
 مسلمانان و خزرھا
 81ـ بھار  9   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

 نگار ذيالبى
/ قومى ترك نژاد و ترك زبان بودند كه در سده ھاى ھفتم تـا دھــم میـالدى , خزران

اول تا چھارم ھجرى در شمال شرقى درياى سیاه و شمال غربى درياى مازنـدران 
, در منـابع كھـن اســالمى از شــھرھاى اتــل. حكومتى مستقل و مقتــدر داشـته انـد

طبقه حاكم خزران در نیمــه . بلنجر و سمندر به عنوان تختگاه خزران ياد شده است
در سده اول . دوم قرن ھشتم میالدى با انگیزه ھاى سیاسى به آيین يھود گرويدند

ھجــرى تــاريخ روابــط خــزران و مســلمانان در دو ســوى شـمال و جنــوب كــوه ھــاى 
شامل جنگ ھاى مكرر و بى سرانجامى است كه در سده دوم پس از تغییر , قفقاز

قرارى برخـى روابـط دوسـتانه بـا خلفـاى عباسـى از شـدت , كیش سران خزر و بر
درگیرىھا كاسته شد اما ھمچنان تا فروپاشى دولت خــزران بـه دســت روس ھـا در 

سیاحان و جغرافى نويسان مسلمان از جمعیت پرشـمار . قرن چھارم ادامه داشت
بـه دســت دادن , كوشـش ايـن نوشـتار. مسلمانان در كشــور خــزران خــبر داده انـد

بـر اســاس , تصويرى روشن از تاريخ خزران با تإكید بر روابـط ايشــان بــا مســلمانان
 .منابع كھن اسالمى و بازسازى اطالعات پراكنده منابع درباره فرجام خزران است

  
جنگھاى اعراب , دين يھود, اتل, تركان اويغورى, خزران: واژه ھاى كلیدى

 .ايل قجر, دشت قبچاق, باتوخان مغول, روسھا, و خزران
 

 منابع و مآخذ پژوھش درباره خزران
  

عبرى بـه دسـت , بیزانسـى, بیش ترين اطالعات درباره تاريخ خزران از منابع عربى روسـى و 
منى,  سريانى, مطالبى نیز در منابع فارسى, ھر چند در تإيید و تكمیل اين اطالعات. مىآيد , ار

 .گرجى و تركى موجود است
ظرى و . در اين نوشتار بیش تر از منابع كھن عربى استفاده شده اسـت یان مناقشـات ن در ب

عبرى و  سیاسى به ويژه درباره اصل و تبار خزران و فرجام مبھم آن ھا و بھره گیرى از منـابع 
بى دربـاره خـزران از . به پژوھش ھاى جديد نیز مراجعه شده است, روسى عمـده روايـات عر

قل , )ق 346يا  340متوفى پس از (اصطخرى ,  ابن فضالن و ) ق367متوفـى پـس از (ابـن حو
, ق بـه دسـتور مقتـدر 309از ايـن میـان ابـن فضـالن كـه در . است) ق346متوفى (مسعودى 

ھمراه با ھیإتى به كشورھاى روس و بلغـار و اسـالو و خـزر ) 320ـ  295حك (خلیفه عباسى 
 .از مشاھدات خود سخن مى گويد; )1(سفر كرده بود

از كتــاب , م بــه رشــته تحريــر در آمــده988/ ق  378سراســر روايــت ابــن حوقــل كــه در حــدود 
 )2.(گرفته شده است) 321ـ  318تإلیف بین سالھاى (اصطخرى 

گر دائـره . اما مطالب مسعودى ظاھرا مستقل مى نمايد و حائز اھمیت بسیار است منبـع دي
است كه گزارش ابن فضـالن ) 626متوفى (ياقوت حموى ) معجم البلدان(المعارف جغرافیايى 

. و اصطخرى را در اين باره در كتاب خود گرد آورده است و ھم از اين رو چندان با ارزش نیست
. روايات منابعى ديگر از قبیل ابن رسته و گرديزى تنھا مويد و مشابه روايات منابع فـوق اسـت

 .بنابر اين از اھمیتى برخوردار نیست
موارد خى  ستناد , از میان تحقیقات جديد و قابل دسترس كه در بر بدان ھـا ا در ايـن نوشـتار 

 1954كتاب تاريخ خزرھـاى يھـودى تـإلیف دگـالس مورتـون دانلـوپ اسـت كـه در سـال , شده
تاب گذشـته از آن كـه مإخـذى پـر . توسط انتشارات دانشگاه پرينستون به چاپ رسـید ايـن ك
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بار سـند , ارزش در تاريخ خزران است خزر((داليـل جديـدى بـراى اثبـات اعت بات  كـه از )) مكات
فرو كاسـته لى  ارائـه داده ) 3(سوى بسیارى مورد نقد جدى قرار گرفته و در حـد سـندى جع

 )4.(است
از ذكـر ايـن داليـل , در اين نوشتار جھت پرھیز از پرگويى در حواشـى سـخن و مبحـث اصـلى

تاريخ يھـود الخـزر در . خوددارى شده است در بـیروت بـه  1407 / 1987كتاب دانلوپ با عنوان 
صفحات . قلم دكتر سھیل زكار به زبان عربى ترجمه و منتشر شده است شتار بـه  در ايـن نو

 .ترجمه عربى اين اثر ارجاع داده شده است
سبط سیزدھم تإلیف , مإخذى ديگر در اين باره كه خود از كتاب دانلوپ بھره فراوان برده است

ستارى در دو . منتشر شده است 1976آرتور كستلر است كه در  محمـدعلى موحـد و جـالل 
 .كار جداگانه آن را به فارسى برگردانده اند

قل از ديگــران اسـتناد شـده , ھم چنین به كتاب ارزشـمند تـاريخ خـزر نوشـته آرتـامونوف بـه ن
 .در لنینگراد چاپ و منتشر شد 1962اين كتاب در . است
شاخه اى از تركان اويغورىاند كه از سده ششم میالدى در كرانه ھاى درياى خزر و آن , خزران

سوى كوه ھاى قفقاز سـكنى گزيدنـد و دولـتى نیرومنـد بنیـاد نھادنـد كـه دو قــدرت بـزرگ آن 
 )5.(آن را قدرتى مھم به شمار مىآوردند) دولت ساسانى و امپراتورى بیزانس(روزگار 

