فمل ٔ
ياهه ُجًسیـاپىض،زايفگاهـهیسچمطاواهىاظ

ٔ
مالیکن،ىماؿه،۴فهنتاو۴۹۳۴


هاییاظگطوؾغیطیهىزیتباضاوبهیهىزیتزضجهاوباؼتاو


يمىيه


1

اهیـاؿػالوکىفهگـکافؿويی 


تاؿیظػؿیا٥ت۳۴/۳/۷:
تاؿیظپؾیـه۳۴/۴۴/۳:
چکیسه
یهىػیتػیًی١یـتبلی٢یامتوبهٕىؿهٞمىلػاىتىتباؿیهىػیػلیلبـیهىػیبىػویايبىػویک٥ـػامت.

يؼؿتػیؼهىؼهامت.باتىرهبهتًىٛيژاػیاهـوفی

ؿوگـوهبهػیايتیهىػیػؿٕىلتاؿیظبنیاؿبه

افهمیى
ّ
١یـیهىػایىپـموهٖـسهیىىػکهآیاایى٩اٝؼههمىاؿه

هاییهىػیباماب٪ه
ٔ
یهىػیاووهمچًیىورىػػول 
ت
٥ـػافپیىمتىبهایىػیايتکهىػؿتاؿیظػیؼهىؼهامت.ػؿایىه٪اله

امت؟يمىيههاییهًضَـبه


ؿٝایتىؼه
مٞیىؼهبهمهيمىيهافایىگـوههابهػیايتیهىػیػؿَٝـبامتاوپـػاعتهىىػ:پاػىاهیآػیابى(ػؿ

ٔ
صؼوػ کـػمتاو ٝـا ٧کًىيی ،ػؿ هـفهای ایـاو و تـکیه) ،عقؿمتاو (ػؿ ىمال ٪٦٩اف و ٥اٍل ه هیاو ػؿیای
هافيؼؿاوباػؿیایمیاه)وػؿهیاوعايؼاوصمیـییمى.
آػیابىػولتیعىػهغتاؿبىػکهػؿاوایل٩ـویکنهیالػیػیىیهىػیتؿابهًٝىاوهؾهبؿممیپؾیـ٥توتا
وکهؿوهیهاایىػولتؿامـيگىو ماعتًؼ،یهىػیتهمچًاوهؾهبؿممیآياوبىػ.

صؼوػٍؼمالپلافآ

عايؼاوصمیـییمىػوػهاوصاکن٩ؼیمییمىبىػيؼ کهػؿ٩ـوچهاؿمهیالػیبهیهىػیتگـویؼيؼوتامؼ ٔه
ىين هیالػی که هنیضیاو صبيی یمى ؿا ٥تش يمىػيؼ ،یهىػیت همچًاو ػیى صاکماو ایى مـفهیى بىػ و
مـايزامعقؿهاکههـػهايیبؼویوآلتاییتباؿبىػيؼ.آياوػؿ٩ـوهيتنهیالػییهىػیتؿابهًٝىاوػیىؿممی
ا
عقؿمتاوپؾیـ٥تًؼوتا٥ـوپاىیایىکيىؿػؿ٩ـوػهنهیالػی،ػمتکناممابـایىػیىبىػيؼ.

واژگاوکلیسی:یهىػیت،صمیـی،آػیابى،عقؿ،تاؿیظیمى.



.1کاؿىًاكاؿىؼتاؿیظایـاوبامتاوافػاييگاهآفاػامالهیواصؼيز٤آباػardalankoozegar@yahoo.com

َ٥ل ٔ
ياهه ُرًؼیىاپىؿ
 68

همسهه
ٔ
١یـتبلی٢یهضنىبهیگـػػ،بؼیىهًٞاکهبـاییهىػیبىػواٝت٪اػػیًی

هایبنته


یهىػیتیکیافػیى
باینتیهىػیفاػهباىؼتاافهلتیهىػىمـػهگـػػ.بهٝباؿتػیگـبـٝکل


کا٥یيینتو٥ـػهی
اوبنتهامت.البتهػؿباؿه
ٔ
ویيایهىػیتباؿ

اػیايیچىوػیىامالموهنیضیت ،ػؿهایایىػیايتبـؿ
امت،آيچًاوکهبـای


تىاویکیهىػیػاينتهمىاؿهبضجبىػه
ه٦هىمیهىػیوایىکهچهکنیؿاهی
يمىيهيافیهاا٥ـاػیؿاکهافمىییکیافوالؼیىتباؿییهىػیػاىتًؼهىؿػت٪ٞیب٩ـاؿهیػاػيؼ،ولی

