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 چکیده 
های روابط میان خزران و اعراب که در دوران خلیفۀ دوم شروع شده بود در دوران خلفای اموی نیز، اغلب با جنگ

اما در دوران عباسیان از شدت نبردهای آنان کاسته شد و مناسبات تجاری و فرهنگی نیز   .شدید، ادامه یافت

 رونق یافت. ساختار قدرتمند دولت خزر و اتحاد آن با بیزانس مانع پیشروی اعراب در قفقاز شد.

 اعراب، خزران، روابط واژگان کلیدی:

 

 . مقدمه ۱
کردند، هم در  از و شرق اروپا حکومت میخزران که در طی قرون هفتم تا دهم میالدی در قفق

ترکان  ساختار   4تاریخ  برخوردارند.  توجهی  قابل  جایگاه  از  اسالم  تاریخ  در  هم  و  اروپائیان  و 

قدرتمند دولت خزر، اقتصاد پویا و ساختار قومی و فرهنگی خاص، باعث شد تا خزران یکی از  

 
 ای است از:  . این مقاله ترجمه۱

Mehmet ÇOG, 2007, “EMEVİLER VE  ABBASİLER  DÖNEMİ  HAZAR-ARAP İLİŞKİLERİ”, 

Turkish Studies, Vol. 2, Issue 2, 150-160. 
2. Mehmet ÇOG, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Bölümü. 

روابط خزران    دکتر محمت ُچگ استاد گروه تاریخ اسالم دانشکده الهیات دانشگاه فرات ترکیه است که مقالۀ ایشان راجع به

  های ترک شناسی به چاپ رسیده است.در پژوهش  امویان و عباسیانو اعراب در دوران 
  pm_135677@yahoo.com ،مترجمان زبان ترکی استانبولی . 3
در اینکه آیا خزران و از نظر نژادی و زبانی ترک بودند هم در منابع دست اول تاریخی و هم در میان پژوهشگران کنونی   .4

 تاریخ اختالف نظر وجود دارد. اما مؤلف بدون اشاره به این امر خزران را کاماًل ترک دانسته است]م[. 
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های تأثیرگذار بر تاریخ منطقه، شرق اروپا و قفقاز، به شمار آید. روابط اعراب ـ خزران که  دولت

های کوچک ن هفتم شروع شده بود، در طول دوران حکومت امویان، اغلب با جنگاز اواسط قر

هایی که در قرون ذکر شده، در مقابل سپاه و بزرگ مستمر، ادامه یافت. یکی از معدود دولت

 مسلمانان مقاومت کرد و گاهی هم به پیروزی نائل آمد، دولت خزر بود. 

از شبه جزیره عربس  از اسالم  که قبل  نمیاعراب  به  تان خارج  و در جوامع کوچک  شدند 

ای که دین اسالم برای آنان به خاطر پویایی1کردند، ]بعد از اسالم[ ای زندگی میصورت قبیله

آورد، گام این  به ارمغان  به ملتی واحد برداشتند. هنگامی که  تبدیل شدن  های بزرگی جهت 

رتی شکست ناپذیر تبدیل شدند. در  آگاهی با آرمان گسترش دین اسالم همراه شد، آنان به قد

دوران حکومت ابوبکر، عمر و عثمان سپاه مسلمانان شروع به فتح کشورها نمود و دین اسالم  

نظیر است. در دوران حکومت عثمان و  را با چنان سرعتی گسترش داد که در تاریخ جهان بی

ذکر شده، روابط  وحدت سیاسی میان اعراب بسیار ضعیف شده بود. در دوران   حضرت علی]ع[

 خارجی قطع و فتوحات متوقف شد.   

بار در دوره حکومت عمر با یکدیگر  ها و ترکان خزر برای اولینشود که عرباگر چه گفته می

]باید گفت[ برای نخستین بار برخورد جدی آنان در دوره حکومت عثمان    اند امامواجه شده

افتاد این دو حکومت    2اتفاق  امویان همواره میان  به خصوص، در زمان  این دوران،  از  و پس 

توجه   مورد  خزران  حکومت  مدت  طوالنی  مقاومت  رو[،  این  ]از  بود.  برقرار  درگیری  و  جنگ 

به عنوان وفادارترین متحد خود، در برابر   ،مورخان اروپایی نیز قرار گرفته است. بیزانس خزر را 

کرد و تالش نمود روابط خود را با این دولت به طور دوستانه حفظ کند.  حمالت اعراب، انتخاب  

بیزانس تسهیل کرده و سبب می بر  را  کار  نیروهای زیرا مقاومت خزر در قفقاز همیشه  تا  شد 

های خود قصد تصرف قسطنطنیه را داشتند، به دو قسمت  نظامی اسالم که در طی لشکرکشی

 3. تقسیم شوند

 
 ][ از مترجمان است. توضیحات داخل . 1

2. Michael Kmosko, “Araplar ve Hazarlar”, Türkiyat Mecmuası, 1935, C. III, s. 133:  

اثبات این است که اطالعات مربوط به جنگ  های دوران عمر فقط در تاریخ طبری آمده کُمسُک در مقاله خود در صدد 

ه است. باید گفت اگرچه جنگ رو در رو رخ نداد  ]در قفقاز[  کند که در دورۀ مذکور جنگیاست. وی بر همین مبناادعا می