م طبقه حاكم خزران به آيین يھود گرويدند و بدين گونه ديـن 740/ ق 122طبق منابع عبرى در 
اما به روايت مسعودى تغییر كیـش خـزران مقـارن بـا ايـام ) 6.(دين رسمى خزرھا گرديد, يھود

 )7.(بوده است) م809ـ  786 / 193ـ  170حك (خالفت ھارون الرشید 
كرده انـد یان  كر جزئیـات ب با دقـت در ذ صیل و  كه ) 8.(منابع عبرى اين واقعه را به تف بـا ايـن 

به نتیجـه روشـنى  عبرى  عدم اعتبــار اسـناد  مناقشات میان طرفداران و مخالفـان اعتبــار يـا 
سد , م را قطعى نمى توان انگاشت740نرسیده است و از اين رو تاريخ  لیكـن بـه نظـر مــى ر

تاريخ دقیقى را مشخص نكرده و تنھا به , سال حكومت ھارون 23كه از میان روايت مسعودى 
با تسـامح بیـان شـده اسـت, اكتفا كرده)) ايام خالفت ھارون((ذكر  امـا در مجمـوع . احتمـاال 

 .ظاھرا بايد پذيرفت كه تغییر دين خزران در نیمه دوم قرن ھشتم میالدى روى داده است
سیارى , در منابع اسالمى, در باب اصل و تبار خزران ابتـدا يعقوبـى و در پـى او مسـعودى و ب

به نظر ) 9.(شمرده اند))  يافث بن نوح((خزران را از اعقاب , ديگر از مورخان و جغرافى نويسان
مى رسد اسرائیلیات و توجه مورخان اسالمى به تورات يكــى از عوامـل برسـاختن ايـن گونـه 

 )10.(نسب نامه ھا بوده است
  

 :سخن اصطخرى در اين باب متفاوت است
  

نه مـردم, خزر و روس و سرير نام مملكت اســت...  خـزران بـه تركـان شــباھتى . نـه شـھر و 
گروھى قراخزر نام دارند كه از سیاه چردگى بـه سـیاھى , اينان سیاه مويند و دو گروه. ندارند

 )11.(مى زنند و شبیه ھندوانند و گروھى سپید رويند و زيبا
صطخرى اسـت, در میان پژوھشھاى جديد سه بـا سـخن ا او در . سخن آرتا مونوف قابل مقاي

 :كتاب تاريخ خزر مى نويسد
كان از سـده چھــارم بوده انـد و بـر خـالف تر میـالدى در كرانـه ھـاى ) 12(خزران غیر از تركـان 

سده ششـم  كان از  شمالى درياى خزر و آن سوى كوه ھاى قفقاز سكنى داشته اند امـا تر
سرزمین , بعدھا تركان خاقانات غربى. میالدى به غرب روى آوردند و با خزران ھمسايه شدند

.(خزران را به تصرف خود در آوردند و بخشى از مردم آن سرزمین را در خـود مسـتحیل كردنـد
13( 

با اين ھمه ترك تبارى خزران در میان بسیارى از پژوھشگران فرض مسلم و مورد تإكید فراوان 
بــا ارائـه داليلــى تــاريخى و زبــان , دانلــوپ ضــمن مســلم دانسـتن اصــل تركــى خـزران. اســت

 )14.(آن ھا را از تركان اويغورى دانسته است, شناختى
درباره تختگاه خزر نیز نظريات محققان متفاوت است و منابع كھن اطالعات متفاوتى ارائه مى 
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مپراتورى خـزر نوشـته . دھند قاز را نخسـتین پايتخـت ا نه شـمالى قف مسعودى بلنجر در دام
ياد كـرده اسـت) 16(او از شھر سمندر) 15.(است ) 17.(و اتل نیز به عنوان تختگاه كھن خـزر 

ست و سـرزمین و تختگـاه آن اتـل : اصطخرى در اين باره بیان روشنى دارد مى ا / خزر نام قو
گاه خـزر ) 18.(اثل نامیده مى شود كه به رودى به ھمین نام منسوب است ابن حوقـل از تخت

كرده , با نام اتل شرقى و غربـى رود اتـل يـاد  متشكل از دو بخش اتل و خـزران در دو سـوى 
نام تمام تختگاه ھاى خزر در دوره ھاى , در ھیچ يك از منابع جغرافیايى مسلمانان) 19.(است

 .مختلف به روشنى نیامده است
مسلمانان و بت , مسیحیان, ظاھرا مھم ترين شھر خزران اتل بوده كه عالوه بر خزران يھودى

خدمتكاران او را از , ابن حوقــل و مسـعودى. پرستان در آن زندگى كرده اند شـاه و درباريـان و 
 )20.(يھوديان دانسته اند

له روس , سیزدھم میالدى برقرار بود/ ھر چند كشور خزران تا قرن ھفتم ھجرى  لیكن بـا حم
میر كیـف) 21(ھا به فرماندھى سـوويا توسـالو خـزران قـدرت و , م965 / 354بـه سـال ) 22(ا
شھر اتل به تصرف روس ھا در آمد و اھمیت پیشین خود را . شوكت پیشین را از دست دادند

 .و تا آن جا كه مى دانیم از اين پس در منابع ذكرى از شھر اتل نیامده است) 23(از دست داد
ھود ين ي سیك اسـالمى, درباره گرويدن خزران به د شیش , منـابع كال ثه يـك ك ستان مباح دا

مى ) 24(مسیحى و يك يھودى در حضور خاقان خزر و پیروزى يھـودى را سـبب ايـن امــر ذكـر 
از مھم ترين منابع عبرى درباره تغییر كیش خزران اثرى اسـت معـروف بـه مكاتبـات ) 25.(كنند
بن شـپروت; )26(خزر  وزيـر يھـودى خلیفـه , )27(نامه ھايى به زبان عبرى كه میان حسداى 

گر در ايـن ) 28.(اموى قرطبه و يوسف خاقان خزر مبادله شده است له منــابع عـبرى دي از جم
مبريج((قـاھره كشـف شـده و بـه ) 29)(گنـیزه(باره سندى است كه از جنیزه  ) 30))(سـند ك

 )31.(مشھور است
رساله اى است به زبان التینى كه كشیشى گرجى به , كھن ترين منبع مسیحى در اين باره