يگىوبغتاو اف مىی راهٞه یهىػی< ١یـیهىػی ػاينته هیىؼيؼ.
پیو هیآهؼ که بـعی اف همیى  
بههـؿویَ٩ؼایىه٪الهبـؿمیایىهنئلهوهىیتیهىػیيینت١.ـُاىاؿهبه١یـتبلی٢یبىػوایى
آییى و ايضَاؿه ػؿ هیاو يیاکاو ٝبـايیاو يغنتیى ػؿ ٕىل تاؿیظ بىػهامت< با ایى همه چًؼ هىؿػ
کىچک ولی رالب تىره اف گـوه ١یـیهىػیاو به یهىػیت ػؿ تاؿیظ هىرىػ امت که ایى ه٪اله
هیکىىؼتابهاعتَاؿبؼیىهىّىٛبپـػافػ.


یهىزیتزضآزیابى
هًٖٔ ٪هبامتايیآػیابىػؿصؼوػکـػمتاوٝـا٧کًىيی٩ـاؿػاىت.ػؿيیم ٔهاول٩ـویکنهیالػی،اهالی
افتاؿیظاولیه پاػىاهاوآػیابىإالٝاتػ٩ی٪یػؿ
ٔ
ایىهًٖ٪هیهىػیتؿابهًٝىاوػیىعىػپؾیـ٥تًؼ 1.
ػمت يینت .ایًاو عـادگقاؿ اىکايیاو بىػيؼ ،ولی همايًؼ بنیاؿی اف پاػىاهاو هضلی ػؿ ؿوفگاؿ
اىکايی ػاؿای عىػهغتاؿی بىػيؼ .يیـوهًؼتـیى پاػىاه آػیابى ایقاتل (ٝقت) يام ػاىت که هیاو
ؿواییيمىػ.ػؿػوؿه اوآػیابىبهصؼاکخـا٩تؼاؿؿمیؼ،آيچًايکهبا
ٔ
مالهای ۹۱تا ۱٪هیالػی٥ـهاو

وتغتافػمتؿ٥تهاهؿابافیا٥ت.ایى


ػوباؿهتاد
یاؿیایقاتلاؿػواومىم-پاػىاههٞقولاىکايی -
ٝقتوهمچًیىهاػؿههلًايغنتیىا٥ـاػیبىػيؼکهیهىػیتؿاػؿعايؼاوملًٖتیآػیابىپؾیـ٥تًؼ.
وامٖه بافؿگايییهىػی
ٔ

کهػؿهیياو(ػؿعىفمتاو)صْىؿػاىتًؼبه
هیؿمؼکهایىػوفهايی 
بهيٚـ  

ؿمؼهمنایگیایىهًٖ٪هبامـفهیىیهىػیييیىيَیبیى،


گـچهبهيٚـهی
ػیىگـویؼهباىًؼ2.

بهایى
ویبـهیآیؼکههن

تمایالتیافگـوهبؼیىآییىػؿهیاوآػیابًیها٥ـاهنآوؿػهباىؼ.بههـؿ

یوتـ 
پ 
ایقاتلوهنهاػؿهباوؿیؿامظبهایىػیايترؼیؼػاىتهايؼ.افآيزاکهػؿایىػوؿهيهیهىػت٦ى٩یػؿ
 .1یاؿىإـوػیگـاو،تاؿیظایـاوکمبـیذ،رلؼمىم٩،نمتػوم<۹۴۳ً،لىی،تاؿیظیهىػایـاو،رلؼػوم.۴۴۳ً،
2. Encyclopaedia Judaica, vol 01. Adiabene.
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رهاو ػاىتًؼ و يه پؾیـه ایى آییى اهتیاف ویژهای به آػیابى و عايؼاو صاکن بـ آو هیػاػ ،هیتىاو
لبیبىػهباىؼتااهؼا٣میامی.هلًاػؿٕىل

پؾیـ٥تکهیهىػیىؼوایياوبیيتـبـهبًایاٝت٪اػ٩
صیاتوبهفیاؿتبیتالم٪ؼكؿ٥توپلافهـگهنهـػویآياوؿاػؿایىىهـبهعاکمپـػيؼ.

