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چکیده

در جریان بخشی از فتوحات اعراب مسلمان که معطوو بوه اوواحی
شمال آذربایجان بود ،آنها با کوههای قفقاز که مااع طبیعویای مهو

بود ،برخورد کرداد و با خزرها و دیگر اقوام تحت سیطرۀ امپراتوری

خووزر مواجووه شوودادخ خزرهووا قووومی توور زبووان ،و دارای خاسووتگاه

قبیلهای و عشیرهای رو به شهراشینی بوداد که در این زمان ،همچوون
اعراب در مسیر تشکیل امپراتووری جدیود قرارگرفتنودخ روابو میوان

اعراب و خزرها بهشکل جنگها و لشکرکشیهای دورهای ،از زمان

خلیفۀ دوم شروع شد و تا یک قورن بعوداز آن در دو سووی شومال و
1خ دااشیار گروه تاریخ دااشگاه تبریز؛ n_sedghi@tabrizu.ac.ir

2خ کارشناس ارشد مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی ،دااشگاه تهران؛ mesud.sh@gmail.com
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جنوب کوههای قفقاز ،بهصوورت جنوگهوای مکورر و بویسورااجام
ادامووه یافووتخ هرچنوود مسوولمااان در مقوواطعی ،در قلموورو خزرهووا

پیشرَویهایی موقت کرداد ،وجود موااع طبیعی همچون سلسلهجبوال

قبخ (قفقاز) ،برقراری تشکیالت منسج در سازمان حکومتی خزرهوا
و اتحاد دولتهای خزر و بیزااس ،از موااع عمدۀ فوراروی مسولمااان

در پیشروی بهسمت شمال قفقاز بودخ

واژههای کلیددی خزرهوا ،مسولمااان ،خلفوای راشودین ،خلفوای
بنیامیه ،رواب  ،جنگخ

 .1مقدمه

بهدابال آغاز موج اول از لشکرکشیهای مسلمااان در دورۀ خالفت عمور ،فتوحوات در سوه
جبهۀ اصلی پی گرفته شد :جبهۀ اول در عراق علیه امپراتوری ساسواای؛ جبهوۀ دوم در شوام،
فلسطین و مصر علیوه امپراتووری بیوزااس؛ جبهوۀ سووم در قفقوازخ درپوی فوت سورزمینهوای
آذربایجان و ارمنیه ،مسلمااان با امپراتوری خوزر در مواوراق قفقواز ،همسوایه شودادخ خوزرهوا

قبیلههایی ایمهکوچاشین با منشأ ترکى ،ساکن مناطق میان دربند تا ساحل رود ولگوا 1بوداودخ
آاان از سال  30تا 354قخ حکومتی قدرتمند (خاقااات) تشکیل داداد که بر مناطقى وسیع از
جنوب روسیه ،کریمه ،مشرق اوکراین ،بخش اعظ از قفقاز ،و سواحل غرب و شمال غربى
دریاى خزر فرمان میرااودخ در منوابع اسوالمی ،اخسوت ،یعقووبى و دینووری و درپوی آنهوا
مسعودی و بسیاری دیگر از مورخان و جغرافىاویسان ،خزران را از اعقواب یافو

بون اوو

شمردهااد (یعقوبی18 /1 :1382 ،؛ مسعودی29 /1 :1374 ،؛ دینوری)28 :1371 ،خ بهاظر موى

رسد اسرائیلیات و توجه مورخان اسالمى به تورات ،از عوامل برساختن اینگواه اسباامه ها
بوده است؛ البته اصطخرى در این باب ،سخنی متفاوت بدین شر گفته است:

خخخ خزر و روس و سریر ،اام مملکت است؛ اه شهر و اوه موردمخ خوزران بوه ترکوان
شباهتى ادارادخ اینان سیاهموی ااد و دو گوروه :گروهوى قراخوزر اوام داراود کوه از
(1. Volga )Atil, Itil
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سیاهچردگى به سیاهى مىزاند و شبیه هندوانااود و گروهوى سوپیدرویااود و زیبوا

(اصطخرى)223 1347 ،خ
تختگاه اولیۀ خزران در سمندر( 1گوشۀ شمال شرقى قفقواز) قورار داشوت و آاوان زیور فشوار

اعراب (مقارن 104قخ723 /مخ) ،پایتختشان را به مصب رود ولگا (شهر اتل )2منتقول کرداود
(مینورسکی)184 :1375 ،3خ ظاهراً مه ترین شهر خزرها 4همین شهر اتول بوود کوه عوالوهبور

خزران یهودى ،مسیحیان ،مسلمااان و بتپرستان ه در آاجا زادگى میکرداودخ ابونحوقول و
مسعودى ،شاه خزران و درباریان و خدمتکارااش را از یهودیان دااستهااد (ابن حوقل:1366 ،
390؛ مسعودی)176 /1 :1374 ،خ هرچند منشأ اام خزر و سرآغاز تواریخ ایون گوروه ،کوامالً
معلوم ایسوت ،بوراسواس منوابع اسوالمی و ایوز مطالعوات ترکشناسوان و خزرشناسوان مشوهور
میتوان گفت خزرها بهلحاظ تاریخی ،ساکن مرغزارهوای جنووب روسویه و شومال قفقواز و
بهطور کلى ازاظر سیاسى ،باقیمااودۀ یوک دولوت قودیمى تور

(کوو تور

 ،5در چینوى

تئوچو )6و به عبارت روشنتر ،بیشتر ،بقایاى اتحادیۀ غربوى آن هسوتند (مینورسوکی:1375 ،
 )183که بهدابال ضعف این اتحادیه ،رهبوری اتحادیوۀ قبوایلی جدیود را بورعهوده گرفتنود و
توااستند امپراتوریای جدید بوهاوام امپراتووری خوزر را بنیوان اهنود (هیئوت )38 :1390 ،کوه

قلمرو آن در غرب ،به شاهزادهاشوین کیوف ،7در شومال بوه سورزمین بلغوار ،8در جنووب بوه
1. Samander

شهری بود در فاصل  Gهفت روز از شهر باب ،در ساحل رود تر خ شاید همان شهر قیزلیار امروزی باشدخ
شهری بود در ازدیکی شهر هشترخان امروزی و درکنار رود ولگا یا همان اتلخ

2. Atil

3. Minorsky

4خ دربارۀ باستانشناسی شهرهای خزر و موقعیت کنوای آنها کتاب کشف خزرستان میتوااد مفید باشد که مشخاصت
کتابشناختی آن در منابع همین مقاله آمده استخ
کو تر  ،اخستین دولت به اام تر

5. Kök Türk

در تاریخ و بنابه اوشتۀ مورخان بیزااس ،قلمرو آنها از منچوری تا دریوای سویاه

گسترده بودخ این دولت بعداً به دو بخش شرقی و غربی تقسی شدخ

شهری اسالواشین در جنوب غربی روسیه ،مشر
یکی از اقوام تر

به رود دایپر و تابع دولت خزرخ

ساکن در روسیۀ امروزی و اروپای شرقیخ

6. Th_o_cho
7. Kiev
8. Bulgar
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شوووبهجزیووورۀ کریموووه و داغسوووتان ،و در شووورق بوووه مرزهوووای خووووارزم منتهوووی مووویشووود

()Özdemir1, 2013: 189-190خ این امپراتوری در دایای باسوتان و قبولاز ظهوور اسوالم،
یکی از سه ضلع مثل

قدرت را درکنار بیزااس و ساسواایان تشوکیل مویداد و در منازعوات

بین آندو در حووزۀ قفقواز ،غالبواً طرفودار بیوزااس بوود( 2داالو 34 :1382 ،3؛ مینورسوکی،
 )24 :1375و در آستااۀ وقوع فتوحات اسالمى ،خوزران ،قودرتی مهو در روسویۀ جنووبى و
قفقاز بودادخ در میااههای قرن هفت میالدی /قرن اول هجری قمری ،بوهدابوال ظهوور اعوراب
مسلمان و حذ

