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چکیده
برآمدن چنگیزخان و حمله مغوالن به بخش وسیعی از آس یا و قس م هایی از اروپ ا ،از
مهمترین رویدادهای قرن هفتم هجری به شمار میآیند .سرزمین گرجس تان ،از جمل ه
مناطقی بود که در پی نخستین لشکرکشیهای مغوالن به قفقاز ،مورد توج ه و ته اجم
آنان قرار گرف  .تهاجم و تسلط مغ والن ب ر گرجس تان ،موج تح وال سیاس ی در
عرصههای داخلی و خارجی ای ن کش ور ش د .تض عیف گرجس تان در منقق ه ،تابعی
پادشاهی قدرتمند باگراتیدی از امپراتوری مغول و ایجاد ساختار سیاسی و حکومتی جدید
در سایه تسلط مغوالن بر این کشور ،میتوان از عمده ترین پیام دهای حض ور آن ان در
این سرزمین شمرد .این مقاله میکوشد تا اوض ا داخل ی گرجس تان در آس تانه حمل ه
مغول ،علل حمله و روند تسلط مغوالن بر این سرزمین ،تحوال سیاسی این کش ور در
دوره استیالی مغوالن ،و نحوه اداره گرجستان در این دوره را مورد بررسی قرار دهد.
تحوال سیاسی گرجس تان ،دورۀ مغ والن ،حاکم ان و ام رای مغ ول ،پادش اهان ت اب
باگراتیدی.
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مقدمه

قفقاز جنوبی از جمله مناطقی است که به علت اهميت سـو الجيشـی ،جغرافيـایی و
اقتصادی ،هميشه مورد توجه مهاجمان و دولتهای مختلف بودهاست .گرجستان نيز بـه
عنوان یکی از مهمترین کشورهای این منطقه ،از توجه و تاخت و تاز اقوام خـارجی بـه
دور نمانـ ه اســت .بــا قـ رتیابی چنگيزخــان و ازــاز کشورگشــایی مغــو ن ،توسـ ه
امپراتوری در زرب به عنوان یکی از برنامههای انان ،مـورد توجـه قـرار گرفـت .توجـه
مغو ن به گرجستان -که تقریبا هم زمان با لشکرکشیهای جاللالـ ین خوارزمشـاه بـه
این کشور صـورت گرفـت -پادشـاهی ق رتمنـ باگراتيـ ی را در وضـ يت پيچيـ ه و
دشواری قرار داد .این امر موجب ش تا ساخت سياسی و اوضاع داخلی این سرزمين به
طور مستقيم از این تحو ت تاثير پذیرد .درواقع ،حمله مغو ن به گرجستان و اسـتيالی
که فصلی مهم از تاریخ گرجستان و نيز بخشی از تاریخ امپراتوری مغول را رقم زد.
با وجود اهميت قابل مالحظه تاریخ این دورۀ گرجستان ،و بـا اینکـه ایـن سـرزمين،
بخشی از امپراتوری مغو ن به شمار میرفت ،به تحو ت و وقایع سياسی این ناحيه بـه
عنوان یکی از مناطق تاب ه مغو ن-در مقایسه با سایر بخشهای امپراتوری -توجه بسيار
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

کمی صورت گرفته و ناگفتههای فراوانی در زمينه تاریخ سياسـی گرجسـتان  -در دوره
مغو ن -وجود دارد .همين عامل ،این سوال مهم را ت اعی میکنـ کـه رونـ اسـتيال و
نحوه حکومت مغو ن بر گرجستان ،و وقایع سياسی حاصل از این تغيير و تحـو ت در
این سرزمين -تا رویکارامـ ن ایلخانـان -چگونـه بودهاسـت در واقـع بـا طـر ایـن
پرسش ،س یش هاست تا ناگفتههای تاریخ سياسـی گرجسـتان در دوره مغـو ن ،تاحـ
امکان مشخصگردد .پاسخگویی به این سوال ،از ان جهت حایز اهميـت اسـت کـه نـه
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انها بر این ناحيه ،ازاز دوره ج ی ی از سلطه ق رتهای خارجی بر این سـرزمين بـود

تنها درباره تاریخ سياسی گرجستان ،در دوره مغـو ن ،تحقيـق جـامع و کـاملی وجـود
ن ارد ،بلکه سهم گرجستان از تحقيقات دوره مغـول نيـز بسـيار نـاچيز و از اشـارههای
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نمود که اهميت خاص منطقهای گرجستان ،سياستها و برنامههای توس هطلبانه مغو ن
و عملکرد نادرست حاکمان این کشور در مقابل مهاجمان ،باعث ش تا این سرزمين نيز
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کوتاه و پراکن ه در منابع ،فراتر نمیرود .به عنوان یک فرضيه کلـی ،مـی تـوان اشـاره

به قلمرو امپراتوری مغول ضميمه شود و ماننـ برخـی دیگـر از منـاطق مـورد تصـر
مغو ن ،توسط حاکمان محلی -با نظارت امرای مغول -ادارهگردد .هـ