ػیىیهىػتامال۴۴5هیالػیػیىؿممیآػیابىبىػ<ػؿایىتاؿیظؿوهیاوتىاينتًؼبـایىهًٖ٪ههنلٔ
ىىيؼ ،ملنل ٔه پاػىاهاو آػیابى ؿا هً٪ـُ ماعته و یهىػیت ؿا اف صالت ػیى ؿممی ایى هًٖ٪ه

عاؿدمافيؼٙ1.ـ٩٣ـووبٞؼیبیيتـرمٞیتیهىػیآػیابىبهتؼؿیذرؾبػیىهنیضیتىؼيؼ2.



یهىزیتزضهیاوذايساوحمیطییمى
ٔ
امتوافصیجآباػايیوماب٪ه هؼيیتػؿایىمـفهیى


ٝـبنتاوواٜ٩ىؼه
رقیـه 
یمىػؿرًىبىبه ٔ

گاههای یهىػی ػؿ اود ا٩تؼاؿ پاػىاهی
هىٞ٩یت ویژهای ػاؿػ .اصتمال ػاػهايؼ که يغنتیى مکىيت 
بًیامـائیلػؿصؼوػملًٖتػاووػػؿٝـبنتاوبهورىػآهؼهومپلباویـايیبًایهیکلملیماوو

بیتالم٪ؼك به ػمت بغتًَـ و آواؿگی یهىػیاو ػمتههایی اف آياو به ایى هنتههای اولیه پًاه

یهىػیٝـبنتاوػؿػويٖ٪هایى
ٔ
باىًؼوبؼیىماورمٞیتایىهناکىا٥قایویا٥تهباىؼ3.راهٔ ٞه


آوؿػه
کلًیهای
صزافوػیگـییمى.ػؿصزافیهىػیبًابهمًتٝمؼ ٔه  

مـفهیىتمـکقػاىت،یکیهًٖ٪ه 
ٔ
ػیگـیهىػیػؿػیگـمـفهیىهایرهاو ،ؿاهايقواوپـهیقافآهیقهباػیگـا٩ىامؿاپیوگـ٥تًؼ،ولی
یهىػیاویمىؿاه١یـهٞمىلتـیؿاپیوگـ٥تًؼوبهصيـوييـوآهیقهبا١یـیهىػیاوپـػاعتًؼ.يتیزه
کهعايؼاوؿیيهػاؿوصاکنبـمـفهیىیمىبىػ -بهایىآییىتمایلپیؼا کـػو

آوکهعايؼاوصمیـی-

هیالػیؿطػاػهوٕی

بهفوػییهىػیتػیىؿممیعايؼاوصمیـییمىىؼ.ایىؿعؼاػػؿصؼوػ۹۳٪
آوابى٩ـیبصاکنصمیـی ،یهىػیتؿاػیىؿممییمىاٝالميمىػ 4.پؾیـهیهىػیتافمىیػولت
یمىػؿکياکوػؿگیـیهیاوایـاوفؿتيتیوؿومهنیضیؿعؼاػههمیبىػ،چـاکهایـاوبـمـؿاه
تزاؿتؿومباىـ٩٧ـاؿػاىتوهًاٜ٥ا٩تَاػیایىکيىؿؿاتضؼیؼهیيمىػ.ؿاهیمى-صزاف-ىامؿاه
یه
رایگقیًیبىػکهؿومؿاافٕـی٨ػؿیابههًؼومتاوهـبىٓهیماعت.پیوافآوصبيه-کههمنا ٔ
ههایـايیکا،هؼعل.Adiabene
.1ػاييًا ٔ
2. Encyclopaedia Judaica, vol 01. Adiabene.
3. tearGz,History of Jews, Vol III: From the Revolt against the Zendik (511 CE) to the Capture of St. Jean
D’Acre by the Mahometans (1291 CE) p. 56.
4. Encyclopaedia Judaica, vol.21.
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ػؿیایی یمى بىػ -ػیى هنیضی ؿا بهًٝىاو ػیى ؿممی کيىؿ پؾیـ٥ته بىػ و ؿوهیاو اهیؼواؿ بىػيؼ که
ػولت صمیـی یمى هن ػیى آياو ؿا بپؾیـػ تا بتىايًؼ ملٖ ٔه عىػ ؿا بـ هنیـهای تزاؿی ٝـبنتاو