م نوشته و در آن از گروھى يھـودى مسـلك بـه  864حدود ) 32(نام كريستین دراثمار اكینتنى
.(و از نـژاد ھونھـا ھسـتند) 33(ياد كرده كه به عقیده وى ھمان يإجوج و مإجوج)) گزرى((نام 
34( 

ھم تريـن , درباره انگیزه گرويدن خزران به آيین يھود بیش تر پژوھشگران انگـیزه سیاسـى را م
 )35.(علت از سوى فرمانرواى خزر قلمداد كرده اند

سیحیت و اسـالم تقسـیم , دوم ھجرى/ در آغاز قرن ھشتم میالدى  جھان میـان دو قطـب م
يژه بـه . شده بود امپراتورى خزر در حكم نیروى سومى بـود كـه دوسـتى و دشـمنى آن بـه و

جھـت موقعیـت جغرافیــايى ـــ كـه حــائلى میــان امــپراتورى بـیزانس و سـرزمین ھــاى خالفــت 
 .اسالمى بود ـ براى ھر دو طرف به يك اندازه اھمیت داشت
استقالل خود را از دست خواھند , از طرفى خزران دريافته بودند با پذيرش مسیحیت يا اسالم

. مستلزم پذيرش سلطه امپراتور روم يا خلیفـه بغـداد بـود, زيرا قبول ھر يك از اين دو دين, داد
صورتى از صـور ابتدايـى  ـ كـه  خود  یه  نیز خزران به اين نتیجه رسیده بودند كه حفظ ديـن اول

ھا فرسـوده ) شمنیزم(حیات دينى  بود ـ در مقايسه با اديان توحیدى مسیحیت و اسالم نه تن
مپراتور بـه , و مندرس تلقى مى شد بلكه سران خزر را از نفوذ معنوى و قانونى كه خلیفه و ا

به , محروم مى ساخت, واسطه پیروى از دو آيین توحیدى و جھان شمول از آن برخوردار بودند
نوى و آيیـنى داشـت تـا جنبـه  یان خـزران بیـش تـر جنبــه مع ويژه اين كه مقـام خاقـانى در م

مدنظر قـرار دھـد. سیاسى ين مالحظـات را  مام ا كه ت از , از اين جھت انتخاب دين مناسـب 
گرويدن به مذھب ثالثــى , منطقى ترين شیوه,  در چنین وضعى. اھمیت بسیارى برخوردار بود

. بود كه از جھت مبانى عقیدتى و ساختار دينى قدرت ھماوردى با آن دو ديگر را داشته باشد
سمانى مـورد احـترام ھـر دو گـروه  ينى آ آيین يھود از شھرت كافى برخوردار بود و به عنوان د

 .مسیحى و مسلمان قرار داشت
اما بى , نمى توان ترديد كرد, اگر چه ظاھرا در اين كه اين اقدام انگیزه سیاسى داشته است

نان  شك خزران از مدت ھا پیش تر با يھودان آشنا بودند كه زمینه مناسبى براى تغییر كیش آ
مھاجرت يھوديانى كه عمدتا از تعقیب و شكنجه امپراتوران روم مى گريختند و نیز . فراھم آورد

سلمانان ھاى , مھاجرت يھوديان آسیاى صغیر پس از تسخیر اين نواحى بـه دسـت م زمینـه 
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ھود ) 36.(آشنايى اين دو را فراھم ساخته بود به ديـن ي بنابراين كشور خزران پیش از گرويدن 
نه و مـوطن آن ھـا  به خا ین  پناھگاه امنى براى يھوديان به شمار مىآمد و پس از قبول ايـن آي

يھوديان ھنر و صنعت بـیزانس را بـا روش ھــاى پیشـرفته بـه ويـژه در كشـاورزى و . تبديل شد
به سرعت بسیارى از مظاھر آيینى و فرھنگى يھود در . بازرگانى براى خزران به ارمغان آوردند

بن اسـحاق النـديم  مد  ص (جامعه خزر مورد پسند و قبول واقع افتاد چنان كه به گـزارش مح
 )37.(خزران از الفباى عبرى استفاده مى كردند) 385ـ 300حدود (به روزگار او ) 21

مى كردنـد ندگى  خزران ز نیز در كشـور  , چنان كه پیش تر اشاره شد گروھى از مسـلمانان 
یش تـرين جمعیـت خـزران را مسـلمانان و كـم تريـن  حتى به گزارش برخى منابع اسـالمى ب

درباره چگونگى رفتار و روابط خزران يھودى با اتباع مسـلمان ) 38.(شمار را يھوديان داشته اند
سرزمین از وضـع مطلوبـى , چنان كه از اندك روايات منابع موجود بر مىآيـد ين  مسـلمانان در ا

گزارش نشـده . برخوردار بودند سختى يـا پريشـانى امـور مسـلمانان  دست كم گزارشـى از 
و اصـطخرى نیـز ) 39.(مسعودى از وجود وزيرى مسلمان در دربار خزران ياد كرده است. است

) 40.(از قاضیان مسلمانى ياد كرده كه رسیدگى به دعاوى مسلمانان را بر عھده داشـته انـد
مى )) خـز((ابن فضالن در اين باره نوشته كه يكى از غالمان شاه كه مسلمان اسـت و او را 

بر مسلمانان حكومت مى كند و مسلمانان و بازرگانانى كه با ايشان داد و ستد مــى , خوانند
 .براى حل اختالف به او مراجعه مى كنند, كنند

خويش از  به نظر مى رسد مسـلمانان و پـیروان سـاير اديـان در انجـام مناسـك و آداب ديـنى 
منابع اسالمى از وجود تعداد زيادى مسجد در سرزمین خزر ياد . آزادى كامل برخوردار بوده اند

 )41.(كرده اند
دار (م شاه خزر خبر يافت كه در يكى از سرزمینھاى اسالمى  922 / 310به گزارش ياقوت در 

سجد جامـع . مسلمانان كنیسه اى را ويران كرده اند, ])؟[البابونج از اين رو فرمان داد مناره م
ھا در بـالد , .اتل را فرو ريزند و موذنـان آن را بكشـند مه كنیسـه  بادا ھ كه م ولـى از بیـم آن 

اين داستان نشانگر آن است كه ) 42.(از ويران كردن مسجد خوددارى كرد, اسالم ويران شود
 .خزرھا به لزوم خويشتن دارى و خطر باال گرفتن اختالفات توجه الزم را داشتند

 
  