ساساایان ،عنصری جدید به معادالت اظامی و سیاسی ااحیۀ قفقاز ،اضافه و

به این ترتیب ،جهان میان دو قطب مسیحیت و اسالم تقسوی شودخ در ایون میوان ،امپراتووری
خزر ،مااند دورۀ قبل ،ایروى سومی بود که دوستی و دشمنی آن ،بهویژه بوهجهوت موقعیوت
جغرافیایى اش به عنوان حائلى میان امپراتوری بیزااس و سرزمینهاى خالفت اسوالمی ،بورای
هردو طر

به یک اادازه اهمیوت داشوت؛ ولوی حضوور اعوراب مسولمان در منطقوۀ قفقواز،

موجی از لشکرکشیهای فصلی و پراکنده به درون قلمرو سیاسی خزرها در شمال کوههوای
قفقاز را درپی آورد که دامنههوای آن توا میااوههوای قورن دوم هجوری قموری /سودۀ هشوت
میالدی ادامه یافت؛ ولی کوششهای اعراب براى دره شکسوتن قودرت خوزران ،آنگواوه
که باید ،هنوز معلوم اشده استخ
بیشوترین اطالعووات دربووارۀ توواریخ خووزران ،از منووابع؛ عربووی ،بیزااسووى ،روسووی و عبووری
بهدست میآیدخ گرچه برای تکمیل و گاه تأییود ایون اطالعوات ،مطوالبى در منوابع فارسوی،
سریااى ،ارمنی ،گرجی و ترکى وجود دارد ،آاچه در منابع اسالمی دربارۀ امپراتووری خوزر
یافت میشود ،محدود به اخبار و اطالعاتی است که ازطریق منابع تاریخنگاری و جغرافیایی
به دست ما رسیده است؛ البته بیشتر این آگاهیها ایز ااباشته از اغراق و افسااهبافی است؛ اموا
در بخش پژوهشهای جدید ،تاکنون در ایوران ،تحقیقوی مسوتقل دربوارۀ خزرهوا و بوهویوژه
موضوع پژوهش حاضر ااجام اشده استخ در این زمینه ،جز مقالۀ «خزران در منابع اسوالمی»

2خ رواب خزرها و ساساایان در پایاناامۀ کارشناسی ارشد با این مشخصات بررسی شده است:

1. Pinar Özdemir

Sasaniler dönemi Türk-Fars ilişkileri (Yüksek LisansTezi) (2007). Ahmet Altungök. Elağız.
Fırat Üniversitesi. Sosyal bilimler enistitüsü Tarih Ana bilim dalı.
3. Dunlop
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بهقل هادی عال زاده که به سال  1366در مجلۀ مقاالت و بررسیها منتشر شده ،چند کتواب

ارزشمند به زبان فارسی ه ترجمه شده استخ ازمیان تحقیقات جدید و در دسترس ،کتواب

امپراتوری صوحرااوردان ،اوشوتۀ راوه گروسوه 1بوه زبوان فرااسووی را مویتووان اوام بورد کوه

عبدالحسین میکده ،آن را به فارسی ترجمه کرده استخ با وجود آاکوه ایون کتواب درحووزۀ
پژوهش دربارۀ اقوام تر

و تواریخ آنهوا ،تحقیقوی ارزشومند محسووب مویشوود ،دربوارۀ

خزرها و به ویژه موضوع این اوشتار ،چندان راهگشا ایست؛ همچنین کتواب تواریخ خوزران،

تألیف دگالس مورتون داال  2کوه در سوال 1954مخ ازسووی ااتشوارات دااشوگاه پرینسوتون
چاپ شد ،در ایران ،بهقل محسن خادم در سال  1382ترجمه و منتشر شوده اسوتخ مأخوذی
دیگر در این حوزه که از کتواب داالو

بهورۀ فوراوان بورده ،قبیلوۀ سویزده  ،توألیف آرتوور

کستلر 3است که در سوال 1976مخ منتشور شود و دو متورج بوه صوورت جداگااوه ،آن را بوه
فارسی برگردااداد :یکی محمدعلی موحود و دیگوری جوالل سوتاریخ اکتوۀ قابول تأمول در
پژوهش های یادشده ،کهنگی و وسوعت موضووع مووردبررسوی آاوان اسوتخ در ترکیوه ایوز
پژوهشهای حوزۀ خزرشناسی ،دامنه و وسعتی بیشتر دارد و تاکنون ،مقاالت ،پایاناامههوا و
کتابهای متعدد در این زمینه اوشته یا ترجمه شده و به چاپ رسیده است؛ اما پژوهشی کوه
بوووه بیشوووترین میوووزان ،بوووا موضووووع مقالوووۀ حاضووور ارتبوووا دارد ،مقالوووهای بووواعنووووان
« »EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ HAZAR-ARAP İLİŞKİLERİاسوت
که در سال 2007مخ در مجلۀ  Turkish Studiesبوه چواپ رسویدخ اویسونده در ایون مقالوه
کوشیده است رواب مسلمااان و خزرها در دورههای بنیامیه و بنیعبواس را بررسوی کنود و
ویژگی مه این مقاله ،کوتاهی آن و ایز ک بودن تعداد منابع مورداستفادهاش استخ
چنانکه گفتی  ،امپراتوری خزرها و بهویژه رواب آنها با مسلمااان ،چندان موورد توجوه
پژوهشگران داخلی قرار اگرفته است؛ درحالی که بررسی تاریخ خزرها و چگواگی روابو
آنها با خالفت اسالمی میتوااد گوشوههوایی تاریوک از تواریخ دینوی ،سیاسوی و فرهنگوی
قفقاز و آذربایجان را برای ما روشن کند؛ بنابراین ،هد

از پژوهش حاضر ،پرداختن به بُعد
1. Rene Grousset
2. D.M. Dunlop
3. Arthur Koestler
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اظامی رواب امپراتوری خزر و خالفت اسالمی در مقطع آغازین آن ،و تحلیل این مناسبات
در عرصۀ تاریخی و روادهای حاک بر آن و ایز سازوکارهوای چنوین مناسوباتی بوا تکیوه بور
روایات موجود در منابع تواریخاگواری اسوالمی اسوتخ بورای ااجوامدادن پوژوهش ،از شویوۀ
توصیفی -تحلیلی استفاده کردهای خ
 .2دورۀ خلفای راشدین

بعداز زوال قدرت ساساایان ،سرزمینهوای قفقواز و بوهویوژه ارمنیوه ،میوان رومیوان و خزرهوا

تقسی شد (بالذری280 :1364 ،؛ بارتولد)28 :1375 ،خ درپی ورود مسلمااان به قفقواز بعوداز
فووت آذربایجووان ،بووه سووال 22قخ643 /مخ و در دورۀ خالفووت عموور بوون خطوواب ،اخسووتین
رویارویی اظامی بوا خزرهوا صوورت گرفوت (طبوری1985 /5 :1383 ،؛ ابوناثیور/4 :1385 ،
)1533خ در این جنگ ،بوهفرمااودهی عبودالرحمان بون ربیعوۀ بواهلی و بوهکموک گرجویهوا

( ،)çog, 2007: 1521مسوولمااان پیووروز شووداد و تووا ازدیکوویهووای شووهر البیضوواق 2و
دویست فرسخی بلنجر 3پیشروی کرداد (طبری1985 /5 :1383 ،؛ ابناثیور1533 /4 :1385 ،؛

ابنخلدون)533 /1 :1383 ،؛ ولی با توجه بوه ضوعف قووای اظوامی عورب در سورزمینهوای
فت شده ،جدایی آنها از پایگاه سوازماادهی فتوحوات در آذربایجوان و ایوز ایون مسوئله کوه
مسلمااان ،دارای خاستگاه قبیلوهای بوداود و عمومواً در بهوار و تابسوتان بوه لشکرکشویهوای
موسمی و موقت اقدام میکرداد ،باوجود این فتوحوات و بالفاصوله پوساز کسوب غنوای و
تر

