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ي�أجوج وم�أجوج وجريانهم بعيون العرب
�إينا�س ال�شيادية

حينما يقع بني �أيدينا �شيء من كتابات �شم�س الدين الكيالين ف�إ ّنه يتوجب علينا �أن نكون حا�ضري الذهن من�صتي الفكر ،ممعني النظر يف
خيالنا املر�سوم ملا يكتبه وي�سجله لع�صور قدمية لنعي�ش ذلك التاريخ بتفا�صيله الدقيقة ،ومقاله يف جملة الت�سامح «موقع �شعوب ال�شرق الأق�صى
الكوين يف املتخيل العربي» الذي بني يدي جعلني �أعود ملذكرات التاريخ وكتب اجلغرافيا و�أفرت�ش على طاولتي خرائط الأمم املختلفة لأفهم حقاً
كيف تخيل العرب �أماكن جريانهم من ال�شعوب الأخرى وح�ضارات ال ُيعلم عنها �إال اهلل كي�أجوج وم�أجوج وغريها ،وكيف عرفوها؟
ي���ح���اول ���ش��م�����س ال���دي���ن ال���ك���ي�ل�اين يف م��ق��ال��ه ه����ذا �إج��ل�اء
ال�صورة التي كونها العرب منذ ق��دمي الزمان عن ح�ضارات
ال�شرق الأق�صى يف الهند وال�صني وجريانهما يف الرب والبحر
وخ�صو�صاً يف الع�صر الو�سيط من ناحية التق�سيم اجلغرايف �أو
تلك التي يطلق عليها اجلغرافية الكونية التي كانت مرت�سخة
يف خميلتهم يف ذلك الوقت حماو ًال عر�ض حدودها التف�صيلية
الربية والبحرية ومدى قربها �أو بعدها عن خطوط اال�ستواء
مهما اختلف و�صف العرب ال��ذي ا�ستخدموه يف �إي�ضاح ذلك
على قرون خمتلفة.
وذك��ر الكيالين يف مقاله ما ت��داول��ه امل�صنفون العرب عن
متخيلهم عن العامل يف وقت مبكر ن�سبوه لعبد اهلل بن عمرو
بن العا�ص يبدو فيه العامل على �صورة طائر ر�أ�سه ال�صني،
وخلف ال�صني �أمة يقال لها واق واق ،واجلناح الأمين الهند،
وخلف الهند البحر ،واجل��ن��اح الأي�����س��ر اخل���زر ،وخلفه �أمتان
ُيقال لأحدها من�شك وما�شك ،وخلفها ي�أجوج وم�أجوج ،و�صدر
الدنيا مكة واحلجاز وال�شام والعراق وم�صر.
تبدو يل �أ�سماء بع�ض ه��ذه الأمم غريبة �أو رمب��ا �أ�سمعها
للمرة الأوىل ،ولكن ا�سم ي�أجوج وم�أجوج الذي يرتدد علينا كل
جمعة ونحن نقر�أ ق�صته يف �سورة الكهف هو ما �شد انتباهي
لأوق���ف ال��ق��راءة و�أب��ح��ث يف خ��رائ��ط ه��ذه الأمم ،فلقد ظهر
يل �شم�س الكيالين هنا من�صفًا بعدم تهمي�شه هذه الأم��ة يف
مقالته فلقد �سرد اهلل لنا ق�صتها يف كتابه العزيز منذ �آالف
القرون ،ورغم ذلك ظهر اخلالف الكبري يف حقيقة هذه الأمة
فمنهم م��ن ق��ال �إن ي���أج��وج م��ن ال�ت�رك ،وم���أج��وج م��ن اجلبل
وقال بع�ض املحقّقني �إنّ ي�أجوج من املغول ،وكانت هذه الأُ ّمة
قاطنة بال�شمال ال�شرقي من �آ�سيا يف �أقدم الع�صور ،وهي �أُ ّمة
كبرية مهاجمة تهجم تارة على ال�صني ،و�أُخرى على القوقاز
و�أرم��ي��ن��ي��ة ،وث��ال��ث��ة على �شمال �إي����ران ،وال���رواي���ات يف حقيقة
ي�أجوج وم�أجوج خمتلفة ولكن كل ما نعرفه عنهم �أنّهم كانوا
مف�سدون يف الأر�ض ف�ضرب ال�س ّد دونهم.