بگنتـيؼ 1.صالگـوهصمیـیاوبهػیايتیهىػیمببيگـايیؿومهیىؼ،چـاکهيٚـبهاعتال٥ات
گؾىته عىيباؿ هیاو پیـواو ػو ػیى الهی یهىػی و هنیضی ،ایى ػو ػمته ،ػىمًاو هن
ٔ
ؿیيهػاؿ و

ىمـػهىؼهویهىػیاويیقػؿکياکو٩ؼؿتهیاوایـايیاووؿوهیاو،ایـايیاوؿاتـریشهیػاػيؼ،چـاکه

هناٍٖکاکهؾهبیکمتـیهیايياوورىػػاىتوهنماب٪هؿوابٔیهىػیاووایـايیاويياوافتناهل
ٔ
و تناهش ػیـپای ایـايی ػؿبـعىؿػ با ا٩لیتها ػاىت .يٚـ به هبؼاء هيتـک ایى ػو ػیى یهىػی و
هنیضیوملٖهرى،پؾیـهایىػیى

هابهصبيه
ٔ

هنیضی،صْىؿیهىػیاوػؿهًٖ٪هوصنامیتیمًی

هن ُبٞؼ میامی ػاىته امت و هن ارتماٝی .به هـ ؿوی یکی اف ایى هلىک صمیـی به يام یىم٤
بـعىؿػبارمٞیافبههنیضیتگـويؼگاوهًٖ٪هيزـاوىؼتٝمل
ٔ
ؽويىاك(5۹٪-5۰٪هیالػی)ػؿ

يياوػاػ.بـعىؿػاوباهنیضیاوبهاي ٔهالفمؿابـایهؼاعلهصبيهػؿیمى٥ـاهنآوؿػوباصملهصبيیاو،


بهایىو٩ایٜیمىػؿ٩ـآوهزیؼهناىاؿتؿ٥تهامت3.

ػولتصمیـییمىبـا٥تاػویمىاى٢الىؼ 2.
ىؼيؼ،يتیزهآوکهایـايیاو

بافهايؼگاوعايؼاوصمیـیبـایيزاتافػمتصبيیاوبهمامايیاوهتىمل

هؼاعلهيمىػهوصبيیاوؿاافیمىؿايؼيؼوتإلىٛامالمصْىؿایـاوػؿیمىاػاههػاىت4.

یهىزیتزضهیاوذعضها

عقؿها ٩ىهی آلتایی ،فؿػپىمت و هنتباؿ با تـکاو بىػيؼ .عامتگاه آياو آمیای هـکقی بىػهامت که
بضبىصه تهارن هىوها به اؿوپا ،عقؿها به
ٔ
مپل به مـفهیىهای ىمال ٪٦٩اف ههارـت يمىػيؼ .ػؿ

هابهپایاوؿمیؼ،عقؿهاعىػبه٩ؼؿتی١البػؿ


ا٩تؼاؿهىو
آياوپیىمتًؼيؼوهًگاهیکهػوؿٔه 

اتضاػی ٔه 
هًٖ٪هىمال٪٦٩افورلگ ٔهؿوػولگابؼلگيتهومپلبابـپاییاهپـاتىؿیعا٩اياتتـک١ـبی،عقؿها
ٔ
مؼه ه٦تنهیالػی ،ایىاهپـاتىؿیافهیاوؿ٥تواف
اىؼيؼ.ػؿهیايه  ٔ
ٔ
تابٞیتػؿایىاهپـاتىؿیؿاپؾیـ
ایىپلعقؿهابهٍىؿتػولتیهنت٪لػؿآهؼيؼ.ػؿکياکوػو٩ؼؿتبامتايیرهاو،یًٞیؿومو