 مسلمانان و خزرھا
  

ــران, در طــول بیســت ســال اول ھجــرت بیــن النھــرين و مصــر بــه دســت , )ســوريه(شــام , اي
مسلمانان افتاد و قلمرو مركزى بیزانس نیز در نیم دايره اى كه از مديترانه تا قفقـاز و سـواحل 

كوه ھــاى قفقـاز مانـع . در محاصره مسلمانان قرار گرفت, جنوبى درياى خزر كشیده مى شد
دروازه اى طبیعى بود كه خزرھــا و سـاير اقـوام ) باب االبواب(دروازه دربند . طبیعى مھمى بود

باز گشـته  غارتگر از ديرباز براى ھجوم به بالد جنوب از آن گذشته و از ھمان راه به جاى خود 
 .بودند

م اعراب بارھا از دروازه دربنــد گذشـتند و در صـدد 652ـ  642/ ق 32ـ  22در فاصله سال ھاى 
خزر  برآمدند با تسخیر شھر بلنجر ـ كه نزديك ترين شھرھا بود ـ راه را براى تسـخیر كـل بـالد 

نگ بزرگـى كـه در . ھموار سازند اعـراب بـه سـختى شكسـت خوردنـد و , رخ داد. ق 32در ج
) 43.(كشته شدند, عبدالرحمن بن ربیعه باھلى, بسیارى از مسلمانان از جمله فرمانده عرب

عات دوره اى و سـتیزھاى محلــى  پس از آن تا مدت ھا درگیرىھاى بین دو گروه به صورت مناز
تل . ' ه 99در سال ) 44.(بود شمارى از مسـلمانان را بـه ق خزران به آذربايجان حمله كردند و 

حاتم بن نعمان باھلى را بـه جنــگ خـزران ) 101ـ  99حك (خلیفه عمر بن عبدالعزيز . رساندند
به اسـارت گرفـت و ايـن . فرستاد ھا را  او سپاه خزران را در ھـم شكسـت و پنجـاه تـن از آن 

 )45.(نخستین اسرايى بودند كه از بالد خزر وارد سرزمین ھاى اسالمى شدند
پـس از شكسـت مسـلمانان , )105ــ 101حك (در زمان خالفت يزيد بن عبدالملك . ' ه 104در 

مت ارمینیـه داد و بـه , خلیفه, در محلى به نام مرج الحجاره جراح بن عبدهللا الحكمــى را حكو
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جراح از باب االبواب گذشت و در آن سـوى دروازه بـا سـپاه , در اين جنگ. جنگ خزران امر كرد
له شـھر . خزران روبه رو شد در اين جنگ مسلمانان پیروز شدند و شـھرھاى متعـددى از جم

مسلمانان , اما با مقاومت مجدد خزران, بلنجر را تسخیر كردند و غنائم فراوان به دست آوردند
سال ) 46.(نتوانستند پايگاھى دائمى در آن جا مستقر سازند و به ناچار باز گشتند جـراح در 

خود  111 توانست بار ديگر وارد مملكت خزران شود و شھرھايى از جمله البیضإ را بـه تصــرف 
سال , درآورد گاه , 112اما در جنگ  جر كشـته شـدند و پاي يادى از يـارانش در بلن شمار ز او و 

 )47.(خزران بار ديگر از دست رفت
سعید بن عمرو الحرشى و پـس از او مسـلمه بـن عبـدالملك فرمانـدھى جنـگ , پس از جراح

 )48.(علیه خزران را بر عھده داشتند
ھا  119ـ   114آخرين حمله مھم اعراب میان سال ھاى  به سردارى مروان بن محمد ـ كـه بعد

كه نـزد ھشـام بـن عبـدالملك خلیفـه. به خالفت رسید ـ صورت گرفت از , مروان به دلیل ايـن 
دست اندازىھاى خزران به سرزمین ھاى اسالمى و كشتار مسلمانان و نیز سـھل انگارىھـاى 

نده و آمـادگى خـود را , مسلمه بن عبدالملك در جنگ با خزران سخنانى شكوھآمیز بر زبان را
نگ بـا , براى جنگ اعالم كرده بود از سوى او به واليت آذربايجان و ارمینیه منصـوب و مـإمور ج

مروان براى گمراه كردن خـزران . ھزار جنگجو ھمراه او گسیل داشت 120, ھشام. خزران شد
با آالن  از آنان خواست رسولى را جھت مصالحه نزد او بفرستند و چنین وانمود كـه قصـد دارد 

غافلگیر كـردن آن ھـا. ھا بجنگـد با  نگ مـروان موثـر واقــع شـد و او توانسـت  بسـیارى از , نیر
به چـه علـت بىــآن كـه . شھرھا و نیز پايتخت را تسخیر كند با اين ھمه معلـوم نیسـت كـه او 

تنھـا بـا گرفتـن , پايگاه محكمى در آن جا ايجاد كند يا فرماندارى از جانب خود در آن جا بگمارد
آن جا را رھا كرد و به آذربايجان , مقاديرى غله و تعداد معینى برده از شھرھاى مختلف خزران

 )49!(بازگشت
.جريان اسالم آوردن خاقان خزر را مطرح كرده اند, برخى مورخان در بیان حوادث اين رويارويى

در صورت وقوع چنین امرى احتماال اسالم آوردن او تنھا براى حفظ ظاھر و نجـات جانـش ) 50(
تا آن جا كه مى دانیم مورخـان . چه پس از اين واقعه بود كه او رسما دين يھود را پذيرفت, بود

 .ذكرى به میان نیاورده اند, مسلمان از اين حادثه
باب االبـواب و )) تـرك و خـزر((در دوره عباسیان به درگیرىھاى میـان  يژه در  و مسـلمانان بـه و

 )51.(ارمینیه اشاره شده است
بسـیارى از . مسلمانان ھیچ گاه نتوانستند خـزران را تحـت سـیطره خـود درآورنـد, به ھر روى

كه اگـر خزرھـا خـط ) 52(دانلوپ و اوبولنسكى, پژوھشگران از جمله آرتامونوف ند  بـر ايـن باور
ايـن دژ تمـدن اروپـا , بیزانس, قفقاز را در برابر ھجوم عرب ھا به سوى شمال سد نمى كردند

مى شـد ) 53.(در شرق به دست عرب ھا مى افتاد و شايد تاريخ بـه صـورت ديگـرى نوشـته 
و ) ق114/  م  732) (54(دانلوپ مقاومت خزران را ھمسنگ مقاومت فرانك ھا در تـور و پوآتیـه