 ها و اعراب مشخص شده است.اتفاق نیفتاده اما در قفقاز مرز میان ترک
3. Hüseyin Ali Dakuki, “Dört Halife Devrinde Araplar ve Hazarlar”, çev: Faruk Toprak, Türk 

Kültürü Araştırmaları, 1987, 25(1-2), s. 92.   
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های مرزی میان اعراب و خزران در دوره عمر شروع شده  ورت درگیریبرخوردهایی که به ص

ها هر دو سپاه هر از گاهی بر یکدیگر بود، از دوره عثمان به بعد شدت گرفت و طی این درگیری

یافتند. با این حال تا زمان صلح میان دو طرف، هیچ کدام بر دیگری تسلط کامل چیرگی می

مسلمه بن  حبیب  سپ  ،نداشتند.  گرجستان  با  بر  تسلط  با  زمان  هم  امرش،  تحت    م ۶۴۵اه 

جنگ۲۴] نمود.  هم شروع  را  خزران  با  نبرد  با ق[  آنان  همراهی  و  خزران  علیه  گرجیان  های 

 1. رودمسلمانان نیز یکی از عوامل عدم موفقیت ترکان در این منطقه به شمار می

ابل حمالت روزافزون اعراب  تر در مقخزرها با کمک سایر قبایل ترک توانستند به طور منظم

هایشان  ایستادگی کنند. آنان با بررسی دقیق اشتباهات خود شروع به ارزیابی دالیل شکست

نمودند و به این نتیجه رسیدند که اگرچه برای مدت طوالنی هیچ نیرویی نتوانسته بود آنان را  

کم در میان  مشکست دهد اما در عوض، خودشان نیز موفق به شکست اعراب نشده بودند. ک

 شکستترکان، این باور که عرب
ً
ناپذیر هستند، گسترش پیدا کرده بود. های مسلمان تقریبا

خزرها برای غلبه بر این ترس و کسب یک پیروزی نیروهای مسلمانان را به دام انداختند و در  

ها از  داروی ترکپی آن بسیاری از نیروهایشان را کشتند. این حرکت باعث شد که ترس و پیش

که مسلمانان را در ها حمله نمایند. خلیفه سوم برای اینمیان برود و با شدت بیشتری به عرب

گرفتن   انتقام  اجازه  ربیعه  بن  عبدالرحمان  فرمانده  به  ندهد،  قرار  خطرناک  ماجراجویی  یک 

ا هنداد. اما عبدالرحمان از  این دستور سرپیچی نمود و به ترکان حمله نمود. در نتیجه عرب

 2. ق[در جنگ جان باختند۳۲]  م۶۵۳شکست سنگینی خوردند و فرماندهان آنان نیز در سال 

 

 . دوره امویان ۲
جنگ وقوع  و  عثمان  رسیدن  قتل  تا  به  شد  سبب  ]ع[  علی  ]حضرت[  و  معاویه  میان  های 

مسلمانان با مشکالت داخلی مواجه شوند و به ناچار از فتوحات و سیاست خارجی خود غافل 

با پرداخت خراج  های برای حمله مغتنم می شوند و بیزانس را، که چنین فرصت شمرد، فقط 

معاویه قدرت را در دست گرفت و پس از حل مشکالت داخلی بالفاصله فتوحات    3. متوقف کنند

 
1. Yakubî, Tarihu’l-Yakubi, Beyrut 1967, C.II, s. 156; İbnü'1-Esir El-Kâmil fî't-Târih, nşr: A. 

Ağırakça, İstanbul 1991,C. III s. 32.   
2. İbnü’l-Esir, El-Kâmil, s.137.   
3. Belâzuri, Fütûhu’l-Büldân , çev: Musrafa Fayda, Ankara 1987, s.420-421; Halife b. Hayat, 

Halife b. Hayat Tarihi, çev: Abdulhalık Bakır, Ankara 2001, s. 205.   
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ق[ به آناتولی و قفقاز، که تسلط تحت ۴۱]   م۶۶۲را آغاز کرد. برای این منظور نخست در سال  

بود، لشکرکشی نمود. در حقیقت هدف اصلی او از این کار دور نگه داشتن حکومت بیزانس  

اما این    1. های داخلی، محافظت از آنان و زنده نگه داشتن فتوحات بود نیروهایش از درگیری

مبارزات در قفقاز خیلی شدید نبود. بیزانس هدف اصلی معاویه بود. او قصد داشت نیرو و قدرت  

ق[ تحت ۴۹]   م ۶۷۰به قسطنطنیه به رخ بکشد. این شهر در سال    اش را با لشکرکشیواقعی

محاصرۀ شدید قرار گرفت. اما به دلیل شرایط نامساعد فصلی، گرسنگی و بیماری این محاصره  

 2. چندان ادامه نیافت

ق[ اتحاد اعراب باعث شد تا هم از نظر سیاسی ۸۶- ۶۵]بن مروان   در زمان خلیفه عبدالملک

ها تمام قدرت  ای جدیدی میان آنان ایجاد شود. از این رو، عربفرهنگی، پویاییو هم از نظر  

