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الكاتب �أمثلة كثرية عن ال�صلة الوثيقة التي
جتمع ه��ذا ال�ت�راث بثقافة ال�����ش��رق العربي،
وي��ن�� ّوه حت��دي��دا ب��ال��ع��ادات والقيم التي يلتزم
ب��ه��ا ���س��ك��ان م��دي��ن��ة ق���ازان ال��رو���س��ي��ة يف وقتنا
احلا�ضر .هاك مثا ً
ال على الن�صو�ص الرثائية
ال���ت���ي دون�����ت يف ال���ق���رن�ي�ن ال���ث���ال���ث وال���راب���ع
ع�شر ب��احل��رف ال��ع��رب��ي ،وه��اك �أي�ضا اعتزاز
النا�س ب��ال��ق��ر�آن ف�شرعوا بطبع �أك�بر ن�سخة
ل��ه ،بلغ وزنها  800كلغ وام��ت��دت �أبعادها �إىل
م�تري��ن ط��و ً
ال وم�تر ون�صف ع��ر���ض��اً ،ناهيك
ع���ن ���ص��ف��ائ��ح ال���ذه���ب وال��ف�����ض��ة والأح����ج����ار
ال���ك���رمي���ة ال���ت���ي ا���س��ت��خ��دم��ت يف ���ص��ن��اع��ت��ه��ا،
وق��د مت��ت �صناعتها يف �إي��ط��ال��ي��ا ،و���ش��ي��د لها
م��ب��ن��ى خ��ا���ص يف ق�����ازان ع���ام  2012اح��ت��ف��اال
بيوبيل اعتناق فولغا بلغاريا الإ�سالم .هناك
�أي�ضا �أ�سماء امل��دن التي تدين للغة العربية
ك��م��دي��ن��ة «ب��ري��اخ��ي��م��وف» ال��ت��ي �أ���س�����س��ه��ا خ��ان
من فولغا بلغاريا يدعى �إبرهيم؛ فا�سرتدها
الل�سان ال��رو���س��ي �إىل لفظته ف�صارت بداية
«�إبراهيموف» ثم �صارت �إىل «برياخيموف»
لت�سكن يف اللغة الرو�سية وك�أ ّنها منها ،وهذا
هو حال املفردات الأجنبية حينما تنغر�س يف
اللغات احلية.
يف ف�����ص��ل «اجل����وام����ع ...الإ����س�ل�ام ك��واج��ه��ة
للمدينة» وه��و �أك�بر ف�صول الكتاب يتحدث
��ع�ين اجل��وام��ع
ال��ك��ات��ب ع��ن ت��اري��خ امل��ع��م��ار ،وي ّ
الأح��������د ع�������ش���ر يف م���دي���ن���ة ق��������ازان ال���ت�ت�ري���ة
ك�أمثلة و�شواهد لتق�صيه التاريخي والفني
ه���ذا .يحدثنا ع��ن ظ���روف �إن�����ش��اء ك��ل جامع
م��ن��ه��ا ،م��ت��ت��ب��ع��ا م���راح���ل ازده�������اره وم��ت��وق��ف��ا
ع��ن��د م��ن��ا���س��ب��ات �إغ��ل�اق����ه ،ك��م��ا ي��خ�برن��ا عن
امل��راك��ز التعليمية ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا والإجن�����ازات
ال���ت���ي �أح���رزت���ه���ا وي���ع���دد �أ����س���م���اء ال��ن��ا���ش��ط�ين
الإ����س�ل�ام���ي�ي�ن يف امل��ن��ط��ق��ة ،خ��ا���ص��ا ب��ال��ذك��ر
الفيل�سوف وامل�ست�شرق وامل��ت�����ص��وف �شيغابو
ال����دي����ن م����ارج����اين ( .)1889-1818ي�ب�رز
ال��ك��ات��ب خ���وا����ص ك���ل ج��ام��ع م��ن��ه��ا ،ب��ي��د �أن���ه