1. tearGz, History of Jews, Vol III: From the Revolt against the Zendik (511 CE) to the Capture of St. Jean
D’Acre by the Mahometans (1291 CE), p. 56.
هزملالتىاؿیظوال.۴۷٪-۴۱۳ٌٍ,ٌَ٪

.2
٩.3ـآوهزیؼ.۷-۴:۳5:
.4کـینتًنى،ایـاوػؿفهاومامايیاو.۰۱۳ً،
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رًگهایایـاوو
ایـاو،عقؿهارايبؿومؿاگـ٥تًؼوهتضؼامتـاتژیکایىکيىؿگـػیؼيؼ.ػؿػوؿٔه  
ؿوم ػؿفهاوعنـوپـویق ،عقؿها ي٪وههمیؿاػؿآمیبؿمايیبهایـاوای٦اکـػيؼ،آياوبه٪٦٩اف
تاعتًؼوههنتـیىپیـوفیياو٥تشىهـت٦لیلػؿگـرنتاوبىػ1.

بهویژه آمیای هیايه
ػیى اولی ٔه عقؿها ىمًینن بىػ که باوؿ هـمىم هیاو بنیاؿی اف ا٩ىام بؼوی رهاو 
.صيـوييـآياوباؿومهنیضیمببتـویذهنیضیتهنػؿهیاوآياوىؼهبىػ.ولیػؿ٩ـو

امت
هيتنبىػکهکيىؿعقؿمتاوػؿهىٞ٩یتیعاً٩ـاؿگـ٥ت.اهپـاتىؿیامالهیبه٩ؼؿتی٥قایًؼهػؿ
صالپیيـ٥تبىػوػؿهمنایگیعقؿمتاوؿ٩ابتؿومهنیضیباعال٥تامالهیماعتاؿیػوٖ٩بیؿا
بىػ،بؼیىهًٞاکهبیيتـاهاؿتهاوکيىؿهایهنت٪ل ،بنتهبهگـوهاٝت٪اػی


ػؿرهاوبامتاوآ٥ـیؼه
بهتابٞیتیکیافایىػوابـ٩ؼؿتػؿهیآهؼيؼ.ػؿایىهیاوعقؿهاتمایلػاىتًؼتاامت٪اللعىیوؿا

ص ٘٦يمایًؼ ،پل گام ؿاهبـػی ؿا ػؿ ایى هیاو گقیًو ػیًی ؿممی ػیؼيؼ .عقؿها ػیى یهىػی ؿا
بـگقیؼيؼ،چـاکهاماكوي٪آهيتـکبنیاؿیهیاوایىػیىوػوػیىرهايیػیگـ،امالموهنیضیت
هىرىػبىػ.ػؿٝیىصالباپؾیـهایىػیىػؿفیـمایهاي٪یاػعلی٦ههنلماوویاپاتـیاکهنیضی
ؿوهیيیق٩ـاؿيمیگـ٥تًؼ.
هیالػی)بافهیگيت.ایىاهپـاتىؿؿوم

مابٔ ٪هآىًاییعقؿهابهیهىػیتبهفهاوژومتیًیى(5۱5-5۰۷
ىـ٩ی ػؿ ا٩ؼاهی ،ػمتىؿ اعـاد یهىػیاو ؿا اف بیقايل ٍاػؿيمىػ .تٞؼاػی اف ایى ؿايؼهىؼگاو به
بـػيؼوراهٞهایکىچکافیهىػیاوؿاػؿایىکيىؿىکلػاػيؼ.هىدػومههارـتآياو


عقؿمتاوپًاه
٥تىصاتامالهیػؿآمیایٍ٢یـبافهیگيت.پیيـویهنلماياوػؿایىهًٖ٪هگـوهیاف

بهفهاو 
یهىػیاوؿاواػاىتتابهعقؿمتاوبکىچًؼ.هىدمىمههارـتیهىػیاوبهایىمـفهیىهنهـبىٓبه
٥ياؿهایهؾهبیػؿؿومىـ٩یبه٥ـهاواهپـاتىؿلئىومىم( ۷۴۴-۷۴۷هیالػی)بىػ.باؿی<بهيٚـ
ؿمؼپؾیـهیهىػیتافمىیعقؿهاارباؿیيبىػهامتوبیيتـؿوادآوهنػؿهیاويغبگاوو