بن   مسلمه  و  خلیفه  برادر  مروان،  بن  محمد  نمودند.  بیشتر  فتوحات  کسب  صرف  را  خود 

های مداوم با خزرها در حوالی  ها درگیر جنگعبدالملک، با نیروهای تحت فرمان خود، سال

ق[ برای فتح دربند حمالت زیادی  ۹۵ـ۸۷]   م ۷۱۴ـ۷۰۶های  ها میان سالدربند بودند. عرب

به خزرها نمودند. اما هر بار بدون داشتن یک پیروزی پایدار و فقط با دادن غنیمت و اسیران 

 3. فراوان مجبور به بازگشت شده بودند

عبدالملک بن  ولید  خالفت  دوران  در  مروان،  بن  عبدالملک  مرگ  قلمرو  ۹۶-۸۶]   با  ق[ 

سیار وسیع شده بود. موفقیت سیاسی و نظامی وی در این امر  نقش بسیار  حکومت اموی ب

مهمی داشت. زیرا ولید در سیاست داخلی شیوۀ بسیار موفقی را در پیش گرفته بود و برای رفاه 

دانست مردم تمام تالش خود را به کار گرفته بود. عالوه بر این، وی در اجرای آنچه که صحیح می

گرفت. این وضعیت باعث ایجاد آرامش داخلی در کشور و موفقیت  رار نمیتحت تأثیر دیگران ق

از شرق تا غرب، نیز با موفقیت همراه بود. فتوحات   ،در سیاست خارجی شد. فتوحات بزرگ

ماوراء خراسان،  اسپانیا،  در  شدپایدار  شروع  دوره  این  در  نیز  آناتولی  و  این    4. النهر  وجود  با 

نوز پیروزی چشمگیری که راه را برای مسلمانان باز کند، حاصل دستاوردها، در جبهه خزر ه

 نشده بود.  

 
1. İrfan Aycan, Saltanat’a Giden Yolda Muaviye b. Ebi Süfyan. Ankara 19990, s. 257.   
2. İbni Haldun, Kitabü’l-İber ve Divanü’l-Mübtede-i ve’l-Haber, Beyrut 1966, C.II, s. 2022;   
3. İbni Haldun, Tarihu İbnu Haldun, Beyrut 1971, C. III, s. 70-73.   
4. Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi, İstanbul 1987, s. 380.İbrahim Sarıçam-İrfan Aycan, 

Emeviler, Ankara 1993, s. 65.   
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سال میان  عبدالملک،  بن  مسلمه  قفقاز،  از  ۱۰۱ـ۸۷]   م۷۲۰ـ۷۰۶های  والی  یکی  ق[ 

- ۹۹]  فرماندهانی بود که بیشترین نبردها را با خزرها داشت. در زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز

سپاه مسلمانان به شدت با سپاه بیزانس به نبرد پرداخت.  ق[، زمانی که مسلمه والی بود،  ۱۰۱

شدت با بیزانس در جنگ بودند، نتوانستند نیروی کافی برای نبرد با خزر از آنجایی که اعراب به 

ای فراهم کنند. از این رو، اعراب به دلیل اتحاد خزرـبیزانس نتوانستند در هر دو جبهه به نتیجه

 1. مطلوب برسند

از مبارزات بسیار سخت و خونین در جبهه خزر، در دوران جراح بن عبدالله  دوره   دیگری 

ق[ به جراح دستور داده شد در مقابل ۱۰۱]   م۷۲۰]قفقاز[، بوده است. در سال  حکمی، والی

بر اساس این دستور، با یک شبیخون خزرها   ، حمالت خزرها دفاع نکند بلکه حمله نماید. جراح

و غنایم بسیار زیادی به دست آورد. طولی نکشید که دو سپاه در نزدیکی  را شکست داد و اسیران  

ها در شهر دربند با هم روبرو شدند. گزارش شده است در این جنگ، خزران چهل هزار و عرب

در نتیجه اعراب در این جنگ پیروز شدند و تعداد زیادی   2. حدود بیست و پنج هزار نیرو داشتند

ها با اسیران ترک در این جنگ، نشانگر یمت بدست آوردند. رفتار عرباسیر و مقدار فراوانی غن

دلیل زیاد بودن تعداد اسیران، دستور  ه  باشد. بر طبق روایت طبری، جراح، بها میشدت جنگ

خانواده  همراه  به  را  آنها  از  بسیاری  اگرچه  داد  بیندازند.  بلنجر  رودخانه  داخل  به  را  هایشان 

های این دو  وایت اغراق شده باشد اما از نظر ارزیابی شدت درگیریاحتمال دارد که در این ر 

آماده   به جراح  برای حمله  با سپاه عظیمی  این وقایع، خزرها  از  بعد  دولت بسیار مهم است. 

]بن   شدند. جراح قصد داشت در مقابل این حمله مقاومت کند. اما در همان زمان خلیفه یزید

 ق[ جانشین او شد. ۱۲۵-۱۰۵]  م بن عبدالملکق[ درگذشت و هشا۱۰۵- ۱۰۱  عبدالملک

تاریخ امویان، روابط عرب ـخزران در زمان هشام هم دارای اهمیت خاصی بود. اگرچه در 

موفقیتعرب به  سال  بیست  به  نزدیک  هشام،  حکومت  دوره  در  دست  ها  جزئی  نظامی  های 

در این دوره قبل از هر یافتند اما به طور کلی تحوالتی زمینۀ سقوط دولت اموی را فراهم کرد.  