اواحی فت شده ،به حودود آذربایجوان بازگشوتند (طبوری1985 /5 :1383 ،؛ ابوناثیور،

1533 /4 :1385؛ ابنخلدون)533 /1 :1383 ،؛ البته اباید از احتموال اغوراق در روایوتهوای
مربو به فتوحات لشوکریان اسوالم توا دویسوتفرسوخی بلنجور و تصور

البیضوا ،پایتخوت

خزرها غفلت کردخ بیشک ،بعداز آن ایز ابردهوایی دیگور میوان دو طور

صوورت گرفتوه

2خ اام دیگر شهر سمندر

1. Mehmet Çog
3. Blanjar

از شهرهای مه خزر در کرااۀ رودخااهای با همین اام در شمال گذرگاه دربند (بواباالبوواب) ،واقوع در ااتهوای شورقی

قفقازخ محل آن احتماالً با ویرااههای اادره در ازدیک آادرهیوا مطابقت داردخ
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است؛ ولی در بیشتر منابع ،فق اشاراتی کوتاه و مبه دربارۀ آنها دیده میشوود؛ چنوانکوه
یکی از مورخان اوشته است« :عبدالرحمان را در بالد خزر ،جنگهای بسیار بود» (ابونخلودون،
 )533 /1 :1383و مورخی دیگور ایوز اوشوته اسوت« :در سوال 25هخ حبیوب بون مسولمه رهسوپار
سرزمین جرزان (خزرها) شد؛ ولی بطریق آاجا با او صل کرد؛ بنابراین ،حبیب ایز بهسووی تفلویس

رفت» (ابناثیر)1604 /4 :1385 ،؛ از این روی امیتوان دربارۀ آنها بهروشنی سوخن گفوتخ
بار دیگر ،در زمان خالفت عثمان ،عبودالرحمان بون ربیعوۀ بواهلی بوه سوال 32قخ652 /مخ بوه
لشکرکشیای دیگر علیه خزرها برخاستخ بهاظر داال  ،این لشکرکشی ،مه ترین کوششوی
بود «که آن زمان ازجااب اعراب برای تسل بر خزرها صورت گرفوت» (داالو )67 :1382 ،خ بوا
توجه به اینکوه بورخال

جنوگهوای پیشوین ،در ایون لشکرکشوی ،عودهای زیواد از اعوراب
1

بهدست خزرها کشته شداد  ،مورخان مسلمان روایت کردهااد که این جنگ برخال

میول

و خواسووت خلیفووه صووورت گرفووت (طبووری2185 /5 :1383 ،؛ ابووناثیوور1664 /4 :1385 ،؛

ابنخلدون 2)556 /1 :1383 ،توا بودین صوورت ،مسوئولیت ایون شکسوت را ازعهودۀ خلیفوه
بردارادخ در این لشکرکشی ،ایروهای مسلمااان با عبور از مرزهای خزر ،بهسوی شوهر بلنجور
پیش رفتندخ در ابوردی کوه صوورت گرفوت ،بلنجور بواوجوود کشوتهشودن تعودادی زیواد از

مسلمااان به دست قوای خزری محاصره شد (ابناعث 290 :1386 ،؛ طبری2185 /5 :1383 ،؛
ابناثیور1664 /4 :1385 ،؛ ابونخلودون)556 /1 :1383 ،؛ اموا پوساز چنود روز ابورد شودید،

خزرها با یاری طوایف و قبایل چادراشین آسیای مرکزی و دشت قبچواق ،3و بوا اسوتفاده از

1خ طبق اطالعات موجود در منابع ،در جنگهایی که بین مسلمااان و خزرها تا سال 32قخ رخ داد ،هیچ مسولماای کشوته

اشدخ در توضی علت این واقعه روایت شده است خزرها مسلمااان را افرادی آسماای مویدااسوتند کوه تحوت محافظوت

مالئکه ،از مرگ مصون بوداد؛ بر همین اساس ،آاان اعتقاد داشتند مسلمااان ،شکست ااپذیراد؛ اما بعد از ابرد سال 32قخ
اظر خزرها دربارۀ برخورداری مسلمااان از تأییودات آسوماای تغییور کورد و بور جسوارت آنهوا در رویوارویی بوا قووای

مسلمان افزوده شد (ابناعوث 289 :1386 ،؛ طبوری1985 /5 :1383 ،؛ ابوناثیور1535 /4 :1385 ،؛ ابونخلودون/1 :1383 ،

)556خ

2خ خلیفۀ عثمان معتقد بود ایروهای اسالم در منطقه ،ضعیف شدهااود و بنوابراین ابایود بودون ایوروی کمکوی ،بوا خزرهوا
بجنگند؛ بدین سبب ،خلیفه ایروهایی کمکی را به منطقه فرستادخ

3. Kipchak
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منجنیقها و عرادههای جنگی 1توااستند مسلمااان را متوقوف کننود و بوا حملوهای ااگهواای و
گسترده ،آنهوا را شکسوتی سونگین دهنود (ابوناعوث 290 :1386 ،؛ یعقووبی62 /2 :1382 ،؛
طبری2159 /5 :1383 ،؛ ابنخلدون)557 /1 :1383 ،خ ایون رویوداد ،شکسوتی بوزرگ بورای
مسلمااان تلقی میشد؛ زیرا طی آن ،عالوهبور کشوتهشودن چهوارهوزار افور و پراکنودهشودن
لشکر ،عبدالرحمان بن ربیعه ایز کشته شدخ پساز این شکست ،عدهای بهرهبوری سولمان بون
ربیعه ،بهسمت باباالبواب (دربند) عقباشینی کرداد و دستهای دیگر ایز که سلمان فارسی

و ابوهریرۀ دوسی جزو آنها بوداد ،ازراه دریوا بوه گویالن و گرگوان گریختنود( 2ابوناعوث ،
290 :1386؛ یعقوبی62 /2 :1382 ،؛ طبری2159 /5 :1383 ،؛ ابونخلودون)557 /1 :1383 ،خ

بعداز این شکست ،ازطر

حاک عراق ،برای صیاات از مرزهوای قفقواز ،سولمان بون ربیعوه

بهجای برادرش امارت دربند را بهدست آورد و سپاهی از کوفه بهسرداری حذیفة بن الیموان
برای حمایت وی فرستاده شد (یعقوبی62 /2 :1382 ،؛ ابناثیر1665 /4 :1385 ،؛ ابنخلدون،
)557 /1 :1383خ بعداز این تمهیدات ،حذیفه سه بار دیگر با خزرها جنگید که آخرین آنها
هنگام قتل عثمان بود (ابنخلدون)557 /1 :1383 ،؛ ولی در منابع ،چنودان اطالعواتی دربوارۀ
این ابردها موجود ایستخ
بدین ترتیب ،با توجه به سکوت مورخان مسلمان و سخناگفتن آنها از لشکرکشیهای
مسلمااان در منطقۀ قفقاز در این مقطع زماای میتوان گفت تا سه دهۀ بعدی ،جنگی بوزرگ
و سراوشتسواز بوین دو طور

صوورت اگرفوت و هموین قضویه ،اشوااگر سیاسوت تودافعی

مسلمااان و عالقهاداشتن آنها به رویارویی گسترده و همهجاابه با خزرهاستخ توجه بوه ایون
اکته و همچنین جنگهای بین دو طر
هد

تا پایان دورۀ خلفای راشدین اشان مویدهود ظواهراً

مسلمااان در قفقاز ،بیشتر متوقفکردن خزرها ،مشغول اگاهداشتن آنها با جنگهوای

تهاجمی ،و جلوگیری از حمله و لشکرکشی آاان به قلمرو تازهفت شدۀ خالفت اسالمی بوود
بیزااسیها و التینها قبچاقها را کومان و روسها آاان را پولووئت اامیدهااودخ در منوابع اسوالمی ،ایون گوروه ،قبچواق و

قفچاق اامیده شدهاادخ آنهوا شواخهای از کیموکهوا هسوتند کوه طوی چنودین قورن در منطقوۀ بوین دریاچوۀ بالخواش توا
دشتهای جنوب روسیه زادگی میکرداد و این منطقه بهاام آنها دشت قبچاق اامیده شدخ