 )55. (به ھمان اندازه مھم و سرنوشت ساز برشمرده است
قرن دوم سى تـا پايـان  فا و امـراى عبا با خل سالمى / درباره روابط خزران  ھشـتم در منــابع ا

يده مـى شـود, گزارش ھايى از ازدواج ھايى طرفین د ھا . با انگیزه تحكیم روابـط  ايـن ازدواج 
معموال به مرگ شاھزاده خانم و در نتیجه شروع درگیرىھاى میــان خـزران و مسـلمانان منجـر 

ظاھرا تا مدتى دو طرف در صلح و آرامش , پس از پايان قرن دوم ھجرى) 56.(مى شده است
 .به سر مى بردند يا دست كم خبرى از جنگ و ستیز در منابع تاريخى ديده نمى شود

, بیش تر از منابع و مآخذ اسالمى به دست مىآيد, اشارات راجع به اواخر دوران انحطاط خزران
ولى اين اشارات بسیار مبھم است و بسیارى از نام ھا و تاريخ ھـا و اطالعـات جغرافیـايى در 

سمندر. معرض تفسیرھاى گوناگون قـرار دارد شى اتـل و  شـھرھاى مھــم , ابـن حوقـل فروپا
مى دھــد ھا نسـبت  بوده ) 57.(خزران را به روس  سنگین  ظاھرا  ھا  خسـارت حملـه روس 

ير دريـاى خـزر . است مورخان مسلمان از خروج موقت يھودان خـزر بـه سـوى سـواحل يـا جزا
مردم اتـل از دسـت روس ھـا و سـپس كمـك حاكـم . سخن گفته اند ھاجرت  ابـن حوقـل از م

.(در بازگشت آن ھا به سرزمین خود ياد كرده اسـت)  محمد بن احمد ازدى(مسلمان شروان 
فزوده اسـت ) 58 یان آورده و ا ابوعلى مسكويه از استمداد ايشان از اھل خوارزم سخن بـه م

كمك به آن ھا را به اسالم آوردن آنان و دست كشیدن از دين يھــود مشـروط , كه اھل خوارزم
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 )59.(آنھا پذيرفتند و ھمگى جز شاه ايشان اسالم آوردند. ساختند
جم و ششـم ,  چنان كه از برخى منابع روسى برمىآيد, پس از فروپاشى اتل خزران در قرون پن

 )60. (يازدھم و دوازدھم میالدى در شھرھاى چرسون و تموتراكان متمركز بودند/ ھجرى
, شاعران نامدار ايرانى, دوازدھم خاقانى شروانى و نظامى گنجوى/ در نیمه دوم قرن ششم

خاقانى از خزرھايى ) 61.(از ھمدستى خزرھا و روس ھا در ھجوم به شروان سخن گفته اند
 )62.(سخن به میان آورده است, كه در ھمسايگى دربند بوده اند

شیاى ((دوازدھم نیز يادداشت ھاى كوتاه سیاح مشھور يھودى /در اواخر قرن ششم ربى پتا
ھاى . در دست است) 63))(رژنسبرگى م در نواحـى اروپـاى 1185ــ  1170او در فاصله سال 

سـفر دور ) (64(خاورى و آسیاى باخترى به مسافرت پرداخته و سـفرنامه او سـیبوب حـاعولم
گارش شـده ) عالم ساس يادداشـت ھــا يـا امـالى او ن ظاھرا به قلم يكى از شـاگردانش بـر ا
بى اطالعـى و بـى مبــاالتى خزرھـاى يھـودى . است در اين سفرنامه آمده كه چگونـه وى از 

ين وضـع را ناشـى  شمال كريمه نسبت به آداب و احكام شرعى دين يھود متعجب گشته و ا
 )66.(دانسته است) 65(از بدآموزىھا و تإثیر الحاد قرائیون

یان نھادنـد و , ھنگامى كه مغول ھا, ھفتم/ در قرن سیزدھم صحرا را بن بزرگ ترين امپراتورى 
سفیر پاپ , )67(در يادداشت ھاى دوپالنوكارپینى,  از مجارستان تا چین را زير سیطره داشتند

فرمـانرواى (به دربار باتوخان پسر توشى پسر چنگیزخان / 643م1245در ) 68(اينوسان چھارم
مى شـود) بخش غربى امپراتور مغول او در كتـاب معـروف خـود . مطالبى درباره خـزران ديـده 

طول سـفر ديـده) 69)(تاريخ مغول( كه در  قوام قفقـاز , در فھرست اقوامى  ضـمن شـمارش ا
.(نـام بـرده اسـت, آالنھا و چركس ھا از خزران كه در مذھب يھودنـد/شمالى در رديف آلن ھا

70( 
ست از روس ھــا در  كه پـس از شك م و نـابودى 965از اين شواھد برمىآيد كه خزرھـا بـا ايـن 

خود را از دسـت دادنـد تل امـپراتورى  ھر چنـد در , شھر ا امـا سـرزمین و مـوطن خـويش را ـــ 
ھايى از ) 71.(محدوده اى كوچك تر ـ حفظ كردند و گروھى از ايشان به اسالم گرويدند گـروه 

ير يـوغ  مه كـه ز خزران پیش از آشوب مغوالن بـه سـرزمین ھـاى اسـالوى و شـبه جزيـره كري
بود ھاجرت ھـا. مھـاجرت كردنـد, مغوالن در نیامده  ين م كز , ا نخسـتین گـام در گسـترش مرا

 )72.(يھودىنشین در اروپاى خاورى بود
شت , باتو كه مإمور فتح سرزمین ھاى قفقاز و ماوراى آن بود, در لشكركشى ھاى مغول تا د

عالوه , بـود) اتل(دشت قبچاق كه پیش تر پايتخت خزران ) 73.(قبچاق پیش رفت مان  در آن ز
بـاتو در . قفچاق ھا و پچنك ھا را نیز در خود جاى داده بود/ قبچاق ھا, بر گروه ھايى از خزران

 )74.(بنا نھاد)) سراى((پايتخت خود را با نام , بر خرابه ھاى شھر كھن اتل, كنار رود اتل
بنا بر برخى منابع اين پايتخت بعد از باتو در زمان برادرش بركاى به شھرى جديد التإسیس به 