های ناعادالنه شد. گرفتن مالیاتهایی با هدف افزایش درآمدهای خزانه دنبال میچیز سیاست

ها شد. عالوه بر این، حقوق سیاسی  برای رسیدن به این هدف موجب شورش در تمام سرزمین

 
1. M.İ Artamanov, Hazar Tarihi, çev: Ahsen Batur, İstanbul 2004, s.273; Taberi, Tarih, C. III, s. 

1347.   
2. Taberi, Tarih, C. II, 1453.Artamanov, Hazarlar, s. 277.   
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اره لغو شده بود.  ها که در زمان عبدالعزیز اعمال شده بود دوبو اجتماعی اعطا شده به غیر عرب

افزایش    1. ویژه، میان ایرانیان و غیرایرانیان شداین وضعیت منجر به شورش علیه حکومت، به

ها علیه عباسیان در این دوره باعث شد تا حکومت بنی امیه به پایان خود نزدیک شود.  مخالفت

 ها در اسپانیا نیز در این دوره اتفاق افتاد.شکست اعراب در برابر فرانک

های نظامی رخ داد اما در جبهه خزر  اگر چه در دوره هشام در بسیاری از جبهه ها شکست

هایی پایداری حاصل شد. هشام توجه ویژه ای به نبرد با خزرها داشت و تا زمانی که  پیروزی

جراح جای  به  ابتدا  داد.  تغییر  را  والی  سه  شد  حاصل  نهایی  و    ،نتیجه  ارمنستان  والی  که 

وره خالفت یزید بود، برادرش مسلمه بن عبدالملک را به عنوان والی منصوب  آذربایجان در د 

به  2. نمود جنگمسلمه،  دلیل  به  موفقیتویژه  زمرۀ  های  در  بیزانس،  مقابل  در  خود  آمیز 

بنیموفق تاریخ  فرماندهان  محبوبترین  از  یکی  او  چه  اگر  بود.  خلیفه  امیه  فرزندان  ترین 

ا به دلیل  اما  او را شایسته خالفت نمیعبدالملک بود  نبود،  این ینکه مادرش عرب  با  دیدند. 

به دلیل سرکوب آشوب بیزانس و خزرها، حال مسلمه هم  به دلیل مبارزه موفق علیه  ها و هم 

- ۱۰۸]   م۷۲۸- ۷۲۷  هایاو در طی سال  3.های تاریخ بنی امیه استیکی از مهمترین شخصیت

با ترک۱۰۹   .م ۷۲۷های که در سالدر منابع مختلف از جنگ  ها انجام داد.ق[ دو نبرد بزرگ 

»نبرد ِگل« یاد شده است. جنگ ذکر شده به خاطر این که در    ق[ اتفاق افتاد با عنوان ۱۰۸]

فصلی بسیار بارانی درگرفت و یک ماه هم به طول انجامید به این اسم نامگذاری شده است. با  

ما در واقع، در این جنگ هیچ یک از دو  اند اها پیروز شدهکه مورخان عرب معتقدند عرباین

  4. اندطرف حتی یک پیروزی قطعی هم کسب نکرده و مجبور به عقب نشینی شده

هشام در همان سال برادرش مسلمه را برکنار و برای بار دوم جراح بن عبدالله الحکمی را به  

نطقه قفقاز، در  رغم داشتن تجربه کافی در معنوان والی انتخاب کرد. جراح و سپاه وی علی

عرب جنگ  این  در  شدند.  متحمل  سنگینی  شکست  خزرها،  با  اردبیل  جنگ  اطراف  در  ها 

باخت جان  جنگ  این  در  نیز  جراح  فرماندار  و  متحمل شدند  را  زیادی  با    ،خزرها  5. خسارات 
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تا دیاربکر کردند.   آذربایجان  از منطقه  به گسترش قلمرو خود  این فرصت، شروع  از  استفاده 

سپاه   و  شد  عمل  وارد   
ً
شخصا بود  خورده  که  تلخی  شکست  انتقام  گرفتن  برای  هشام  خلیفه 

تدارکاتزبده این  به مقابلۀ خزرها فرستاد. وی در طی  بود،  آماده کرده  که  را  برادرش  ای  ها، 

مسلمه را به والیگری آذربایجان ]و ارمنستان[ بازگرداند. از این زمان به بعد مبارزه عرب ـ خزر  

سال  مجد تا  مبارزات  این  یافت.  ادامه  شدت  تمام  با   
ً
از ۱۱۳]  م ۷۳۲دا متقابل  حمالت  با  ق[ 

سمت هر دو طرف ادامه یافت. اما سعد بن عمرو، فرمانده مسلمه، با حمالت مداوم خود در  

 1. برابر خزرها، باعث شکسته شدن مقاومت آنان شد

های مختلف از منصبش  ههای آشکاری نداشت اما در نتیجۀ دسیساگر چه مسلمه شکست

برکنار و مروان بن محمد به جای او به عنوان والی انتخاب شد. در حقیقت روایت شده است که  