1خ کستلر متذکر شده است هردو طر

از منجنیق و چرخااداز استفاده کردهااد (خزران)33 :1374 ،خ

2خ بعداز این ابرد ،خزرها مدتی جسد عبدالرحمان را اگاه داشتند و بهوسیلۀ آن ،باران طلب میکردادخ
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و با توجه به روایات میتوان گفت آاان در این زمینه ،موفوق بوودهااودخ درواقوع ،ااکوامی در
بلنجر ،پایان اخستین مرحله از رواب مبتنیبور جنوگ و لشکرکشوی بوین خالفوت اسوالمی و
امپراتوری خزر بودخ این وضعیت از یک سو ،حاصل تنشها و اختالفوات داخلوی در قلمورو
اسالمی بود که طی آن ،خالفت به دست امویان افتاد و سیاسوتهوای خوارجی آنهوا بیشوتر
بهسمت مدیترااه سوق یافت و از دیگر سوی ،امپراتوری خوزر بوه حودی از قودرت دربرابور
مسلمااان رسیده بود که توااست مدتی آنها را در منطقۀ دربند متوقف کندخ
 .3دورۀ بنیامیه

درپی ااتقال خالفت از خلفای راشدین به بنیامیه که هموراه بوا ااتقوال مرکزیوت خالفوت از
عراق به شوام بوود ،درطوول چنودین دهوه ،مرزهوای بیوزااس و حووزۀ جغرافیوایی مدیترااوه،
مووردتوجوه مسولمااان قورار گرفوت ( )Aycan, 1990: 257و دراتیجوه ،منطقوۀ قفقواز در
سیاست خارجی و اظامی امویان ،در حاشیه واقع شد؛ بهطوری که معاویه بعوداز اسوتقرار در
دمشق ،تقریباً هر سال ،بهعنوان غزا و جهاد ،به قلمرو بیزااس لشکرکشی میکرد و این اقدام
او در دورۀ جااشینااش بهویژه از زمان عبدالملک بهبعد به سنت سیاسی -اظامی رایج تبودیل
شد ()Çog, 2007: 152؛ البته بحورانهوای سیاسوی و جااشوینی حواک در اظوام سیاسوی و
قلمرو بنیامیه بعداز مرگ معاویه تا تثبیت اظوام امووی ازجااوب عبودالملک بون موروان کوه
حدود دو دهه طول کشید ه از دیگر عوامل بیتوجهی بنیامیوه بوه منطقوۀ قفقواز محسووب
میشودخ اکتۀ درخور توجه ،این است که درطول چندین دهوه کوه ااحیوۀ قفقواز ،و سیاسوت
مقابله با خزرها و لشکرکشی به قلمرو آنها موردتوجه بنویامیوه ابوود ،خبوری از خزرهوا در
قلمرو خالفت اسالمی در قفقاز ابودخ ظاهراً خزرها و منطقۀ قفقاز به تأسی از سیاست حاک ،
در روایات اسالمی ،موردبیتوجهی قرارگرفتهااد و اخبار مربو به آاوان و منطقوه در منوابع
ااعکاس ایافته است؛ اما سورااجام ،خلیفوه عبودالملک بون موروان بعوداز سواماندادن اوضواع
آشفتۀ سرزمینهای خالفت ،برای اظارت بر منطقۀ قفقاز ،برادر خود ،محمد بن مروان را بوه
سال 73قخ692 /مخ به امارت ارمنیه و جزیره گمارد (ابناثیر)2573 /6 :1384 ،خ اقودام خلیفوه
درجهت اعزام برادر خود به منطقه ،حاکی از وخامت اوضواع در قفقواز بوودخ بواوجوود ایون
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مسئله ،در منابع ،جنگ و درگیری با خزرهوا ذکور اشوده و هویچگواوه خبوری از عملکورد و
چگواگی مقابلۀ محمد بن مروان با خزرها در روایات ایاموده اسوت؛ شواید بودان سوبب کوه
راویان و مورخان مسلمان به ااعکاس موفقیتهای خزرها در سرزمینهوای اسوالمی ،چنودان
عالقهای اداشتند و حتی این موفقیتها را کوچک میشمرداد و درخور اعتنا امویدااسوتندخ
سرااجام ،طبری ذیل حوادث سال 91قخ710 /مخ دربارۀ اقدامات مسلمااان در گشودن برخی
شهرها و قلعوههوای آذربایجوان ،سوخن گفتوه اسوت (طبوری )3835 /9 :1383 ،کوه احتمواالً
موردهجوم خزرها واقوع شوده بوداود ()Çog, 2007: 153خ اداموۀ هموان لشکرکشویهوای
خزرها در قفقاز صورت گرفت و در این زمان ،آنهوا در ااحیوۀ آذربایجوان حضوور یافتنودخ
این مسئله اهمیت بسیار دارد؛ زیرا خزرهوا بورخال

دورۀ خلفوای راشودین و بوا اسوتفاده از

بیتوجهی خالفت بوه قفقواز و آذربایجوان توااسوتند بوه عموق قلمورو مسولمااان افووذ کننودخ
متأسفااه ،چگواگی این اقدام خزرها در منابع اسالمی ذکر اشده استخ بار دیگر ،بعداز یوک
وقفۀ طوالای در روایات و سکوت مورخان مسلمان ،هنگوام پورداختن بوه اخبوار مربوو بوه
رخدادهای زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز (101-99قخ720-718 /مخ) ،بهشوکلی مشوخ
دربارۀ حملۀ خزرها به آذربایجان به سال 99قخ718 /مخ سخن گفته شودخ بوراثور ایون حملوه،
جمعی از مسلمااان کشته شداد؛ بهطوری که خلیفۀ اموی برای مقابله با این اقودام تهواجمی،
ابنحات باهلی را که مااند آلربیعه از قبیلوۀ بواهلی بوود ،بوه مقابلوه بوا خزرهوا فرسوتادخ بنوابوه
روایتی ،این سردار ،مهاجمان را شکست داد و با پنجواه اسویر خوزری اوزد خلیفوه بازگشوت
(طبری)3952 /9 :1383 ،خ بعداز چندین دهه وقفه ،این مقطع ،سرآغاز جنگهوای مسوتمر و
مستقی بین مسلمااان و خزرها بودخ ظاهراً تحرکات اظامی خزرها در قفقواز در ایون زموان بوا

حملۀ آنها به آالن1ها شروع شد (همان)4030 /9 :؛ زیرا براساس گزارشی بهاظور مویرسود
ابعاد این حملۀ خزرها به قلمرو خالفت اسالمی ایز کشیده شود و حوارث بون عمورو طوایی،
والی یزید بن عبدالملک در آذربایجان و ارمنیه به مقابله با آنها برخاست (بوالذری:1364 ،
)295؛ بهطوری که دراثر این اقدام ،ابرد ،ابعادی جدید به خود گرفوت و گسوترش یافوت و

از اقوام ساکن قفقاز

1. Alan
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مسلمااان بهفرماادهی ثبیت اهراای ،بورای تالفوی حموالت ظواهراً گسوتردۀ خزرهوا ،بوه سوال
104قخ722 /مخ به سرزمین آنها لشکرکشی کرداد (ابناثیر2941 /7 :1383 ،؛ ابونخلودون،
)161 /2 :1383خ در این لشکرکشی ،خزرها و دیگر متحدان تر

