن يـقـيــم ذلــك
ال ـي ــوم ع ـنــدهــا ،يــأكــل ف ــي بـيـتـهــا ،وي ـشــرب،
وتلبسه بــذلــة قـمــاش كــامـلــة ،ويـخـلــع التي
ك ــان ــت ع ـل ـيــه ،ع ـلــى م ــن ي ـت ـفــق م ـمــن حــولــه،
وق ـمــاشــه لـيــس بـفــائــق ال ـج ـنــس ،وال غــالــي
الثمن ،وهو مسلم ،حسن اإلسالم ،متظاهر
بالديانة ،والتمسك بالشريعة ،محافظ على
إقــامــة ال ـصــاة ،ومــداومــة الـصـيــام مــع قربه
مــن الرعايا والقاصدين إلـيــه .وليست يده
بمبسوطة بالعطاء ،ولــو أراد هــذا ملــا وفى
له به دخل بالده ،وغالب رعاياها أصحاب
عمد فــي الـصـحــراء ،أقــواتـهــم مــن مواشيهم
مــن الخيل والـبـقــر والـغـنــم ،وال ــزرع عندهم
قـلـيــل ،وأق ـلــه الـقـمــح والـشـعـيــر ،وأم ــا الـفــول
فال يكاد يوجد ،وأكثر املوجود عندهم من
ال ـ ــزروع ،وال ــدخ ــن مـنــه أكـلـهــم ،وعـلـيــه فيما
يـخــرج األرض كـلـهــم ،واألس ـع ــار فــي جميع
هذه اململكة رضية إلى غاية».
وي ـش ـيــر ال ـع ـم ــري إلـ ــى ن ـس ــاء هـ ــذه املـمـلـكــة
ومـشــاركـتـهــن الــرجــال فــي الـحـكــم ،وإص ــدار
األوامر ،تمامًا كما كان عليه األمر في بغداد
ذلك الزمن حني كانت الخاتون بنت جوبان،
زوجــة السلطان املغولي املسلم أبــو سعيد
بهادر بن خدابنده ،تتحكم في أمور اململكة
وقــراراتـهــا ،حيث يـقــول« :إنـنــا مــا رأيـنــا في
زمــانـنــا ،وال سمعنا عمن ق ــارب زمــانـنــا أن
امـ ــرأة تـحـكـمــت تـحـكـمـهــا ،وق ــد وق ـفــت علي
كـثـيــر م ــن الـكـتــب الـ ـص ــادرة ع ــن م ـلــوك هــذه
الـ ـب ــاد م ــن ع ـهــد ب ــرك ــة ومـ ــا بـ ـع ــده ،وفـيـهــا
وافقت آراء الخواتني (أي السيدات) واألمراء
على كذا أو ما يجري هذا املجرى».

بابيك شبيهة بــالـتــن ،والـفــواكــه املــوجــودة
عندهم اآلن من بقايا ما بــاد من غــراس من
كان قبل هؤالء ،ممن كان لهم عناية بالزرع
والنصب ،وهي كثيرة الوجود في جبالهم،
وم ــا يـحــدث إل ــى امل ــدن مــع كـثــرة مــا ب ــادوا».
وعلى األرجح؛ املقصود هنا شعوب البلغار
واملـجــر وال ــروس الــذيــن هــاجــروا إلــى شرقي
أوروبا بعد اجتياح هوالكو لهذه البالد.
ويؤكد التاجر الحصني أن في مدن الجركس
والروس والالص الكثير من البطيخ وهو في
غاية الحالوة وطيب الطعم مع ما يحكى من
كثرة وجوده ورخصه ،ومنهم من يستخرج
ماءه ويعقد منه الحلوى .ويلفت النظر كذلك
إل ــى وج ــود كثير مــن ال ـخ ـضــراوات ،كاللفت
وال ـجــزر والـكــرنــب وغـيــر ذل ــك ،وبـهــا العسل
الكثير األبيض اللون اللذيذ الطعم الخالي
من الحدة» .ويؤكد أن اإلسالم دخل إلى هذه
البالد ،أي بالد الجركس والــروس والــاص،
«وأشــرق على أقطارهم نــور اإليـمــان» .وهذا
يـنـفــي إل ــى حــد مــا أن الـعـثـمــانـيــن هــم الــذي
أدخلوا الجركس في اإلسالم.