با این وجود، مروان در سیاست قفقاز تجربۀ کافی    2. خود مروان نیز در این تغییر مؤثر بوده است

-د گرفت و اعراب علیداشت. زیرا جنگ اعراب و خزران در زمان حکومت او روند دیگری به خو

ها، در برابر خزرها نتایج مشخص و موفقی کسب کردند. مروان رغم شکست در بسیاری از جبهه 

قبل از رفتن به منطقه، با حضور یافتن نزد خلیفه، تالش کرد خلیفه را برای حملۀ بزرگ به خزرها  

ت حمله به خزرها  راضی کند. وی پس از این موفقیت حدود صد هزار سرباز آماده کرد و مقدما

نیز سرکوب نمود. گرجی این سفر، شورش گرجستان را  او در طی  آورد.  به دلیل  را فراهم  ها 

مروان که قیام   3.هایی که مرتکب شده بود. به او لقب َکر به معنی ناشنوا دادندها و شکنجهظلم

ـ  گرجی عرب  مبارزه  و  کرد  حمله  خزرها  به  بالفاصله  بود،  کرده  را سرکوب  در  ها  منطقه  خزر 

یافت ادامه  این،    .وسیعی  بر  که در شهرهای کسکر و سمندر  افزون  نبردهایی  اعراب در طی 

خاقان خزر که تمام قدرت دفاعی   .درگرفت سپاه چهل هزار نفری خزر را به شدت شکست داد

خود را در مقابل ارتش عرب که تا شهر بیضا]اتیل[، پایتخت، پیش آمده بودند، از دست داده  

ق[ درخواست صلح نمایند. مروان در جواب درخواست  ۱۱۸]  م ۷۳۷  د  مجبور شد در سالبو

صلح خاقان خزر، شرط مسلمان شدن خاقان را مطرح نمود و خاقان از روی اجبار مسلمان  
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-ها به دین قبلی خود بازگشت. زمانی که مسلمانان عقب نشینی میشد. اما بعد از رفتن عرب

های نوح بن ثابت و عبدالرحمان الهولوی برای گسترش اسالم در شهر  کردند، دو روحانی به نام

ایدیل ماندگار شدند. از آن تاریخ به بعد جنگ شدیدی میان خزرها و اعراب صورت نگرفت و  

 1. اسالم، هرچند به کندی، در میان خزرها کم کم گسترش یافتدین 

اعراب بتوانند برای مدتی بر خزرها  در زمان حکومت مروان کافی بود تا  این پیروزی قاطع  

کردند که اسالم، همانند  داشته باشند. با توجه بر این امر، اعراب پیش بینی می  سلطه سیاسی

های خزر نیز گسترش خواهد یافت. به سایر شهرهای تحت سلطۀ آنها ، به سرعت در میان ترک

ها بخش منطقۀ جنگی که سالدنبال آن، سلطۀ سیاسی آنها نیز طوالنی مدت خواهد بود و این  

بینی آن طور  مهمی از سپاه را به خود مشغول کرده بود، به آرامش خواهد رسید. اما این پیش

رفت درست از آب درنیامد و خزرها همچنان از پذیرش اسالم سر باز زدند. دلیل  که انتظار می

ق اسالمی شده، آشفتگی  این امر پیش از هر چیز این بود که در میان خزرها، مانند سایر مناط

عالوه بر این، تجارت پویا و    2.اجتماعی و سیاسی کافی برای تسهیل کار اعراب وجود نداشت

حکومت   سلطۀ  تحت  زندگی  تا  شد  باعث  مختلف  عناصر  هماهنگ  همزیستی  و  کشور  زندۀ 

ل  ها را تحقیر کرده بود برای خزرها جذاب و قابل قبوهای طوالنی غیرعربامیه که سالبنی

 مستقر و متمدن  نباشد. عالوه بر پیشرفت دولت خزر در این دوره، نمی
ً
توان از تأثیر جامعه نسبتا

تثبیت شدۀ دولت و فعالیت نیز چشم پوشی کرد. نظم  باال در کنار  خزر  با درآمد  های تجاری 

 تعصبات دینی و وحدت سیاسی، خزرها را به یک دولت قدرتمند تبدیل کرده بود.

س ضربۀ  از  برای پس  خطری  دیگر  آنها  آمد  فرود  خزرها  بر  مروان  فرماندهی  به  که  نگینی 

توانست سپاه را برای همیشه در منطقه نگه دارد.  امیه نمیشدند. اما بنیها محسوب نمیعرب

ها وضعیت این امر آنان را که در موقعیت خطرناکی قرار داشتند، از سقوط نجات داد. در آن سال

ق[  ۱۳۲]  م۷۵۰چندانی با خزرها نداشت و پس از مدت کوتاهی در سال   دولت اموی نیز تفاوت

 دولت اموی سقوط کرد. 