يتمهل �أكرث �أمام اجلامع الأبي�ض ملا يحمله
من خا�صية تتعلق بطرازه املعماري من جهة
وبالزمن الذي �شيد فيه والرمزية التي �أريد
له �أن يكت�سبها من جهة �أخرى .يقول الكاتب
ع��ن ه��ذا اجل��ام��ع اجلميل وال��ب��ارز ف��وق رب��وة
عظيمة م��ن قلب العا�صمة الترتية ق��ازان:
«ي�����ص��ح ل��ن��ا ال��ق��ول �إن ه��ذا اجل��ام��ع ق��د جمع
خ�صائ�ص الع�صر احلديث عموما وخا�صية
امل��ع��م��ار ال��ت�تري ال��دي��ن��ي للن�صف الأول من
ال��ق��رن الع�شرين على وج��ه اخل�صو�ص� .إ ّن��ه
اجلامع وامل�سجد الوحيد الذي بني يف العهد
ال�سوفيتي .وم��ع �أن ال�سلطة ال�سوفيتية قد
ان��ت��ه��ج��ت خ��ط��ا م��ع��ار���ض��ا ل�ل��أدي���ان يف ب��داي��ة

حكمها ،وهدمت الكنائ�س الأرثوذك�سية ،بيد
�أنها ت�صرفت بحذر حيال الأم��اك��ن الدينية
للأقليات القومية .ويبدو � ّأن ذلك كان جزءا
م��ن ا�سرتاتيجيتها جل��ذب املناطق املتاخمة
الم�براط��وري��ت��ه��ا��� .ش��ي��د اجل��ام��ع ب�ين �أع����وام
 1922و  ،1924ال��ت��اري��خ ال���ذي ي��واف��ق �ألفية
دخول الإ�سالم �إىل هذه الأر�ض .وقد مت بنا�ؤه
م��ن �أم���وال املتربعني م��ن امل�سلمني ،م��ا يدل
على احلنني الديني للأهايل املحليني .بني
اجلامع بالآجر الأحمر مب�أذنة على مدخله
ال����واق����ع ف����وق ���ض��ف��ة ب���ح�ي�رة ق����اب����ان ،ومي��ث��ل
مب��ج��م��ل��ه ط������را ًزا ق��وم��ي��ا ح��دي��ث��ا (م������ودرن)،
م��ت��ط��و ًرا ع���ن ال���ط���راز امل��ع��م��اري الإ���س�لام��ي
القدمي ال��ذي يت�ضافر فيه النموذج العربي
واملوريتاين للقرون الو�سطى» (�ص .)90
يتميز ك��ت��اب «�أ���س��رار فولغا بلغاريا» بجمعه
ال��ك��ث�ير م��ن الآراء وامل�����ص��ادر ال���ن���ادرة و�شبه
املن�سية التي تدل على موقع فولغا بلغاريا يف
احل�ضارة الإن�سانية وموروثها الثقايف الذي
يتمتع ب��ه �سكان ق��ازان الترتية ال��ي��وم .ومن
ب�ين الأق����وال ال��ت��ي �أورده����ا امل���ؤل��ف م��ا �سجله
كبري امل���ؤرخ�ين ال��رو���س �سريغي �سوليفيوف
يف حق ثقافة فولغا بلغاريا حيث يقول« :يف
ذلك الزمان ،حني مل ي�شرع ال�ساليف الرو�سي
يف بناء كنائ�سه امل�سيحية بعد ،كان الفولغي
بلغاري ي�ستمع �إىل القر�آن على �ضفاف نهري
الفولغا وكاما» (�ص .)76
يتخذ امل���ؤل��ف م��وق�� ًف��ا م���ؤي�� ًدا م��ن �أط��روح��ات
امل��������ؤرخ ال�����س��وف��ي��ت��ي م��ي��خ��ائ��ي��ل خ���ودي���اك���وف