ويف ال��ق��رن التا�سع امل��ي�لادي ا�ستطاع ال��ع��رب �أن ي�صححوا
�أف��ك��اره��م ال��ق��دمي��ة ع��ن م��واق��ع ت��ل��ك ال�����ش��ع��وب فلقد �أ�سهمت
امل��ع��ارف يف ع�صر انبثقت ف��ي��ه ال��ع��ل��وم اجل��غ��راف��ي��ة و�أمن��اط��ه��ا
املتعددة كالفلكية والو�صفية يف حتديد مواقعهم ب�شكل �أف�ضل،

ك��م��ا �أ���س��ه��م��ت م��دون��ات ال��رح��ال��ة ال��ع��رب يف ر���س��م م�لام��ح تلك
العوامل ،وال عجب حينما يقول رب العزة «وعالمات وبالنجم
هم يهتدون» �أن ت�صبح النجوم �سبيل هداية ملن �ضل طريقه
و�أراد �أن ي�سرت�شد بها ليعلم م��ن خاللها ال��ط��رق والأم��اك��ن
التي قد تو�صله حل�ضارات كان يجهلها ،ومن �أجل ذلك ا�ستعان
اجلغرافيون بت�أثري النجوم وهذا ما �ساهم يف تعديل مفاهيم
موقعهم الإقليمي ،وكان لزحل وعطارد دورهما احلا�سم �أي�ضاً
يف ذلك كما �أ�شار كل من امل�سعودي و�صاحب �أبجد احلروف.
ورغم ذلك ،مل�ست �ضبابية يف الو�صف وحتيزا بل عن�صرية
ظاملة حينما تعلق الأمر عن بعد �أو قرب تلك البلدان عن خط
اال���س��ت��واء �شماال وج��ن��وب��اً ،في�شرح اب��ن خ��ل��دون ذل��ك ويو�ضح
�أنّه ما دام ال�شمال واجلنوب مت�ضادين من احلر والربد ف�إنّ
و�سطها �سيكون حتما معتدال لي�س باجلو فح�سب بل يف كل
�شيء� ،أما الأقاليم البعيدة عن االعتدال فبنا�ؤهم من الطني
و�أكرثهم عريان من اللبا�س و�أخالقهم من ذلك قريبة من
خلق احليوانات العجم ،كما ذهب الإدري�سي على تف�سري و�صف
�أهايل ال�صحاري من الزجن واحلب�شة والنوبة و�سائر ال�سودان
بذلك لقلة الرطوبة البحرية وتوايل �إحراق ال�شم�س لهم التي
كان يعتقد �أنها �سبب يف تفلفل �شعورهم وا�سوداد �ألوانهم وننت
�أعراقهم وت�شوه خلقهم وقلة معارفهم وف�ساد �أذهانهم؛ فهم
كما يقول (هم يف نهاية اجلهالة واقعون و�إليها ين�سبون) .كما
�أو�ضح ابن خلدون �أنّ �أهل الأقاليم املتو�سطة هم �أهل االعتدال
يف خلقهم وخلقهم ولديهم من امل�ساكن وال�صنائع والرئا�سات
وامللك فكانت فيهم ال��ن��ب���ؤات ،وال�شرائع وي�ضرب �أمثلة على
العرب وال��روم وفار�س وبني �إ�سرائيل واليونان و�أه��ل ال�سند
وال�����ص�ين� ،إذ �إ ّن���ه لي�س م��ن ال��ع��دال��ة �أن ت�صنف ال�شعوب كما
�سلف ذك��ره ،فهناك �أ�سباب �أخ��رى جتعل من البلدان تت�صدر
احل�ضارات بفكرها و�أخالقها واخرتاعاتها وتقدمها العلمي
وال���ث���ق���ايف ومت�����س��ك��ه��ا ال��دي��ن��ي ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن م��وق��ع��ه��ا يف
اخلريطة الكونية.