آنها توااستند در محلوی

بهاام بیشهسنگ ،1سپاه مسلمااان را شکست دهند و عالوهبور کشوتن تعودادی زیواد از آنهوا
غنای بسیار ایز بهدست آوردادخ براساس اطالعات موجود در منابع ،عدهای از اجاتیافتگان
مسلمان به شام ازد خلیفه گریختند و ثبیت ایز در بوین گریختگوان بوود (هموان)خ بعوداز ایون
حادثه ،بالد اسالمی درمعرض یورش خزرها قرار گرفت و آنها دوباره به مرزهای اسوالمی
حملهور شداد (ابناثیر)2941 /7 :1383 ،خ بعداز این شکست ،یزید بن عبودالملک بالفاصوله
جرا بن عبداهلل حکمی را به امارت ارمنیه و آذربایجان و ایز فرماادهی ایروهای آن منواطق
منصوب کرد (طبوری4044 /9 :1383 ،؛ ابوناثیور2941 /7 :1383 ،؛ بوالذری)295 :1364 ،خ
دورۀ والیگری جرا بن عبداهلل حکمی را بایود اقطوهعطفوی بورای مسولمااان دااسوت؛ زیورا
مقارن با وقوع ابردهای خواین میان مسلمااان و خزرها و سورااجام ،برتوری عمودۀ مسولمااان
بودخ در این مقطع ،جرا بالفاصله برای هدایت جنگ علیه خزرها بهسوی شهر بواب کوه در
دست خزرها بود ،لشکرکشی کرد (ابناثیر2941 /7 :1383 ،؛ ابونخلودون)161 /2 :1383 ،خ
در ازدیکی شهر و درکنار رودخااۀ ران ،پسر خاقان خزر بوا سوپاه مسولمااان مصوا

کورد و

شکستی سخت خورد و آن شهر به محاصرۀ اعراب مسلمان درآمد( 2ابنخلودون/2 :1383 ،
)161خ بعداز گذشت مدتی ،مسلمااان ،شوهر و د آن را گشووداد و بواوجوود اموانخواسوتن
اهالی ،به کشتار آنها اقدام کرداد و در تعقیب سوپاه خزرهوا بوه سورزمین آاوان وارد شوداد
(ابنخلدون)162 /2 :1383 ،خ حضور پسر خاقان در این جنگ ،اشاندهندۀ حساسیت بسویار

این ابرد ،دستک برای خزرهاستخ در مسیر این سفر جنگی ،شهر یرغوو 3ایوز بوه محاصورۀ
مسلمااان درآمد و مردم شهر امان خواستندخ جرا ه به آنها امان داد و برای ایمنبودن از
1خ محل کنوای آن ،مشخ

ایستخ

وقوع جنگ ،باب را تصر

کردادخ روز بعد ،شاهزادۀ خزرها به جنگ با مسلمااان آمد (ابناثیر)2941 /7 :1383 ،خ

2خ تاریخ کاملخ خزرها درپی آگاهی از حرکت سپاه مسلمااان بهطر
محل کنوای آن ،مشخ

ایستخ

باب ،از آن شهر خارج شداد و مسولمااان بودون
3. Yargho
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جااووب پشووت جبهووه ،اهووالی شووهر را بووه جووایی دیگوور کوچااوود (ابووناثیوور2942 /7 :1383 ،؛
ابنخلدون)162 /2 :1383 ،خ شهر بلنجر ،مقصد این لشکرکشی بوود و بعوداز درگیوریهوای
شدید ،به تصر

قوای تحت امر جرا درآمد( 1یعقوبی279 /2 :1383 ،؛ طبوری/9 :1383 ،

4044؛ ابناثیر2943-2942 /7 :1383 ،؛ ابنخلدون)162 /2 :1383 ،خ در این جنوگ ،غنوای
فراوان به دست مسلمااان افتاد؛ چنانکه گفته شده است بعداز سقو شوهر ،سوه هور سووار
سپاه اسالم به سیصد دینار میرسوید خ بوا توجوه بوه اینکوه تعوداد لشوکریان مسولمان در ایون
جنگ ،سیهزار تن ذکر شوده ،ایون غنوای بسویار زیواد بووده اسوت و ایون مسوئله ،ثوروت و
برخورداری خزرها را اشان میدهد؛ هرچند اباید احتموال اغوراق در ایون روایوت را از اظور

دور داشتخ بعداز این فت  ،جرا  ،امیر بلنجر 2را به آن شر که با مسلمااان همکواری کنود
و تابعیت آنها را بپذیرد ،به امارت بلنجر منصووب کورد (ابوناثیور2943-2942 /7 :1383 ،؛
ابنخلدون)162 /2 :1383 ،خ این ،تنها روایتی است که در آن ،از تحت تابعیت قورارگورفتن
عدهای از خزرها سخن گفته میشود؛ ولی چگواگی عقد این تابعیت ذکور امویشوودخ بنابوه
روایتی ،ظاهراً جرا درپوی شونیدن خبوری ازسووی حواک بلنجور (خاقوان خوزر ) مبنویبور
تحرکات خزرها برای حمله به سپاه مسلمااان و فرارسویدن سورمای زمسوتان ،از پیشوروی در
قلمرو خزرها منصر

شد و به شهر شکی 3برگشت تا زمسوتان را در آاجوا بگذرااودخ ظواهراً

در بهار سال آینده ،خزرها برای تالفیکردن شکستی که از قووای اعوراب مسولمان متحمول
شده بوداد ،تحرکات اظامیای گسوترده را در منطقوۀ قفقواز صوورت داداود کوه بوراثور آن،
جرا از مقابله با خزرها درمااد و از یزید بن عبدالملک درخواست کمک کورد (ابوناثیور،
2943 /7 :1383؛ ابنخلدون)162 /2 :1383 ،خ این درخواست ،مصاد

بوا مورگ یزیود بون

عبدالملک و جلوس هشام بن عبدالملک بودخ رویۀ خلیفۀ جدید دربارۀ خزرهوا و قفقواز ،بوا
دیگر خلفای بنیامیه تفاوت داشت؛ بدین شر که هشام برای مقابله با خزرها اهمیت بسویار
1خ در فتو البلدان ،از فت بلنجر ،سخنی گفته اشده است (بالذری)296 :1364 ،خ

2خ اگر منظور از امیر ،خاقان خزر باشد ،دیگر منابع ،این سخن ابنخلدون و ابناثیر را تأییود امویکننود (یعقووبی:1382 ،
)279 /2خ

شهری در جمهوری آذربایجان کنوای

3. Şəki
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قائل بود و در این راستا چندین والی را در منطقه تغییر دادخ وی اخسوت ،بورای ایجواد ثبوات
در منطقۀ قفقاز ،جرا بن عبداهلل حکمی را با ارسال کمکی در مقام خود ابقا کرد (ابناثیور،
2944 /7 :1383؛ ابوونخلوودون)162 /2 :1383 ،خ در ایوون هنگووام ،درکنووار رودخااووۀ دیبوول
آذربایجان ،جنگی میان مسلمااان و خزرهوا درگرفوت کوه اتیجوۀ آن ،شکسوت مسولمااان و
کشتهشدن جرا بوود (یعقووبی279 /2 :1382 ،؛ بوالذری)296 :1364 ،خ بعوداز کشوتهشودن
جرا  ،مسلمة بون عبودالملک بوه سوال 107قخ725 /مخ ازطور

هشوام ،بوه اموارت ارمنیوه و

آذربایجان منصوب شد (یعقووبی285 /2 :1382 ،؛ بوالذری)296 :1364 ،خ مسولمااان درپوی
این اقدام ،تحرکاتی جدیود را علیوه خزرهوا صوورت داداودخ مسللمة بون عبودالملک بعوداز

قرارگرفتن در مقام امارت ارمنیوه و آذربایجوان ،سوعید بون عمورو بون اسوود حرشوی 1را بوه
فرماادهی مقدمۀ سپاه خود جهت مقابله با خزرهوا برگزیود (بوالذری296 :1364 ،؛ یعقووبی،
)285 /2 :1382خ در وضعیتی که خزرها بار دیگر به آذربایجان حمله کرده بوداود و دههوزار

اسیر مسلمان را دراختیار داشتند ،شهر ورثان 2را ایز محاصره کورده بوداود (بوالذری:1364 ،