ال���ق���ائ���ل���ة ب������أن ت�ت�ر ق������ازان ك���ان���وا ي��ت��م��ت��ع��ون
بثقافة م��ت��ط��ورة قبل دخ��ول��ه��م �إىل حا�ضنة
الإمرباطورية الرو�سية بوقت طويل ،بل �إن
�سيا�سة (الرتوي�س) �أحلقت بثقافتهم �ضر ًرا

ملحوظً ا .وي�شدد الكاتب على كارثية املنهج
العلمي التاريخي يف هذا االجتاه حيث يقول:
«لقد وقع خودياكوف �ضحية دعاية ال�سلطة
التي �أعدمته بتهمة معاداة ال�شعب ال�سوفيتي،
ليعاد النظر يف تهمته بعد ع�شرين عاما من
�إع��دام��ه .ومع ذلك ما زال��ت �أعماله العلمية
ومبعدة عن رف��وف املكتبات ،حيث
حمظورة ُ
� ّإن نظرياته ال تتما�شى مع العلم التاريخي
الر�سمي الذي مل يعرف وقتذاك �ألوانا �سوى
الأبي�ض والأ�سود» (�ص .)56
مل ي��رغ��ب الكاتب يف ح�صر كتابه يف زاوي��ة
ثقافية تاريخية وحيدة (و�إن بقي املنت مكر�سا
ل��ه��ذه ال���زاوي���ة) ف���أخ��ذ ي�����س��وق م��ق��والت��ه عن
ال�ش�أن ال�سيا�سي الذي بد�أ يتفاعل مع الو�ضع
العاملي ال��راه��ن ،ال �سيما فيما يتعلق باملزاج
الديني امل��ت��ط��رف .ويعتقد امل���ؤل��ف � ّأن الفكر
الديني املت�شدد مل يعد حم�صو ًرا يف القوقاز
ومتح�صنا بجبالها �أذ �أخذ يت�سلل �إىل �ضفاف
الفولغا ويتخذ ل��ه مظاهر يف اجلمهوريات
امل�سلمة الواقعة على �ضفافه ،وب� ّأن ما يتوارد
ال���ي���وم يف ت�تر���س��ت��ان وب�����ش��ك�يري��ا م���ن ب����وادر
متطرفة ي ّعد قفزة جيو�سيا�سية �إىل و�سط
رو���س��ي��ا .هناك م��ا ي�شبه احل��رك��ة التب�شريية
بني �أو�ساط ال�شبيبة ودفعهم للت�شدد ،وه�ؤالء
من طينة رقيقة قابلة للت�شكل .وهناك خطر
الطائفية املدمر للتوازن وال�سلم املجتمعي.
و ُي��ح ّ��ذر الكاتب من �سلطة الأف��ك��ار املتطرفة
على جمتمع متعدد الأدي��ان ،كما �أ ّن��ه ير�صد
وقائع �إجرامية اتخذت منزعا دينيا مل يكن
له وجود يف جمهوريات نهر الفولغا الرو�سية.
يف اخلتام ،وبعد �أن التم�س الكاتب وال�صحفي
الرو�سي يوري �سوبرينينكو يف كتابه «�أ�سرار
فولغا بلغاريا» نهجه اخلا�ص لفك �أ�سرار تلك
البالد العريقة ،وبرغم ابتعاده عن مو�ضوعه
العام بهذا امل��ق��دار �أو ذاك ،وا�ستبداله خامت
التاريخ بف�صو�ص ال�سيا�سية ،تبقى الزاوية
الأكرث كرما و�إ�ضاءة يف الكتاب ،التي �أخل�ص
لها الكاتب بعاطفته و�أح�سن لها بحما�سته
ال���ت����أل���ي���ف���ي���ة ،ه����ي زاوي��������ة ر����س���م���ه خل��ط��وط
النفوذ ال�شرقية العربية يف منطقة الفولغا
الرو�سية ،واهتمامه البالغ والأ�صيل بالآثار
والقيم الإن�سانية الإ�سالمية يف تلك الأ�صقاع
العظيمة.