وم����ن �أج�����ل ذل����ك ح���اف���ظ امل����ؤل���ف���ون ال���ع���رب ن�����س��ب��ي��اً ع��ل��ى
ا�ستقاللهم الفكري وه��م يقتب�سون م��ن النماذج الأخ���رى يف
و�صف هذه العوامل كالنموذج الفلكي البطليمو�س للأقاليم
«واملذهب الهرمي�سي الإي��راين» ومل ي�ست�سلموا حلرفية تلك

ال��ن��م��اذج ب��ل وظ��ف��وا �أط��ره��ا املنهجية ملقا�صدهم حيث جتلت
هذه اال�ستقاللية املنهجية والت�صورية مع �أ�صحاب املدر�سة
اجلغرافية العربية الكال�سيكية يف ال��ق��رن العا�شر امليالدي
ورك��زوا �أبحاثهم على «دار الإ�سالم» واعتماد اخلط احلقيقي
للجغرافية العربية وهو اخلط القائم على الرحلة وامل�شاهدة
وال��ت��ح��ق��ق م���ن امل��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ُي�����ديل ب��ه��ا �أه�����ايل ال��ب��ل��دان
ومقارنتها بغريها ،كما ذكر �شم�س الكيالين يف مقالته ،حيث
تبلورت �أبحاث كل من الأ�صطخري وابن حوقل واملقد�سي على
جمال (دار الإ�سالم) ومل يخ�صوا �سوى القليل من �أبحاثهم
ريا عن ثقتهم مبوقع ه��ذه ال��دار يف العامل
لأمم اجل��وار تعب ً
ولتعاظم �شعورهم بوحدة اجلماعة العربية الإ�سالمية .ومن
املن�صف تطرق الكاتب لزاوية احلدود ال�سكانية يف هذه الدار
والتي ت�شمل �أبناء الأم��ة الإ�سالمية كائنا ما كانت �أ�صولهم
و�أع��راق��ه��م و�أل�سنتهم ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أه���ل ال��ذم��ة م��ن �سكان
البالد املفتوحة والتي مل ت�صنف على ح�سب �أعراقها وموقعها
يف اخلريطة ،فاهلل �سبحانه يقول «وجعلناكم �شعوباً وقبائل
لتعارفوا� ،إن �أك��رم��ك��م عند اهلل �أت��ق��اك��م» وه��ذا م��ا كنت �أرم��ي
لقوله �آنفاً.
وعلى الرغم من اهتمام ابن حوقل والإ�صطخري بالرتكيز
يف درا����س���ة (دار الإ����س�ل�ام) ع��ن غ�يره��ا �إال �أن��ه��م��ا مل يهم�شا
تداخالت حدودها مع الأمم الكربى املحيطة بها ،حمددين
متاما كما
موقعها اجلغرايف داخل تلك الأمم التي يتو�سطها ً
ذكر اهلل �سبحانه يف كتابه احلكيم «وجعلناكم �أمة و�سطا».
وقبل �أن تغ�ص م�ساحة �صفحتي بالكلمات �أحببت الإ�شارة
�إىل نقطة مهة �أ�شار �إليها الكاتب وهي عالقة دار الإ�سالم بدار
احل��رب والتي يتوقع منها ن�شوب احل��رب يف �أي وق��ت ،ف�أغلب
الفقهاء �أجمعوا على �أن العالقة بينهما يجب �أن تكون عالقة
�سلم و�أنه ال يحق للم�سلمني �شن حرب �ضد هذه الأمم �إال �إذا
بد�أت باحلرب �أو ًال ،فيا �أ�سفاه حينما نرى دار احلرب تغزونا
ونحن جثث جامدة ال نقوى على �شيء �سوى التطبيل والتغني
بالأ�سالف ،ويا ل�شجاعتنا حينما نكون على خالف ب�سيط مع
�إخ��وان��ن��ا املُ�سلمني لنجهز لهم ال��ع��دة والعتاد لإب��ادت��ه��م �إب��ادة
عمياء ال ترى �أمامها مبد�أ دين وال �أخوة �إ�سالم ،فرحمة اهلل
علينا �أجمعني.
taj_nwees@hotmail.com