مقاومت خزرها در برابر حمالت اعراب مسلمان در دورۀ چهار خلیفۀ نخست و امویان برای  

تاریخ جهان نیز دستاورد مهمی در بر داشت. بر طبق دیدگاهی کلی، اگر اعراب از این مانع  
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یافت  گذشتند اسالم در جهت اروپای شرقی گسترش میهای قفقاز نیز میاز کوهعبور کرده و 

ها هیچ سازمان سیاسی دیگری کرد. زیرا در دوره ذکر شده، به جز ترکو سیر تاریخ تغییر می

تاریخ اکثر  نظر  براساس  همچنین،  نبود.  اعراب  برابر  در  مقاومت  به  قادر  منطقه  در  در  ورزان، 

اسالم گرایی در اروپای شرقی که هنوز توسعۀ سیاسی ـ فرهنگی آن    چنین شرایطی گسترش

  1.افتادتر اتفاق میکامل نشده بود، سریع

یشان با بیزانس  در مقاومت پیروزمندانۀ خزرها، همانند پویایی داخلی آنها، اتحاد سیاسی

به   بود  باعث تضعیف ساسانیان شده  که  بیزانس  اتحاد خزرـ  دلیل نقش مهمی داشته است. 

تهدید شدنشان از سوی اعراب همچنان ادامه یافت. این اتحاد که همراه با تأسیس دولت خزر  

ق[ تقویت شد تا اواخر قرن هشتم ادامه داشت و مانع پیشروی اعراب در قفقاز  ۸]   م۶۳۰در سال

نمود.  شد. در شرایطی که منافع سیاسی و اقتصادی، هر دو دولت آنها را به همکاری وادار می

خواست  زانس که نه تنها در قفقاز بلکه در سرزمین آناتولی هم تحت فشار اعراب بود، نمیبی

به همین دلیل با پیوندهای خویشاوندی ارتباط نزدیکی    2. متحدان ترک خود را از دست بدهد

 ق[ و کنستانتین سوم۷۵ـ۶۵]   م(۶۹۵ـ۶۸۵)  با خزرها برقرار کرد. به طوری که جاستین دوم

پسر  ۱۳۷ـ ۱۲۳]   م(۷۵۵ـ ۷۴۱) لئون،  امپراطور  کردند.  ازدواج  خزری  شاهزادگان  با  ق[ 

یکی دیگر از دالیلی که باعث    3. به لئون خزر نیز معروف است  ،کنستانتین و پرنس چیچک ]گل[

ترین  شد تا دولت بیزانس خزرها را به عنوان متحد خود به شمار آورد این بود که خزرها متمدن 

بودند.   منطقه  در  حاضر  کوچجامعه  همچنان  یا  دوران  آن  در  منطقه  قبایل  از  نشین  بسیاری 

آسان بودن تداوم روابط دیپلماتیک    .یا هنوز توسعۀ تمدنی خود را به پایان نرسانده بودند بودند  

گونه رفتارها  ای متمدن و نیز تجارت پویای خزرها، بیزانس را ملزم به اینو سیاسی با یک جامعه

بیزانس  می با فروپاشی خزرها،   همزمان 
ً
بعدا قبایل غیرمتمدن  به روسنمود.  ها کمک کرد و 

ثباتی سیاسی این وضعیت برای مدت طوالنی باعث بی  .روس جایگزین خزرها در منطقه شدند

سال به طول انجامید    ۱۵۰های عرب ـ خزر که حدود  درگیری  4. در قفقاز و اروپای شرقی شد 

با جنگ  
ً
به    هایعموما را  رقابت جنوب قفقاز  این  نتیجۀ  اعراب در  بسیار سختی سپری شد. 
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در    .اما هر دو طرف خسارات مادی و معنوی قابل توجهی متحمل شدند  تسلط خود درآوردند.

ها بیزانس بود. در نهایت، بیزانس نه تنها از خطر فروپاشی جان واقع، برندۀ اصلی این درگیری

 رصت حمله به اعراب را نیز به دست آورد.  سالم به در برد، حتی گهگاه ف

 

 . دوره عباسیان ۳
های خصوص در سالها، بهدست گرفتن قدرت توسط عباسیان، سیاست خارجی عربه  ببا  

در راستای رسیدن به هدف اصلی، یعنی حفظ در این دوره    .جویانه داشتاولیه، روندی صلح

های چندانی  تأسیس، در این دوره درگیریصلح و نظم در سیاست داخلی و تحکیم دولت تازه 

بینیم که مانند دوره  گرفت اما میهایی در می. اگر چه هر از گاهی جنگبا خزرها به وجود نیامد

ق[ به حفظ  ۱۵۸- ۱۳۷خلیفه منصور ] اموی نبردهای طوالنی مدت و خونین رخ نداده است.

ترک با  ویژهصلح  اهمیت  خزر  بهای میهای  منظور  بدین  والی    داد.  سلمی،  سید[ 
ُ
]ا بن  یزید 

ارمینیه، توصیه کرد که با احتیاط رفتار کند. حتی از او خواست تا در صورت امکان با خاقان 

نماید.   برقرار  پیوند خویشاوندی  باگاتور، خاقان خزر،  خزر  با  را  خود  پیشنهاد  یزید  رو،  این  از 

ای به ارزش یکصد هزار ها هدیهیزید به جای شیرب  1.مطرح نمود و مورد پذیرش وی قرار گرفت

ها، هدایای فراوانی به  درهم به خاقان پرداخت کرد. خاقان خزر نیز بر طبق آداب و رسوم ترک

عنوان جهیزیۀ دخترش فراهم کرد. طبق اطالعات موجود در منابع، این هدایا شامل چهار هزار  