----------------------الكتاب� :أ�سرار فولغا بلغاريا.
امل�ؤلف :يوري �سوبرينينكو.
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أسرار فولغا بلغاريا ..ليوري سوبرونينكو
أحمد الرحبي *
((�إىل املدن ال�صغرية من �أجل التاريخ الكبري))
«ال �أعرف كيف وب�أية و�سيلة بلغت الر�سالة املحمدية هذه الأرا�ضي ال�شمالية ،الق�صية والنائية»  -هكذا ي�صف غليوم دي روبروك بع�ض ًا من م�شاهداته يف دولة
فولغا بلغاريا التاريخية (وهي حاليا جزء من رو�سيا) .وغليوم هذا راهب فرن�سي�سكاين فلمنكي من القرن الثالث ع�شر ،امتهن الرتحال مب�سلك تب�شريي وو�ضع
م�ؤلفات عديدة ُيعرف منها كتاب «رحلة �إىل البلدان ال�شرقية».

ول��ن��ا �أن ن��ت��خ��ي��ل ان��ع��ك��ا���س امل�����ش��اه��د يف تلك
ال�����س��ه��ول ال���ت���ي و���ص��ل��ه��ا الإ�����س��ل�ام يف ع��ي��ون
ال���رح���ال���ة ال��غ��رب��ي�ين ون��ف��و���س��ه��م� .إن���ن���ا ن��رى
املعمار الإ�سالمي املتمثل باجلوامع وامل�ساجد
مبناراتها وقببها و�أقوا�سها وه��ي تقف على
خلفية ال�سهول الرو�سية الو�سطى .ال �شك
� ّأن وق��ع ذل��ك ك��ان م��ده�����شً ��ا ل��رح��ال��ة ال��ق��رون
ال��و���س��ط��ى ب���ل وم���رب���كً���ا ل��غ��رائ��زه��م ال��دي��ن��ي��ة
واجلمالية .ولي�س هذا وح�سب ،ف���إىل جانب
أي�ضا
املظهر الإ�سالمي لفولغا بلغاريا ،ثمة � ً
املناحي املدنية ،حيث املحرتفات ال�صناعية
ال���ت���ي ت��ن��ت��ج ال���ف���خ���ار واجل����ل����د ذات اجل�����ودة
ال��ع��ال��ي��ة ،ل��درج��ة �أن اجل��ل��د ح�ين ي�����ش��ار �إىل
ج���ودت���ه �آن�����ذاك ي��و���ص��ف ب��اجل��ل��د ال��ب��ل��غ��اري.
وحيث �صناعة الأ�سلحة املتطورة يف زمانها
وقد �أطبقت �شهرتها الآف��اق ،فكان امل�ؤلفون
ال��ع��رب ي��ذك��رون��ه��ا يف ت�صانيفهم وي�شهدون
للجنود البلغار بالفرو�سية وبدرعهم القوية
وذخريتهم املكينة .وعن منعة فولغا بلغاريا
احل�ضارية يذك ُر التاريخ �أن الأمري الرو�سي
ف�ل�ادمي�ي�ر الأول ،وب���ع���د �أن ف�����ش��ل ال��ب��ل��غ��ار
�أنف�سهم يف �إق��ن��اع��ه ب��اع��ت��ن��اق الإ����س�ل�ام ،نظم
ح��م��ل��ة ع�سكرية �إىل ف��ول��غ��ا ب��ل��غ��اري��ا لإدراك
اجلزية منها ،ولكنه بعد �أن وقف على �أحوال
البالد وتع ّرف على امل�ستوى الثقايف لأهلها،
كف عن خطته وقال عبارته الدالةّ �« :إن القوم
الذين يرتدون الأح��ذي��ة ال ميكن �أن تقت�ص
منهم اجلزية ،ومن الأج��دى لنا البحث عن
الذين مل يخلعوا النعال اخل�شبية بعد» .بعد
ذل��ك ،وك��م��ا ه��و م��ع��روف ،ات��ف��ق ال��ب��ل��دان على
توطيد ال�سلم بينهما.