ه
ی
امتکهبهؿ٩نؿممیىؼویهىػیتػؿعقؿمتاوػؿ

عايؼاوملًٖتیبىػهباىؼ2.ابىصى٩لگقاؿهػاػه

ٔ
اوبتپـمتوکا٥ـيؼ.همىاىاؿهکـػهامت
گ٦ته 
فهاواوهًىفاکخـیتهـػمایىمـفهیىهنیضییابه 

وبهمًتهایپیيیىعىػو٥اػاؿيؼ.

کهبهؿ٩نپؾیـهیهىػیتافمىیعايؼاوملًٖتی،آياوهمچًا
.1کنتلـ،عقؿاو.۹۰-۴۱،
.2هماو.۷۱-۷٪ٌٍ،
.3ابىصى٩ل،م٦ـياههابىصى٩ل.۴۹۴ً،
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همچًیىبهيٚـهیؿمؼکهاؿتبآآياوباهـکقیهىػیتآوفهاوػؿٝـاٝ٧ـبیابنیاؿايؼکبىػهیا

ا
اٍال اؿتبإی هیايياو ورىػ يؼاىتهامت .با ایى ورىػ آياو اف مىی همنایگايياو یهىػی ػاينته
ؿ٥تههیچگاهرایگاهبلًؼوٝمی٪یػؿهیاوعقؿها


گـ٥تکهیهىػیتؿویهن

ىاويتیزه
ىؼيؼ.هیت


هی
يیا٥تهباىؼ1.

ههارـت یهىػیاو به عقؿمتاو آحاؿ هخبتی بههمـاه ػاىت .ایًاو که ػؿ اٍل ىهـويؼ ؿوم بىػيؼ با
ماکىىؼوػؿمـفهیىرؼیؼباعىػهٚاهـتمؼوؿوهیوًٍٞتؿابـػيؼ.همچًیىعقؿهاعٔٝبـی

ؿابـایکتابتعىػبـگقیؼيؼ.ػؿآیًؼهکهعقؿمتاوؿوبها٥ىليهاػو٩ؼؿتامالوهاػؿهًٖ٪هبه٩ؼؿت
بـتـتبؼیلىؼ،ایىعٔٝبـیبـؿویعٔمیـیلک(ؿومی)احـ گؾاىت،آيچًايکهصـ٣میـیلیک

шافصـٝ٣بـیש(ىیى)وهمچًیىصـ٣میـیلیکцافبـابـٝبـیاهצ(ٍاػی)وامگـ٥تهىؼ.
همچًاوػؿهیاوامالوهاؿوادػاىتهامت.واژگايیافایى

عٔٝبـیتا٩ـوػوافػهومیقػههیالػی 

فباوػؿ٩ـوویاػىؼهبـؿویمکههایپاػىاهاولهنتاوصکىؼهامت2.


افمـيىىتیهىػیاوعقؿپلاف٥ـوپاىیایىاهپـاتىؿیإالٛػ٩ی٪یػؿػمتيینت.بهيٚـهیؿمؼ
که آياو ياچاؿ به ههارـت به اؿوپای هـکقی ىؼهايؼ .ىماؿی اف عقؿهای یهىػی ػؿ ٩ـو ػهن ػؿ
مؼه ػوافػهن هیالػی اف عقؿهای
هزاؿمتاو امکاویا٥تًؼ .بًیاهیى تٖیلی –رهايگـػ یهىػی -ػؿ ٔ

ػ،ولیافهىٕىاٍلیآياوعقؿمتاوچیقیيمیگىیؼ3.