زيـرا عقیــده بـر ايـن بـود كـه , نام سراى نو انتقال يافت كه غالبا سراى بركاى نامیده مى شد
شواھد به دست آمده از سـكه , اما به عقیده برخى محققان. موسس اين شھر بركاى است

شناسى نشان مى دھد كه سراى باتو و سراى بركاى در يك محل بـوده انـد و سـراى نـو تـا 
 )75.(م ساخته نشده بود/1330ق730دھه 

بود كه بعدھا به )) خان نشین قبچاق((اصطالحى كه براى نامیدن اين قلمرو به كار مى رفت 
یت . تغییر يافــت) آلتون اردو, التون ايل)) (اردوى زرين(( حاكى از ايـن واقع نامگـذارى نخسـت 

در آن , است كه اغلب ترك ھاى قبچاقى كه قبل از ورود مغوالن در ايـن منطقـه مــى زيسـتند
 .جا باقى ماندند و در دولت تازه تإسیس جذب شدند

نان كـه , از برخى شواھد برمىآيد تعداد ترك ھا در قلمروى اردوى زرين بیش از مغول ھا بود چ
زبان تركى روى سكه ھا جايگزين زبان مغولى , م1287تا  1280 / 686تا  679میان سال ھاى 

 )76.(شد
امـا ھرگـز , درباره باتو مى نويسد كه او قبول اسالم كرده بود) 505ص (ذيل نويس ابن عبرى 

اين احتمال را به نقل از راويـان ) 77(جوزجانى. نتوانست آداب غسل و وضو و روزه را ياد بگیرد
سلمانان در زمـان او  كرد و م مى  ثقه مطرح كرده كه او در خفا مسلمان شده بود اما ظاھر ن

به . در كمال آسايش زندگى مـى كردنـد كه ھنــوز  بود  احتمـال مـى رود او از معـدود افـرادى 
از ) 78.(خداگرايى شمنى قديم كه به ھمه اديان و مذاھب حرمت مى نھاد پايبند بوده اسـت
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, را كه پس از او بـه حكومــت رسـید) 664ـ 655حك (ھمین رو است كه معموال برادر او بركاى 
كه قبــول اسـالم كـرده شمار آورده انـد, نخستین شخصیت عالى مرتبه مغولـى  ين . بـه  بـا ا

ند و  سالم آورده بود توضیحات به نظر مى رسد اتباع ترك در زمان باتو اعم از گروه ھايى كـه ا
 .از وضع مطلوبى برخوردار بودند... گروه ھايى از خزران كه يھودى مانده بودند و 

خزران ) 79(برخى پژوھشگران معاصر با داليل زبان شناختى اين فرضیه را مطرح كرده اند كه 
 )80.(شھرت يافتند)) قاجار((اسالف ايل قجرند كه پس از مھاجرت به ايران به 

 
  

 :پى نوشت ھا
  

او از . به سوى آن ھا اعزام شده بود) صقالبه(پادشاه اسالوھا , به نوشته ابن فضالن اين ھیإت به درخواست المش بن يلطوار. 1
خلیفه مقتدر خواسته بود كه شخصى را نزد او بفرستد تا مسائل دينى را به وى بیاموزد و برايش مسجد و منبرى بنا كند تا بتواند 
در كشور خود براى خلیفه دعا و تبلیغ كند و نیز تقاضا كرده بود كه براى او دژى بسازند تا در برابر حمالت پادشاھان مخالفش كه 

به گزارش او پادشاه اسالوھا مى بايست به عنوان مالیات به تعداد خانواده . در امان باشد, مھم ترين آن ھا يھوديان خزر بودند
عالوه بر اين پسر او نزد خزرھا گروگان بود و يكى از دختران زيبايش را پادشاه خزر به . به آن ھا پوست سمور مى داد, ھاى خزران

/1959, مجمع العلمى العربى بدمشق, دمشق(تحقیق سامى الدھان , رساله ابن فضالن, احمد بن فضالن. زور به زنى گرفته بود
 .145, 68ـ  67ص , )1379

ابراھیم بن محمد  395;ـ  394ص , 2ج , )1967, بريل, لیدن(, كرايمر. اچ. تصحیح جى, صوره االرض, محمد بن حوقل النصیبى. 2
 . 224ـ  223ص , )1967, ريل, لیدن(, مسالك الممالك, اصطخرى

Encyclopaedia Judaica, (Jerusalem) vol. 10, p 950 . 
 .232ـ  167ص , )1987/1407, دارالفكر, بیروت(, ترجمه و تصحیح سھیل زكار, تاريخ يھود الخزر, دنلوب. م. د. 4
 97;ص , )1363, دنیاى كتاب, تھران(, به سعى و اھتمام و تصحیح گاى لسترنج و رينولد آلن نیكلسون, فارس نامه, ابن بلخى. 5

 ).70ـ  61, 59, ھمان, دانلوپ
 .167ص , ھمان. 6
, )1958/1377, السعاده, قاھره(تحقیق محمد محى الدين عبدالحمید , مروج الذھب و معادن الجوھر, على بن حسین مسعودى. 7

 .178ص , 1ج 
 .232ـ  167ص , پیشین, دانلوپ. 8
 .131ص , 1ج , پیشین, مسعودى 13;ص , 1ج , )1969, بريل, لیدن(تصحیح ھوتسما , تاريخ يعقوبى, احمد بن واضح يعقوبى. 9

 .88ص , )ش1368/1410, تھران (48ـ  47دفتر , مقاالت و بررسیھا)) خزران در منابع اسالمى((, ھادى عالم زاده. 10
 .223ص , پیشین, اصطخرى. 11
با بررسى منابع مختلف به اين نتیجه دست يافته است كه درباره خزران قبل ) 59ص , پیشین(دانلوپ , بر خالف نظر آرتامونوف. 12

 .مدرك معتبرى در دست نیست, از قرن ششم میالدى
 .170ص , )1365, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران(, ايران و تركان در روزگار ساسانیان, عنايت هللا رضا. 13
 .70ـ  61ص , پیشین, دانلوپ. 14
 .62ص , )1967, بريل, لیدن(التنبیه و االشراف , على بن حسین مسعودى. 15
 .شھر سمندر ظاھرا در دامنه كوھھاى قفقاز نزديك سرير قرار داشته ولى محل دقیق آن تاكنون مشخص نشده است. 16
 .178ص , 1ج , مروج الذھب; پیشین, مسعودى. 17
 .220, 10ص , پیشین, اصطخرى. 18
 .389ص , 2ج , پیشین, ابن حوقل. 19
 . 178ص , 1ج , پیشین, مسعودى 390;ص , 2ج , ھمان. 20
21 .Kiev. 
22 .Soviatoslav 
 .392ص , 2ج , پیشین, ابن حوقل 322;ص , پیشین, به نقل از دانلوپ 84ص , تاريخ روس. 23
. مى نامند)) خاقان به((نام دارد و جانشینش را )) خاقان بزرگ((پادشاه خزر ) 169ص , پیشین(به نوشته ابن فضالن . 24