دو   شتر  هزار  و  شتر  هزار  یازده  خدمتکار،  هزار  قاطر،  هزار  بوداسب،  ترکی  این   2. کوهانۀ  اما 

های همراه با حسن نیت دو طرف نتیجه مثبتی در پی نداشت. زیرا پس از مدتی، عروس  تالش

 و که عربترک در هنگام زایمان همراه با فرزندش مرد. شایعاتی مبنی بر این
ً
ها این کار را عمدا

و را اغوا نمودند. به دنبال این اند، به گوش خاقان خزر رسید و ابرای انتقام گرفتن انجام داده

به سرزمین انتقام،  به منظور گرفتن  تفلیس، که تحت سیطرۀ  ماجرا، خزرها  ارمنستان و  های 

بود، در سال) را کشت. سپاه ۱۴۷]   م(۷۶۵اعراب  از مسلمانان  زیادی  تعداد  و  ق[ حمله کرد 

دلیل فرا رسیدن   ها نیز بهالعمل خاصی نشان نداد و ترکعباسی در مقابل این حمالت عکس

عقب به  مجبور  شدندزمستان  سال  3. نشینی  الرشیددر  هارون  دوران  تا  و  بعد  - ۱۷۰]   های 

 
1. Belâzuri, Fütuh, s. 300; Zeki Velidi Togan, “Hazarlar”, MEB. İA, C.V, Konya 1997, C.V, s. 401.   
2. Eşref Buharalı, “Hazar Türkleri’nin Kültür Tarihine Ait Bazı Notlar”, Türk Kültürü, 1991, 29 

(342), s. 505.   
3. Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul 1976, s. 40.   



 پژوهش در تاریخ، سال یازدهم، شماره  ۳۱،  پاییز و زمستان   ۱۴۰۰/ 135

 

 
 

با این حال،  های مرزی در گرفت.  های جزئی در حد درگیریق[ میان اعراب و خزرها جنگ۱۹۳

نهایت  ها در این مدت  عرب  .های زمان بنی امیه نبودها به سختی جنگهیچ یک از این درگیری

بدون  آمیز را در قبال خزرها در پیش گرفتند.  گرفتند تا سیاستی مسالمتسعی خود را به کار می

که در    1هاییشورش  .شک، آشفتگی در امور داخلی آنها ارتباط زیادی با این موضوع داشت 

   .سراسر خالفت آغاز شد دست آنها را در برابر خزرها، رقیب قدرتمندشان، بست

بز  میان هر دو قدرت در زمان حکومت هارون آخرین جنگ  افتاد. رگ  اتفاق  منابع    الرشید 

اولین شایعه در مورد مرگ    .کنندعربی دو شایعۀ متفاوت دربارۀ دالیل این جنگ را روایت می

منصور،   خلیفه  دورۀ  در  خزری  دختر  دیگر  همانند  وی  که  است  این  خزری  دربار  دختر  به 

زایمعباسیان می زمان  اما در  والی  ان می رود  برمکی،  یحیی  بن  که فاضل  قرار،  این  از  میرد. 

های مداوم در قفقاز که توان مالی  آذربایجان و ارمینیه، به دلیل ناتوانی در کنترل نابسامانی

کافی برای مقابله با خاقان خزر را نداشت، تصمیم گرفت با ازدواج با دختر خاقان، او را وادار به  

)سوبت( را به عنوان عروس نزد    د را قبول کرد و دخترش سیتیتصلح نماید. وی این پیشنها

برمکی فرستاد. اما همانند مورد قبل، طولی نکشید که این دختر ترک نیز از دنیا رفت. به خان 

خزر گفته شد که این مرگ طبیعی نبوده، بلکه برای انتقام انجام گرفته است. پس از این واقعه،  

بزرگی   با سپاه  غارت سرزمین عربخزرها  به  به طور    2. ها کردندشروع  فقط مورخان ]عرب[ 

پرداخته روایت  این  به  خالصه  مقدمهبسیار  صورت  به  را  آن  و  گزارش اند  دوم  روایت  برای  ای 

 اند. رویداد دوم با جزئیات بیشتری بیان شده است.  کرده

یان آنان و کارگزاران عرب در روایت دوم، شورش ارمنیان در قفقاز و وقایع ناشی از درگیری م

الرشید، برای حل مشکالت مردم قفقاز، سعید بن  به عنوان دلیل اصلی بیان شده است. هارون 

سلم قتیبه الباهلی را به عنوان والی منطقه تعیین کرد اما هم مردم محلی و هم نجم بن هاشم،  

د. زمانی که سعید  ]در قفقاز[، علیه حاکم جدید دست به شورش زدن   ]سابق[ مردم عرب  والی

ها بود، به دام اندازد و به قتل برساند اوضاع منطقه به شدت  توانست، نجم را که مورد قبول عرب

شد. خاندان نجم، که نفوذ قابل توجهی در منطقه داشتند و مدت زیادی والی منطقه  متشنج  

آنان علیه حاکم    بودند، این وضعیت را تاب نیاوردند. پسر نجم به خزرها پناهنده شد و همراه
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ق[ رخ داد، خزرها برای مدتی در سرزمین  ۱۸۲]  م۷۹۹جدید جنگید. در این جنگ که در سال