امکًؼؿیهو٩نًًٖٖیهؽکـیبههیاوهیآوؿ


يتیجهگیطی


یهىػیتػیًیبنتهو١یـتبلی٢یامت.ػؿمههىؿػیکهافگـوه١یـیهىػیتباؿاوبهایىػیىهىؿػ

بـؿمی٩ـاؿگـ٥تػوٝاهلتمایلعىػا٥ـاػگـويؼهوتمایالتمیامیؿاهیتىاوهؼيٚـ٩ـاؿػاػ.ػؿ
هـ مه هىؿػ گـويؼگاو به ایى ػیايت اف ٕبٔ ٪ه صاکن بىػيؼ و به تب ٜیا به ػمتىؿ آياو بىػه امت که
اتباٝياوبهایىػیايتپیىمتًؼ<آيچًايکهباافهیاوؿ٥تىصکىهتآياويیقاکخـهـػهاوایىياصیتها

ایىػیىؿاؿها يمىػيؼورقايؼکیافو٥اػاؿاوبهػیًياوبا٩ی يمايؼيؼ.ػؿهـمههىؿػهیلبهایزاػ
الگىیػیىمافهايی-هيابهػیىهنیضیتػؿؿوموػیىفؿتيتیػؿایـاومامايی -ػؿگقیًوػیى
1. Encyclopaedia Judaica. Vol.12, Khazars.
 .2کنتلـ،عقؿاو.۷۱-۷٪ٌٍ،
3. Encyclopaedia Judaica. Vol.12, Khazars.
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يمىيههاییافگـوه


احـيبىػهامت.همچًیىيگـايیافي٦ىؽػیًیػیگـػؿکيىؿوبهتبٜآوتهؼیؼامت٪اللػاعلی


رؼیؼبی
هیتىاينتهػؿتمایلبهپؾیـهایىػیىرؼیؼاحـگؾاؿباىؼ،آيچًايکهػؿیمى،پؾیـههنیضیتاف

مىیصبيههمنایهایىکيىؿمببگـوهتٞؼاػیافاتباٛیمىبهػیىهنیضیىؼ،ولیگـویؼو
ػوػهاو صمیـی تاصؼوػی تىاينت رلى ي٦ىؽ هنیضیت ػؿ ایى کيىؿ ؿا بگیـػ و پؾیـه اصتمالی
هیآوؿػ.همچًیىعقؿهافهايی
هنیضیتافمىییمًیهاآياوؿابهٍىؿتا٩ماؿاهپـاتىؿیبیقايلػؿ 

کهعىػؿاػؿهضاٍـهػوٖ٩بيیـوهًؼامالموهنیضیتػیؼيؼ،تَمینبهپؾیـهیهىػیتبهًٝىاو
ػیىؿممیکيىؿىاوگـ٥تًؼ.يکتهههنالبتهایىبىػکهپؾیـهیهىػیتآياوؿاوابنتهیاتابٜهیچ
کيىؿيیـوهًؼیيمیماعت.ػؿمههىؿػبـؿمیىؼه،تَٞبهؾهبیػوػهاوصمیـییمىبهیهىػیت

بیيتـبىػهامت،اگـچههمیىَٝبیتهنمببمـيگىيییىم٤ؽويىاكوتنلٔهى٩تیصبيیاو
هنیضیبـیمىىؼ.ػؿه٪ابلعقؿهاتَٞبايؼکیينبتبهػیًياوػاىتهايؼوچهبناپؾیـهػیى

باىؼوبنیاؿیافمًتهایىمًیيقػآياوفيؼههايؼهباىؼ.با


یهىػیتافمىیآياوتًهااممیبىػه
ایى همه صْىؿ یهىػیت ػؿ هیاو عقؿها مببماف و٩ای ٜهخبتی گـػیؼ .یهىػیاو اولی ٔه پًاهًؼه به
عقؿمتاوباعىػً٥اوؿیؿوهیورلىههاییافهؼيیتؿابههیاوایىهـػهاوبؼویبـػيؼ.بٞؼهاػیى

ؿممیػؿگؾاؿهمیىراهٞهبؼویٝيیـهایبهیککيىؿ٩ايىيمًؼهئحـبىػ.با٥ـوپاىیػولتعقؿها

هیىؼ.
تاچًؼیاحـاتصْىؿیهىػیتبـهؼيیتاؿوپایىـ٩یهمچًاوػیؼه 
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هًابغوهآذص
،تـرمهههؼیالهی٩ميهای،ايتياؿاتامىه.
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