296؛ یعقوبی)285 /2 :1382 ،خ اتیجۀ مقابله با اقدامات خزرها ،عقباشینی آنها و پیشوروی
دوبارۀ مسلمااان تا ااحیۀ دربنود بوود (بوالذری)296 :1364 ،خ توا سوال 110قخ780 /مخ بعوداز
چندین سال جنگ و گریز متناوب و غالبواً بویاتیجوه ،دربنود در حودفاصول قفقواز و قلمورو
خزرها ،آخرین منطقهای بود که مسولمااان توااسوتند تسول سسوت خوود را در آاجوا اهوایی
کنند (طبری)4092 /9 :1383 ،؛ البته این اقدام هیچگاه بهمعنای خاتمهیوافتن دامنوۀ حموالت
خزرها یا رضایت آنها به توقف مسلمااان در منطقۀ دربند ابود؛ زیورا بعوداز ایون سوال ،هو
قفقاز و ه آذربایجان در معرض حمالت پراکندۀ خزرهوا قورار گرفتنود (طبوری/9 :1383 ،
)4111-4110خ دامنۀ این حمالت پراکنده و موقت ،تا شهر اردبیول (ابونخلودون/2 :1383 ،
 )171و حتی موصل در شمال عراق رسیده بود (همان)170 /2 :؛ بهطوری که اقدامات هشام
در تغییر و تبدیل پیوستۀ حاک آذربایجان و ارمینیه که درعین حال ،فرماادهی کل مقابله بوا

1خ یعقوبی :سعید بن عمرو حرشی
شهری در مغان ،در ساحل جنوبی رود ارس(لستراج)189 :1383 ،

2. Varthan
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خزرها را ه برعهده داشتند ،هیچگواه اتوااسوت حموالت خزرهوا را متوقوف کنود (طبوری،
4113 /9 :1383؛ ابووناثیوور3017 /7 :1383 ،؛ ابوونخلوودون )171-172 /2 :1383 ،و بیشووترین
فایدۀ آن ،ایجاد صل ااپایدار بهواسطۀ خستگی دو طر

طاقتفرسای منطقه بود (طبری1)4147 /9 :1383 ،خ

و وضوعیت آبوهووایی سوخت و

آخرین جنگ میان مسلمااان و خزرها در دورۀ خالفت بنیامیه ،بهتاریخ 121قخ739 /مخ
روی دادخ در آن سال ،واپسین خلیفۀ اموی و ایز والی وقت آذربایجان و ارمنیوه ،موروان بون
محمد به سرزمین «صاحب تخت طالیی» حمله کرد و فتوحواتی صوورت داد و سورااجام بوا
خاقان خزر صل کرد؛ به این شر که خاقان خزر «هرساله یکهوزار سور بدهود»خ بعوداز ایون
صل  ،مروان او را دوباره به تخوت حکوموت خزرهوا برگردااود (هموان)4249 /10 :1363 :خ
معلوم ایست بزرگترین موفقیوت اظوامی و سیاسوی مسولمااان دربرابور خزرهوا توا چوه حود
براساس واقعیت ااعکاس یافته و چه میزان از آن ،حاصل بزرگنمایی راویوان مسولمان اسوت؛
ولی در بیشتر منابع مورداستفاده ،از این پیروزی درخشان ،سخن گفته شوده اسوتخ پیوروزی
چشمگیری که در دورۀ والیگری مروان بوهدسوت آمود ،مویتوااسوت در تحمیول حاکمیوت
مسلمااان به خزرها بسیار مؤثر باشد و با توجه به این مسئله ،مسلمااان اطمینان داشوتند اسوالم
همااند دیگر سرزمینهای مفتو  ،در سرزمین خزرها ایز رواج خواهد یافوت؛ اموا خزرهوای
پیشبینیااپذیر این بار ایز از اسالم استقبال اکرداد؛ پیشاز هر دلیل دیگور ،بودان سوبب کوه
همااند دیگر سرزمینهای مسلمانشده ،در امپراتوری خزر ،هرجومورج سیاسوی -دینوی کوه
کار مسلمااان را تسهیل میکرد ،وجود اداشت ()Çog, 2007: 156؛ عوالوهبور آن ،رواوق
تجاری در اقتصاد خزر و همزیستی مسالمتآمیز اقشار و گوروههوای اجتمواعی مختلوف در
جامعۀ این منطقه ،جایی برای جذابیت جامعهای آکنوده از تبعوی

هوای اجتمواعی و اوژادی

عصر اموی باقی اگذاشته بود؛ همچنین اباید از اظر دور داشت که امپراتووری خوزر در ایون
زمان ،در دورۀ پیشرفت گام اهاده و تاحودی وارد زاودگی یکجااشوینی و تمودن شوده بوودخ
درواقع ،سازمان اظامی اهادینه و اسوتوارشوده ،درآمودهای کوالن تجوارت ،تسوام دینوی و
اتحوواد سیاسووی مووردم خووزر ،قوودرت زیوواد دولووت حوواک در ایوون منطقووه را در پووی داشووت
1خ ابناثیر سال این جنگ را 114قخ دااسته است (ابناثیر)3019-3017 /7 :1383 ،خ
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()Çog, 2007: 156خ از دیگوور سووی ،در ایون زمووان ،خالفوت امووی دچووار بحورانهووا و
کشمکشهای فراوان درونخااداای و ایز تهدیدهای برونخااداای شوده بوود و ایون مسوئله،
موجب سقو این خاادان ظر

یک دهۀ آینده شد؛ بنابراین ،روشن است که آاوان اتواانود

از این موفقیت به بهترین شکل استفاده کنندخ خزرهوا بعوداز شکسوتی کوه از موروان متحمول
شداد ،دیگر برای مسلمااان ،خطری مه محسوب امیشداد؛ البته اعوراب ایوز اتوااسوتند در
این منطقه ،ایروی دائمی مستقر کنند و به همین سبب ،دولت خزر که در وضوعیتی اابسوامان
قرار داشت ،از سقو اجات یافتخ مصواد

بوا ایون تحووالت ،دولوت امووی ایوز وضوعیتی

مناسب اداشت و اادکی بعد در سال 132قخ750 /مخ سقو کردخ
بسیاری از پژوهشگران ازجمله آرتامواو  ،1داال

2

و اوبولنسکى معتقداد مقابلۀ شودید

خزرها دربرابر پیشروی مسلمااان ،سبب بروز اتایجی مه در تواریخ جهوان شودخ درصوورتی
که مسلمااان موفق میشداد بر این ایروی مقاومت غلبه کنند و به آن سوی کووههوای قفقواز

راه یابند ،سویر تواریخ تغییور مویکورد (کسوتلر)36 :1374 ،3؛ زیورا در دورۀ مووردبحو  ،در
اروپای شرقی ،ایرویی سیاسی غیراز خزرها قدرت مقاومت درمقابل اعراب را اداشوتخ ایون
مطلب را ایز که در این دوره ،استعداد پذیرش اسوالم در اروپوا درخوور توجوه فوراوان بوود،

بسیاری از مورخان و علموای تواریخ تأییود کوردهااود ()Kmosko4, 1935: 135خ داالو ،
مقاومت خزران را همسنگ با مقاومت فرااکها بهرهبری شوارل مارتول در توور 5و پوآتیوه

6

(داال 114( )62 :1382 ،قخ732 /مخ) و به همان اادازه ،مه و سراوشتسواز شومرده اسوت
(همان)خ گذشته از قابلیتهای دروای خزرها ،اتفاق میان آاان و بیوزااس دربرابور مسولمااان،
در موفقیت آنها در مقاومت ،بیتأثیر ابودخ اتفاق میوان خوزر و بیوزااس کوه علیوه ساسواایان
شکل گرفتوه بوود (گروسوه299 :1379 ،؛ بارتولود 24 :1375 ،و  ،)28بوهدابوال ظهوور خطور
اعراب ،تداوم یافتخ درواقوع ،منوافع سیاسوی و اقتصوادی ،هوردو دولوت را بوه همکواری بوا
یکدیگر تشویق میکرد و دولت بیزااس که عالوهبر قفقاز ،در آسیای صغیر ایز تحت فشوار
1. Artamonov
2. Oboleneski
3. Koestler
4. Michael Kmosk
5. Tours
6. Povaytiye
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مسلمااان قرار گرفته بود ،به جلب اتفاق خزرها ایاز مبرم داشت ()Çog, 2007: 157خ بنوابر
وجود چنین اهدافی ،عالقۀ خااوادگی میان خزرها و بیزااس پدید آمد؛ مثالً یوسوتینیان دوم