بزرگ آنھا خاقان : ((... او دقیقا میان خاقان و شاه خزر فرق گذاشته; توضیح رساترى در اين باره دارد) 224ص , پیشین(اصطخرى 
اما اختیار نصب وى با شاه است ـ و بايد كه اين خاقان از خاندان , است] ملك الخزر[ خزر نام دارد كه مقام او باالتر از شاه خزر

خاقانى باشد و او را ھیچ امر و نھى و فرمانى نباشد اال آنكه پیش او روند و او را سجده كنند و ھر كس را بر او راه نباشد مگر ملك 
نیز ھمین تفكیك را قائل شده و مقام خاقانى را موروثى و ) 180ص , 1ج , ھمان(مسعودى )). و كسانى كه در پايه ملكدارى باشند

مردم , اگر در ديار خزر قحط و خشكسالى و يا حوادث شوم ديگر رخ دھد: ((شاه را داراى قدرت اجرايى معرفى كرده و افزوده
, بريل, لیدن(االعالق النفیسه , نیز احمد بن عمر بن رسته)). خاقان را به فال بد گرفته و گاه از شاه مى خواھند كه او را بكشد

 .101ص , )1923, ھاراسوئیت, اليپزيك(, االثار الباقیه عن القرون الخالیه, ابوريحان محمد بن احمد بیرونى 139;ص , )1967
, دارالعربیه للكتاب, مصر(, ادريان فان لیوفن و اندرى فیرى: تحقیق, المسالك و الممالك, ابى عبید عبدهللا بن عبدالعزيز بكرى. 25

 .447ـ  446ص , 1ج , )1371/1992
م در استانبول به وسیله 1577در حدود ) قول مبشر (Kol Mebasserنخستین متن چاپى مكاتبات خزر در رساله عبرى به نام. 26

تنھا نسخه خطى نامه حسداى و جواب يوسف در كتابخانه كلیساى مسیح در اكسفورد . اسحق ابراھیم اكريش منتشر شد
 .280ـ  271ص , )1361, خوارزمى, تھران(ترجمه محمدعلى موحد , خزران, آرتور كستلر. نگھدارى مى شود

سپس . در آمد) 350ـ  277, حك(ابتدا به عنوان طبیب به خدمت عبدالرحمن سوم اموى ) م910/298زاده (حسداى بن شپروت . 27
چندان مورد اعتماد قرار گرفت كه مسوولیت امور مالى را بر عھده او نھادند و سرانجام وزارت را در سطح برقرارى ارتباط سیاسى 

 .بر عھده گرفت... آراگون و , خارجى بین خلیفه اندلس و ساير كشورھاى مسیحى شمال اسپانیا از جمله كاستیل
 .94ـ  79ص , پیشین, آرتور كستلر. 28
معموال يھوديان مصر . نام انبار كنیسه ھاى يھودى در مصر است, به معناى گنجینه اوراق متروكه) ) Genizaمعرب گنیزه, جنیزه. 29

اوراقى را كه در آن نام خدا يا آيات مقدس نوشته شده بود ـ براى اينكه مورد بى احترامى قرار نگیرد ـ در انبارھاى معابد نگاه مى 
اكسفورد , تاكنون دو تا از اين مخزنھا كشف شده و اوراق به دست آمده از آنھا به كتابخانه ھاى بزرگ دنیا به ويژه بادلیان. داشتند

از اين مخزنھا اسناد مھمى مربوط به تاريخ مصر و . و كمبريج در انگلستان انتقال يافته و مورد بررسى محققان قرار گرفته است
بیشتر اين اسناد به زبان عربى . به دست آمده است... عرض حال و , قرار داد, تاريخ اجتماعى اسالم و يھود مركب از ھزاران نامه

, تاريخ و عقايد اسماعیلیه, فرھاد دفترى. نوشته شده و از دوره ھاى فاطمى و ايوبى است) زبان عربى و خط عبرى(يھودى 
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 .176ص , )1375, فرزان, تھران(ترجمه فريدون بدره اى 
از محققین كمبريج بود و به جھت اينكه اين سند در ) ) Soloman Schechterسلیمان شختر, كاشف اين سند از جنیزه قاھره. 30

 .كتابخانه كمبريج نگھدارى مى شود به اين نام شناخته شده است
 . 95ـ  94ص , پیشین, آرتور كستلر. 31
32 .Christian Druthmar of Aquintania. 
محمد بن احمد . اينكه مورخ گرجى خزرھا را ھمان يإجوج و مإجوج مى داند در برخى نوشته ھاى اسالمى نیز انعكاس دارد. 33

, تھران(, معجم البلدان, ياقوت بن عبدهللا حموى 46;ص , )1967, بريل, لیدن(, احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم, المقدسى
انجمن تاريخ , كابل(, عبدالحى حبیبى: تصحیح, طبقات ناصرى, قاضى منھاج سراج جوزجانى 440;ص , 2ج , )1965, مكتبه االسدى

 . 165ص , 1ج , )1343, افغانستان
 .100ـ  99ص , پیشین, آرتور كستلر. 34
 .به بعد 71ص , به نقل از آرتور كستلر 406, برى. 35
به سرزمین خزر به سبب اجبار آنھا به قبول مسیحیت از سوى ارمنوس 943/332براى نمونه درباره مھاجرت يھوديان در . 36

Romanus) (919 -944 ( ( 179ـ  178ص , 1ج , ھمان, مسعودى: پادشاه روم مراجعه كنید به. 
ھر چند در مقابل اين . 21ص , )1971/1350, اسدى, تھران(تصحیح رضا تجدد , الفھرست للنديم, محمد بن اسحق النديم. 37