هكذا كان �ش�أو حا�ضرة من حوا�ضر الإ�سالم
يف �أ�صقاع �أورا�سيا العظيمة ،ومن يدري �إىل
�أي مرتقى �آخ��ر كانت �ستبلغه فولغا بلغاريا
لوال الريح التي هبت من �شرق �آ�سيا حاملة
راي���ات امل��غ��ول وال��ت��ي اقتلعت يف طريقها كل
م��ا ���س��واه��ا؟ ل��ق��د ك��ان��ت دول���ة ف��ول��غ��ا بلغاريا



التي �آخ��ت بني التاريخ واجلغرافيا وغر�ست
عروق الثقافة الإ�سالمية يف �ضفاف الفولغا
اخل�صبة هي �أول من ت�صدى حلوافر «القبيلة
ال���ذه���ب���ي���ة» يف ت���ل���ك ال���ب���ق���اع .ول���ك���ن م��دن��ه��ا
املح�صنة مل تقو على ال�صمود �أم��ام الزحف
املغويل ومنها العا�صمة «بيلر» التي هدمت
ب��ال��ك��ام��ل ب��ع��د ح�����ص��ار ع���ام  1236ومل ي�ترك
امل��غ��ول م��ن��ه��ا ���س��وى ا���س��م��ه��ا .وب��ذل��ك احل��دث
اجل�����س��ي��م ف��ق��دت �أوروب������ا ال���ق���رون ال��و���س��ط��ى
�أح���د �أك�ب�ر م��راك��زه��ا ال�صناعية وال��ت��ج��اري��ة.
ويبقى �أن ال��ذي حمى ثقافة فولغا بلغاريا
م��ن ال���زوال امل�برم ه��و نف�سه ال��ذي �أع��ل��ى من
�ش�أنهم فيما �سبق� ،أي الإ�سالم ،فاملغول ،وبعد
وق��ت ق�صري من اجتياحهم ال��ب�لاد ،اعتنقوا
الإ���س�لام ،فاندجمت ح�ضارة فولغا بلغاريا
بالقبيلة الذهبية (كما يتغنى املغول فخرا
ب�أ�صلهم) وا�ستمر وج��وده��ا فيما بعد �ضمن
مدينة قازان.
ال�����ك�����ات�����ب وال���������ص����ح����ف����ي ال�����رو������س�����ي ي������وري
���س��وب��رون��ي��ن��ك��و ،اخل��ب�ير يف درا����س���ات ال��ت��اري��خ
املحلي وع��ل��م اجلغرافيا و�أح���د �أع�ل�ام معهد
اجل��غ��راف��ي��ا يف �أك���ادمي���ي���ة ال��ع��ل��وم ال��رو���س��ي��ة،
ك�� ّر���س عمله اجل��دي��د ل�ت�راث ف��ول��غ��ا بلغاريا
ال��ث��ق��ايف وال��دي��ن��ي امل��ج��ه��ول وغ�ي�ر امل��درو���س،
وم���ن ه��ن��ا ج���اء ا���س��ت��ع��م��ال ك��ل��م��ة (�أ����س���رار) يف
عنوان الكتاب .وخالفا الندثار اجلزء الأكرب
م��ن ���ش��واه��د ثقافة الفولغا بلغارية امل��ادي��ة،
يرى الكاتب � ّأن الإ�سالم ،ا�ستنادا �إىل دخوله
امل��ب��ك��ر �إىل املنطقة ال�شمالية ،وم��ا ن��ت��ج عن
ذلك من ت�أثري وتغيري يف تاريخ املنطقة ،كان
وال يزال �أهم املك ّونات الرتاثية لهذه الثقافة.