1

(حکومت695-685 :م) و کنستااتین سوم )755-741( 2با شاهزادهخاا هوای خوزری ازدواج

کرداود و امپراتووور لئوون 3کووه حاصول ازدواج کنسووتااتین و چیچوک 4بووود ،بواعنووان «لئووون

خزری »5ایز شناخته میشد (گروسه)299 :1379 ،خ یکوی دیگور از دالیول توجوه بیوزااس بوه

امپراتوری خزر ،این بود که ،دولت خزر ،متمدنترین دولت و جامعوۀ اروپوای شورقی بوود؛
زیرا بسیاری از اقوام این منطقه یا بیابااگرد بوداد و یا ازلحاظ مدای ،چندان پیشرفتی اکورده
بوداد (همان)300 :؛ باوجود این ،بیزااس در رواود سوقو خزرهوا ،بوه اقووام مهواج ماانود
روسهووا یوواری داد (همووان)303 :خ ایوون حادثووه ،تشوونج سیاسووی قفقوواز و اروپووای شوورقی در
بلندمدت را درپیآورد (همان)خ
اکتۀ درخور توجه در بررسی رواب بین دو امپراتوری مسلمااان و خزرها این اسوت کوه
هردو امپراتوری یادشده از جهاتی شبیه ه بوداد و شاید این مسوئله ،دلیلوی باشود بور اینکوه
هیچکدام اتوااستند در دورۀ اول از مناسبات خوود (روابو جنگوی) ،برتوریای قابول توجوه
کسب کنند و موازاۀ قدرت در قفقاز را بهافع خود تغییور دهنودخ هوردوی ایون امپراتووریهوا
دارای منشأ قبیلوهای و صوحرااوردی بوداود و هنووز اسواس زاودگی آنهوا بور هموان مبواای

عشیرهای و ایز مناسبات قبیلهای و خویشاوادی استوار بود6خ گرچه دراثر توسعۀ قلمورو آاوان
سکوات و شهراشینی در هردو امپراتوری ،درحوال گسوترش بوود ،هنووز ایروهوای وابسوته و
اظامی آنها ازمیان قبایل کوچاشین و صحرااوردان تأمین میشد؛ بوا ایون تفواوت کوه هسوتۀ

اولیۀ امپراتوری مسلمااان از همان آغاز ،شهراشین بوداد؛ اما هستۀ امپراتوری خزرها باوجود
تعیین پایتختی برای خود ،هنوز به سنت کوچاشینی وفادار مااوده بوداود؛ بوه عبوارت دیگور،
امپراتوری اسالمی (خالفت اسالمی) ،اصولی شوهری داشوت؛ ولوی امپراتووری خوزر ،دارای
1. JustinianII
2. ConstantinIII
3. Leo
4. Chichek
5. Leo the Khazar

6خ دربارۀ منشأ امپراتوری خزرها اگاه کنید به منابع معرفیشده در بخش منابع همین مقالهخ دربارۀ منشأ خالفوت اسوالمی
ایز اگاه کنید به کتابهای تاریخ عمومی همچون تاریخ طبری و تاریخ یعقوبیخ
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بنیان صحرااوردی بود؛ درعین حال ،هوردو امپراتووری درکنوار تمودنهوا و امپراتووریهوای
بزرگ قرار داشوتند و بوه عبوارت دیگور ،واسوطۀ تجواری بوین تمودنهوای دیگور محسووب

میشداد1خ باوجود همۀ این شباهتها مدتی بود که امپراتوری خزر ،حالت آغوازین تشوکیل
امپراتوری را از سر گذرااده و بهسوی ایجاد رواب سیاسی بوا همسوایگان روی آورده بوودخ
گرچه گاه ایز ای اگاهی به بخش جنووبی قلمورو خوود مویااداختنود ،مسولمااان در اخسوتین
دهههای بنیااگذاری امپراتوری خود قرار داشتند و هنوز به مرحلۀ تثبیوت و آراموش ارسویده
بوداد؛ بنابراین بوا بیشوتر همسایگااشوان مناسوبات جنگویای گسوترده داشوتند و ایون مسوئله،
گسترش برقآسای قلمرو آنها را درپی داشتخ
 .4نتیجهگیری

رواب میان خالفت اسالمی و خزرها را میتوان به دو دورۀ متمایز بدین شر تقسی کرد:
دورۀ اول از زمان خلفای راشدین و بهدابال هجوم مسلمااان به قفقاز و قلمرو امپراتووری

خزر آغاز شد و تا پایان دورۀ خالفت بنویامیوه (حودود  110سوال) طوول کشویدخ ایون دورۀ
آغازین مناسبات بین دو حکومت یادشده را ایز میتوان براساس دادههای تواریخی مکتووب
اسالمی به دو مقطع متفاوت از ه تقسی کرد :مقطع اول که از اخستین رویارویی میان ایون
دو قدرت در زمان خلیفه عمر شروع شد و توا آغواز خالفوت معاویوه (حودود بیسوت سوال)
تداوم یافت ،دورااوی اسوت سراسور جنوگ و لشکرکشوی مسولمااان علیوه خزرهوا کوه گواه
پیروزیها و فتوحاتی بوزرگ بورای مسولمااان را ایوز درپوی داشوت؛ ولوی مسولمااان از ایون
برتریها و موفقیتهای خود علیه خزرها به کمترین میزان ،بهره برداد؛ چنوانکوه مسولمااان
بعداز هر فتحی در خا

خزر ،برخال

فتوحاتشان در دیگر سورزمینهوا بوه مسوق الور س

خود باز میگشتندخ شاید منظور مسلمااان از کشاادن جنوگ بوه داخول سورزمین خوزر ،ایون
بوده باشد که حالت تدافعی خوود درمقابول خزرهوا را درقالوب تهواجمی بگنجاانود و بودین

1خ یکی از بهترین منابع دربارۀ تجارت در سرزمینهای خزری و بهطور کلوی ،خزرهوا :حودود العوال مون المشورق الوی

المغرب ()1372خ با تعلیقات مینورسکیخ تصوحی و حواشوی موری میراحمودی و غوالمرضوا ورهورامخ تهوران :دااشوگاه
الزهرا(س)خ
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ترتیب ،جنگ را از مرزهای اسالمی به داخل حدود و گاه تا عمق خوا

آنهوا بکشوااند و

بدین صورت ،با مشغولکردن آاوان موااع از لشکرکشوی و حملوۀ خزرهوا بوه سورزمینهوای
اسالمی فت شده شوادخ شاید با استفاده از این اتیجه ایز بتوان به این سؤال جواب داد که چرا
مسلمااان اتوااستند باوجود برتریهای قابل مالحظه ،بوهصوورتی موفوق در سورزمین خزرهوا
حضور یابند؛ همچنین دراتیجۀ کشمکشهای یادشده ،قفقاز جنوبی (منطقۀ موردمجادله بوین
قدرتهای محلی و امپراتوریهای بزرگ) به دست مسلمااان افتاد؛ اما هردو طر  ،متحمل
خسارتهای مادی و معنوی بسیار شدادخ مقطوع دوم از دورۀ اول ،از زموان رویکوارآمودن
معاویه شروع شد که با بیتوجهی خالفت به قفقاز و خزرها تو م بودخ این بیتووجهی کوه توا
دورۀ عبدالملک و حتی هشام بن عبدالملک طول میکشید ،بهصوورتی اساسوی باعو
خزرها با تجدید قوای خود برخال