 1. ارمنستان باقی مانند، اما بعد عقب نشینی کردند 

 روابط 
ً
پس از این جنگ بزرگ، دیگر نبردی میان دو حکومت در نگرفت. پس از آن عمدتا

ای در میان خزرها اشاعه پیدا م به طور قابل مالحظه تجاری و فرهنگی اولویت یافت و نفوذ اسال

کرد. روابط تجاری میان دو دولت که پیش از آن هرچند اندک برقرار بود، از قرن دهم افزایش  

یافت. برقراری صلح، کشور خزر را به یکی از مناطق پر رونق تجاری برای تجار مسلمان تبدیل 

مندان و روحانیان مسلمان شروع به فعالیت در میان  کرد. در نتیجۀ شرایط به وجود آمده، دانش

کردند سال  2. خزرها  در  که  فضالن  برای ۳۰۸]  م۹۲۱ابن  بود  کرده  سفر  سرزمین  این  به  ق[ 

که خزرها ِاتل را به نویسد:»بعد از اینتوصیف وضعیتی که از آن صحبت کردیم، این چنین می

رودخانه ساکن شدند. رودخانه شهر را به دو  عنوان پایتخت انتخاب کردند، مردم در دو طرف  

قسمت تقسیم کرد. در یک طرف خاقان و همراهانشان و در طرف دیگر مسلمانان ساکن شدند. 

های حقوقی مسلمانان و تجار  یک مقام دولتی مسلمان به نام »خز« برای رسیدگی به دادرسی

می اینجا  به  که  نمیمسلمانی  خز  از  غیر  کسی  شد.  منصوب  پروندهآمدند  به  های  توانست 

کند که در هنگام سفر وی به این سرزمین،  اشاره میحقوقی مسلمانان رسیدگی کند«. فضالن  

است داشته  وجود  اتل  شهر  در  مسجد  که   .یک  حوقل،  ابن  و  مسعودی  مانند  نویسندگانی 

 پنجاه سال پس از ابن فضالن از شهر اتل بازدید کرده
ً
  30  شهر  نویسند که ایناند، میاحتماال

داشته و همچنین دربارۀ تأثیر بسزای مسلمانان بر زندگی تجاری و علمی منطقه سخن  مسجد 

ها پیداست، پس از برقراری صلح، روابط خزر و  که از این دادههمانطور    3. آوردندبه میان می

تا به جای دشمنی تاریخی دین اسالم   عرب به صورت بسیار دوستانه پیش رفت و باعث شد 

اگرچه خاندان خاقان یهودی ماندند اما اسالم از سوی اکثریت مردم پذیرفته    .یابد  گسترش

ها که در اوایل قرن دهم  شد. این دوستی با گذشت زمان به یک اتحاد سیاسی تبدیل شد. روس

ها خسارات فراوانی وارد آوردند. در طی  بسیار قدرتمند شده بودند هم به خزرها و هم به عرب
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ها و مسیحیان نیروهای  ق[ اتحاد مسلمانان، ترک۳۰۰]   ۹۱۳  ها در سال روسیکی از حمالت  

 1. روسی را به کلی نابود کرد

های خوارزم بودند. خاقان خزر در برابر یکی از عوامل مهم گسترش اسالم میان خزرها، ترک

ه  های خوارزم نیز تنها بها کمک خواست. ترکها و قبایل مختلف ترک از خوارزمحمالت روس

طبق توافق نامۀ میان آنان،    این شرط قبول کردند به خزرها کمک کنند که آنها اسالم را بپذیرند.

 2. ها توافق کردند که فقط علیه غیر مسلمانان با خزرها متحد شوند و همکاری نمایندخوارزم

 

 نتیجه 
وارد کرد. حمالت  مدت میان خزران و اعراب به هر دو طرف خسارت زیادی  های طوالنی درگیری

 فقط برای به دست آوردن غنیمت انجام می
ً
-گرفت، ترکبنی امیه که با هدف خشونت و گاها

های مناطق دیگر به دشمنی علیه اعراب سوق داد. به طوری که حتی های خزر را همانند ترک

ت.  های همراه با حسن نیت در دوره عباسیان نیز نتایج طوالنی مدتی در پی نداشته استالش

مبارزۀ   با  همسنگ  اعراب  مقابل  در  خزرها  علیه  مقاومت  اروپا،  دیگر  طرف  در  مارتل،  شارل 

در  ، تلقی شده است.  های پیرنه فرانسه را تصرف کننداعرابی که قصد داشتند با عبور از کوه

های پیرنه عبور کرده و هم قفقاز را  توانستند هم از کوهحقیقت، در هر دو حالت، اگر اعراب می

رفت. از این نظر، مبارزه عرب و پشت سر گذارند، سپاه اسالم به راحتی تا داخل اروپا پیش می

را می و عرب دانستخزر  بیزانس  زمینۀ مبارزات  پیش  اعراب،  علی  .توان  رغم حمالت شدید 

دولت معدود  از  سالخزرها  توانستند  که  بودند  شمال هایی  و  قفقاز  مناطق  در  متمادی  های 

های قومی و دینی گوناگون را با موفقیت در  اقتدار سیاسی داشته باشند و گروهدریای سیاه  

 کنار هم مدیریت کنند. 
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