اينكه در نزد خزران خطى كه شبیه خط روس است كاربرد , روايت متفاوت ديگرى در كتاب فخرالدين مباركشاه آمده است, روايت
حرف است و از چپ به  21اين خط متشكل از . دارد و به اين خط جماعتى از رومیان كه به روم الروس مشھورند نیز كتابت مى كنند

 . 171ص , پیشین, دانلوپ. راست نوشته مى شود
 .446ص , 1ج , پیشین, بكرى 220;ص , پیشین, اصطخرى 390;ص , 2ج , پیشین, ابن حوقل. 38
 .179ص , 1ج , پیشین, مسعودى. 39
مسلمانان و حتى بت پرستان قاضیانى از , نصارى, مطابق گزارش او پیروان اديان مختلف يھود. 221ص , پیشین, اصطخرى. 40

 .437ص , 2ج , ھمان, ياقوت 180;ـ  179ص , 1ج , ھمان, مسعودى. میان خود داشته اند كه مرجع حل و فصل دعاوى بوده اند
 .140ص , ھمان, ابن رسته 393;ص , 2ج , ھمان, ابن حوقل 222;ـ  220ص , ھمان, اصطخرى. 41
 .440ص , 2ج , ھمان, ياقوت. 42
, افست از روى لیدن, مكتبه االسدى, طھران(, دخويه/جى دگويه. م: ويرايش, تاريخ الرسل و الملوك, محمد بن جرير طبرى. 43

 .2894ـ  2889ص , 5ج , )1879, بريل
, تحقیق ابوالقاسم امامى, تجارب االمم و تعاقب الھمم, ابوعلى احمد بن محمد مسكويه رازى 1217;ـ  1200ص , 8ج , ھمان. 44

دارالكتب , بیروت(تصحیح محمد يوسف الدقاق , الكامل فى التاريخ, عزالدين بن اثیر 335;ص , 2ج ) 1987دار سروش , طھران(
 .263ص , 4ج , )1987/1407, العلمیه

 .315ص , 4ج , ابن اثیر 1346;ص , 9ج , طبرى. 45
, 3ج , )1992/1412, دارالفكر, مصر(تحقیق سھیل زكار , الفتوح, محمد بن على بن اعثم كوفى 1453;ص , 9ج , پیشین, طبرى. 46

 .222ـ  216ص 
 .229ـ  226ص , 3ج , ابن اعثم 1531;ـ  1530ص , 9ج , طبرى. 47
 .1560ص , 9ج , پیشین, طبرى 261;ـ  230ص , 3ج , ابن اعثم. 48
العبر و ديوان المبتدإ و الخبر فى ايام العرب و العجم و , عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 407;ـ  406ص , 4ج , پیشین, ابن اثیر. 49

 .111ـ  110ص , 3ج , )1992/1413, دارالكتب العلمیه, بیروت(, البربر و من عاصرھم من ذوى السلطان االكبر
 .128ـ  127ص , پیشین, دانلوپ. 50
 . 400ـ  397ص , 3ج , ھمان, ابن اعثم 648, ;318ص , 10ج , ھمان, طبرى. 51
52 .Obolensky . 
 .36ص , پیشین, آرتور كستلر. 53
جنگ میان شارل مارتل فرمانده فرانك ھا و عبدالرحمن غافقى والى مسلمان اسپانیا كه به شكست مسلمانان منجر شد و . 54

 .اين جنگ در منابع اسالمى به بالط الشھدإ مشھور است. اين شكست پیشروى مسلمانان در اروپا را متوقف ساخت
 .12ص , پیشین, دانلوپ. 55
 .381ـ  377ص , 3ج , پیشین, ابن اعثم 648;ـ  647ص , 10ج , پیشین, طبرى. 56
 .392ص , 2ج , پیشین, ابن حوقل. 57
 .398ص , 2ج , ھمان. 58
 .209ص , 2ج , )1333, شركه التمدن الصناعیه, قاھره(, آمدروز. ف. ' تصحیح ه, تجارب االمم, ابوعلى مسكويه. 59
 .163ـ  162ص , پیشین, آرتور كستلر. 60
الیاس بن يوسف  33;ص , )1368, زوار, تھران(, تصحیح ضیإالدين سجادى, ديوان, افضل الدين بديل بن على خاقانى شروانى. 61

 .431ص , 3ج , )1363, علمى, تھران(, تصحیح و تحشیه حسن وحید دستگردى, سبعه حكیم نظامى, نظامى گنجوى
 . 188ص , ھمان, خاقانى. 62
63 .Sibub Ha'olam . 
64 ..Rabbi Petachia of Regensberg  
فرقه اى يھودى كه در نیمه دوم قرن ھشتم میالدى در بابل پیدا شد و با تفسیر تلمودى ) ) Karaitesقاريان/ قرائیم / قرائیون . 65

 .م در بغداد اين فرقه را بنیان نھاد765عنان بن داوود در . تورات مخالفت ورزيد و ھدفش بازگشت به متن تورات بود
  . 97ص , پیشین, كستلر. 66
67 .Historica Mangolorum  
68 .Innocent Iv . 
69 .Joannes De plano carpini . 
 .166ص , ھمان. 70
 .پیشین, ابوعلى مسكويه. 71
 .175ص , پیشین, كستلر. 72
ص , )بى تا, دارالمسیره, بیروت(, غريغوريوس الملطى تاريخ مختصر الدول, ابن عبرى 176;ـ  175ص , 2ج , پیشین, جوزجانى. 73

248. 
 .222ص , 1ج , )1911, بريل, لیدن(تصحیح محمد بن عبدالوھاب قزوينى , تاريخ جھانگشا, عطاملك بن محمد جوينى. 74
 .171ص , )1371, نشر مركز, تھران(ترجمه عباس مخبر , مغولھا, ديويد مورگان. 75
 .171ـ  170ص , ھمان. 76
 .176ص , 2ج , پیشین, جوزجانى. 77
, امیركبیر, تھران(ترجمه حسن انوشه , )از آمدن سلجوقیان تا فروپاشى دولت ايلخانان(تاريخ ايران كمبرج , بويل, آ, جى. 78

 .356ص , 5ج , )1366
, موسسه مطالعات و پژوھشھاى سیاسى, تھران(, استعمار بريتانیا و ايران, زر ساالران يھودى و پارسى, عبدهللا شھبازى. 79
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 .35ص , 1ج , )1373, بنیاد, تھران(, تاريخ اجتماعى و سیاسى ايران در دوره معاصر, سعید نفیسى. 80
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