شود

سوالهوای قبول ،آغوازگر حملوههوای گسوترده و البتوه

پراکنده) به مرزهای اسالمی باشندخ این حملهها تا بدااجا پیش رفوت کوه خلیفوه عبودالملک
برای مقابله با خزرها ااچار شد برادر خوود را بورای دفواع از سورزمینهوای اسوالمی دربرابور
خزرها مأمور کند؛ اما اینگواه تدبیرها ایز راه به جایی ابرد و خزرهوا توااسوتند چنود بوار بوه
عمق قلمرو خالفت (آذربایجان و حتی موصل در عراق) لشکرکشی کنند؛ ولی سورااجام بوا
شکست قاطع خزرها از مسلمااان در سال 121قخ قفقاز جنوبی بهعنوان مرز قطعی میوان ایون
دو امپراتوری تعیین شد؛ هرچند اختالفات دروای خالفت و بحورانهوای برخاسوته از آن بوه
مسلمااان اجازه اداد بهصورتی مستمر در سرزمین خزرها حضور داشته باشندخ
در دورۀ فرمااروایی عباسیان ایز جنگهایی بین دو طر

صورت گرفت؛ ولی مناسبات

صل آمیز و سیاسی آنها ایز از همین دوران شروع شدخ این جنگها موجبات فرسوودگی و
ضعف ایروهای هردو حکومت را فراه آورد؛ بودین ترتیوب مویتووان گفوت فقو دولوت
بیزااس از مجادله میان مسلمااان و خزرها سود بسیار برد و اهتنها موفق شود از خطور سوقو
اجات یابد؛ بلکه از موضع دفاعی ایوز خوارج شود و فرصوتی بورای ترتیوبدادن حملوههوایی
شدید به مسلمااان را بهدست آورد؛ اما بهاظر برخوی محققوان غربوی ،مهو تورین اتیجوۀ ایون
جنگها رفع خطر حملههای مسلمااان به اروپا ازجااب قفقاز و شورق اروپوا بوودخ ایون پیامود
مقاومت امپراتوری خزر درمقابل مسلمااان ،بدان حد مه بهشمار میآید کوه داالو  ،آن را
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با اقدامات شارل مارتل مقایسه کرده اسوت کوه در آن سووی اروپوا مویکوشوید موااع عبوور
مسلمااان از کوههای پیراه و تصر

فرااسه شوود؛ البتوه در هوردو وضوعیت ،درصوورتی کوه

مسلمااان از کوههای قفقاز یا پیراه عبور میکرداد ،اسالم به اروپا راه مییافت؛ ولی میتوان
دیگر جنبۀ بارز از اتایج این جنگها را بدین شر ذکر کرد که اعراب مسلمان ،مااع عمودۀ
پیشروی خزرها به آذربایجان و دیگر اقا خاورمیااه در آن زمان بودادخ هموانگواوه کوه از
منابع اسالمی برمیآید ،خزرها همیشه درپی استیال بور سورزمینهوای جنووبی قلمورو خوود و
بهویژه آذربایجان بوداد و این سنت حتی در امپراتوری بعدی (امپراتوری آلتیناردو) که بور
قفقاز حکومت میرااد ایز رایج بود؛ اما با توجه به اینکه آذربایجان بهسبب ازدیکبوودن بوه
قفقاز و بیزااس ،یکی از مناطق راهبردی برای مسلمااان بهحساب میآمود ،خزرهوا بواوجوود
تهاجمات گسترده که گاه بهسوی آذربایجوان ترتیوب مویداداود ،اتوااسوتند مووفقیتی قابول
مالحظه در این راستا بهدست آورادخ
منابع

 ابناثیر ،عزالدین ()1383خ تاریخ کاملخ ترجموۀ سوید محمودحسوین روحواایخ ج7خ چ3خ
تهران :اساطیرخ

)1384( _______ خ تاریخ کاملخ ترجمۀ سید محمدحسین روحواایخ ج6خ چ3خ تهوران:
اساطیرخ

)1385( _______ خ تاریخ کاملخ ترجمۀ سید محمدحسین روحواایخ ج4خ چ3خ تهوران:
اساطیرخ

 ابنحوقل ،محمد بن حوقل ()1366خ صورة االرض (سفرنامۀ ابنحوقل)خ ترجموۀ جعفور
شعارخ چ2خ تهران :امیرکبیرخ

 ابوونخلوودون ،ابوزیوود عبوودالرحمان بوون محموود ()1383خ تدداریخ ابددنخلدددونخ ترجمووۀ
عبدالمحمد آیتیخ ج1خ چ3خ تهران :پژوهشگاه علوم ااساای و مطالعات فرهنگیخ

)1383( _______ خ تاریخ ابنخلدونخ ترجموۀ عبدالمحمود آیتویخ ج2خ چ2خ تهوران:
پژوهشگاه علوم ااساای و مطالعات فرهنگیخ
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 اصطخری ،ابواسحاق ابراهی ()1347خ مسالک و ممالکخ بهکوشش ایرج افشوارخ تهوران:
بنگاه ترجمه و اشر کتابخ

 بارتولد ،واسیلی والدیمیروویچ ()1375خ جایگاه مناطق اطراف دریای خزر در تاریخ

اسالمخ ترجمۀ لیال ربنشهخ تهران :پژوهشگاه علوم ااساای و مطالعات فرهنگیخ

 بالذری ،احمد بن یحیی ()1364خ فتوح البلدان (بخد

آذرتاش آذراوشخ چ2خ تهران :سروشخ

 داال  ،مخ دخ ()1382خ تاریخ خزرها از پیدای

مربدوب بده ایدران)خ ترجموۀ

تا انقراضخ ترجمۀ محسن خادمخ تهران:

ققنوسخ

 دینوری ،ابوحنیفه احمد بون داوود ()1371خ اخبدار الودوا خ ترجموۀ محموود مهودوی
دامغاایخ چ4خ تهران :اشر ایخ

 طبری ،محمد بون جریور ()1363خ تداریخ طبدریخ ترجموۀ ابوالقاسو پاینودهخ ج10خ چ2خ
تهران :اساطیرخ

)1383( _______ خ تاریخ طبریخ ترجمۀ ابوالقاس پایندهخ ج5خ چ6خ تهران :اساطیرخ
)1383( _______ خ تاریخ طبریخ ترجمۀ ابوالقاس پایندهخ ج9خ چ5خ تهران :اساطیرخ

 عال زاده ،هادی (تابستان )1368خ «خزران در منابع اسالمی»خ مجلۀ مقاالت و بررسیهداخ
ش 47و 48خ

 کُستلر ،آرتور ()1374خ خزرانخ ترجمۀ محمدعلی موحدخ تهران :خوارزمیخ

 کوفی الکندی ،ابومحمد احمد بن علی اعث ()1386خ کتاب الفتوحخ ترجموۀ غوالمرضوا
طباطبایی مجدخ تهران :علمی و فرهنگیخ

 گروسه ،راوه ()1379خ امپراتوری صدررانوردانخ ترجموۀ عبدالحسوین میکودهخ تهوران:
علمی و فرهنگیخ

 گومی لیاُ  ،لف نخ ()1382خ کشف خزرستانخ ترجمۀ ایرج کوابلیخ چ1خ تهوران :اشور
آگهخ

 لستراج ،گای ()1383خ جغرافیای تداریخی سدرزمینهدای خالفدت شدرقیخ ترجموۀ
محمود عرفانخ چ6خ تهران :علمی و فرهنگیخ

 مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ()1374خ مروج الذهب و معادن الجدوهرخ ترجموۀ
ابوالقاس پایندهخ ج 1و 2خ چ5خ تهران :علمی و فرهنگیخ
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 علموی و:خ تهوران4)خ التنبیه و االشرافخ ترجمۀ ابوالقاسو پاینودهخ چ1389( _______ 
فرهنگیخ

 بنیاد،)خ تاریخ شروان و دربندخ ترجمۀ محسن خادمخ تهران1375(  والدیمیر، مینورسکی
دایرةالمعارف اسالمیخ
 پینارخ:)خ تاریخ مختصر ترکخ ترجمۀ پرویز زارع شاهمرسیخ کرج1390(  جواد، هیئت

خ2  و1)خ تاریخ یعقوبیخ ترجمۀ محمدابوراهی آیتویخ ج1382(  احمد بن اسحاق، یعقوبی
 علمی و فرهنگیخ:خ تهران9چ
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