انطالقا م��ن ه��ذه اخلال�صة ،وبعد العر�ض
ال�سريع لتاريخ دولة فولغا بلغاريا القدمية
يف ف�صلني م��ن ال��ك��ت��اب« :ف��ول��غ��ا ب��ل��غ��اري��ا ما
قبل الإ���س�لام» و «كيف ب��د�أ الإ���س�لام» ينطلق
ال��ك��ات��ب يف و���ص��ف القيم الإ���س�لام��ي��ة لفولغا
بلغاريا ووريثتها املعا�صرة مدينة قازان.

ب��داي��ة ذي ب���دء ي��ن��ق��ل امل����ؤل���ف ق�����ص��ة اع��ت��ن��اق
فولغا بلغاريا الإ���س�لام ع��ام  922ع��ن امل����ؤرخ
ال��ف��ول��غ��ي ب��ل��غ��اري ي��ع��ق��وب ن��وج��م��ا ب�����أن �أح��د
ال���ت���ج���ار امل�����س��ل��م�ين و����ص���ل �إىل ت��ل��ك ال��ب�لاد
ق��ادم��ا م��ن م��دي��ن��ة ب���خ���ارى .وك���ان ال��رج��ل -
على جم��رى التجار امل�سلمني �آن���ذاك  -على
ج��ان��ب م��ن ال��ع��ل��م وم���اه���را يف ف��ن��ون ال��ط��ب.
وح��دث � ّأن ملك فولغا بلغاريا وزوج��ت��ه كانا
طريحي الفرا�ش وقد �أ�صيبا مبر�ض ع�ضال.
و�أم��ام عجز الأط��ب��اء وبطالن الأدوي���ة ،تقدم
التاجر ليعلن عن مقدرته يف عالج املليكني
ولكن �شريطة �أن يعتنقا دينه ،فكان للملك
وقرينته ال�شفاء وكان للتاجر ما �أراد .ولأن
ال��ن��ا���س ع��ل��ى دي���ن م��ل��وك��ه��م ،دان �أه���ل ال��ب�لاد
قاطبة بدين حممد.
ي�ضع امل�ؤلف يف ح�سبانه اعتبارات براغماتية
لهذه اخلطوة التاريخية اخل��ط�يرة ،في�شري
�إىل � ّأن فولغا بلغاريا كانت بحاجة �إىل دعم
ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ت�����ص��دي لأط����م����اع ام�ب�راط���وري���ة
اخل��زر الوا�سعة وامل��ج��اورة لها .وك��ان��ت دول��ة
اخل�لاف��ة العبا�سية الوحيدة يف ذل��ك الوقت
التي مب�ستطاعها تقدمي ذلك العون .وهكذا
تو�سعت العالقات بني فولغا بلغاريا وبغداد
ّ
و�ضمنت احلماية لها ،ف�ضال عن امل�ساعدات
امل��ادي��ة لتمويل ح��روب��ه��م يف ال��ق��رن الثامن،
وف�ضال ع��ن ف��وائ��د التجارة م��ع ال��ع��رب ومد
خ���ط���وط جت���ارت���ه���م �إىل الأ�����س����واق ال��ع��رب��ي��ة
الكبرية ،فازدهرت جتارة فولغا بلغاريا جنبا
�إىل جنب مع ازدي��اد نفوذ العبا�سيني يف تلك
الأ�صقاع .مع ذلك ،وخالفا لكل هذه امل�صالح
الدنيوية ،ي�شدد امل�ؤلف على مت�سك �أهل فولغا
بلغاريا بعقيدتهم التي ر�ضوا بها وب�أ ّنهم مل
ينحرفوا عنها �أو يقاي�ضوا بها ف�ضال عن
�أ ّنهم عر�ضوا على جارتهم الكبرية رو�سيا عام
� 986أن ت�صبح دولة �إ�سالمية ولكن الأخرية
اختارت امل�سيحية بعد ذلك ب�سنتني.
ويف حديثه ع��ن ت��راث فولغا بلغاريا ،ي�سوق