از طـر ایـن

سوال و ارائه این فرضيه ،به طور کلی ،بيان تاریخ سياسی گرجسـتان در ميـان سـالهای
1220/ 617م1258/ 656-م ،با تاکي بر تحو ت و وقای ی است که حملـه مغـو ن و
استيالی انان بر این سرزمين به وجود اورد .در واقع ،در این مقاله س ی ش ه اسـت تـا
اوضاع داخلی گرجستان در استانه حمله مغو ن ،علل حمله و رون تسـلط مغـو ن بـر
این سـزرمين ،تحـو ت سياسـی ایـن کشـور در دوره اسـتيالی مغـو ن و نحـوه اداره
گرجستان در دوره مورد بحث ،بررسی شود.
اوضاع سیاسی گرجستان در آستانه حمله مغوالن

گرجستان که از نيمه دوم س ه هشتم ميالدی ،تحت حکومـت پادشـاهان باگراتيـ ی

شاه بانو تامارا به اوج ق رت خود رسي و پس از ان کـه خـود را از سـلطه سـلجوقيان
رهاکرد ،توانست بر اميرنشينهای واقع در شمال ،مرکز و شر ارمنستان تسلط یافته ،به
خاک ایران نيز دستان ازی کن (رشي ال ینفضـلاهلل438/1:1373 ،؛ ابنال بـری:1364 ،
300؛ درنرسيسان-2537:35 ،

34؛2007:

 .) Mxit'ar Gosh, 8-10به طور مثال ،این دولت

در سال 1208 / 605م ،سپاهی اکتشافی به ایران گسيل نمود و اردبيـل را اشـغال کـرد.
سپس ،به زارت قزوین و تبریز پرداخـت .حتـی بـه دنبـال ایـن حمـالت ،خانـ انی از
گرجيان -به نام بشکين -موفق ش تا چن ین نسل ،در ناحيه اهـر ارربایجـان حکومـت
نمای ( .برنی و نگ)322 :1386 ،
دستان ازیها و حمالت گرجيان به مناطق شمال زربـی ایـران ،در دوران حکومـت
اتابک اوزبک بن پهلوان -حاکم ض يف و سستعنصر ایلگـ زی -بيشـتر شـ و عـ م
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میکرد؛ به گونهای که در زمان سلطنت داوود سوم -که لقب سازن ه داشت -و نـوهاش،
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درام ه بود ،در دهههای منتهی به برام ن چنگيزخان ،دورانی از شکوه و رونق را سپری

مقابله ج ی او با این تهاجمها ،باعث گسترش ت رضات گرجيان به این منـاطق گردیـ .
 .)295زمانیکه هجوم و زارتگری گرجيان ،شمال زربی ایران را به اشفتگی و بینظمـی
کشان ه بود ،مناطق شمال شرقی ایران نيز ،گرفتار تهاجم بنيانکن مغـو ن شـ  .سـلطان
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(رشي ال ینفضلاهلل ،همـان438/1:؛ ابنال بـری ،همـان300:؛ ابناثيـر-297 /26 :2535 ،

جاللال ین خوارزمشاه کوشي عالوه بـر مقاومـت در مقابـل مغـو ن ،دسـت گرجيـان
را نيز از ت رض به ایـران کوتـاه کنـ  .او ،طـی حمالتـی کـه در سـالهای  623-622و
 627بــه گرجســتان نمــود ،خســارات و تلفــات جبرانناپــذیری را بــه ای ـن ســرزمين
وارد کرد( .نسوی150-1384:151 ،؛ یاف ی49/1390:4 ،؛ رشي ال ینفضـلاهلل ،همـان/1:
650؛ ابناثير ،همان30-33 /27:؛ جـوینی170-171/1329:2 ،و .)157درواقـع ،حمـالت
سلطان جاللال ین به گرجستان و تـالش گرجيـان بـرای بـازپس گـرفتن ایالتهـای از
دست رفته ،باعث ش تا بخشهای قابل تـوجهی از ایـن کشـور ،بهخصـوص ،نـواحی
کارتلی ،کميجان ،1ترایلی ،2تواخی ،3انی ،ارتان ،سومخه ،4سـمتزخه 5و ثـائو 6در جنـگ
هــای ميــان ســپاهيان خــوارزمی و گرجــی زــارت و بــه شــ ت ویــران شــود.
)(Allen,1932:1/111; Howorth, n. d:3/7

به عنوان پيام یکی از این تهاجمها ،نسوی در مورد اوضاع گرجستان پـس از حملـه
« ....حسامال ین خضر بغایت دوست من بود حکایت کرد که ميان گرج سـه
ماه اقامت کردیم پيوسته بغارات و تخریب عمارات و ابتالء اهالی ب ظـایم و
اخالء ان حوالی از مواشی و زنایم مشغول بـودیم و زـالم و بـرده گرجـی
چنان ارزان ش که یک نفر زالم گرجی به دو دینار فروختـه میشـ و انهـا
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

که مواشی را از دربن ها میگذراني ن از جنگ و رکضـات و حمـالت امـن
نبودن  ...لشکر از زایت استيال دلير ش ه بود بسـخن مـا التفـات نمیکردنـ
یگان و دوگان میگذشتن و ب

دو سه روز بـا مواشـی و امـوال و انفـال و

اساری مراج ت میکردن باری ت الی گرج را چنان رليل کرد کـه از مضـيق
بمضيق فریقاً ب

فریـق میگریختنـ و جـز خـزی و خسـار و رل و اسـار

نمیدی ن  .عاقبت به جایی رسي ن که هرگز مثل ان ن ی ه بودن ( » .نسوی،
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سلطان جاللال ین در سال  ، 623اشاره دارد که:

1. Komijan.
2. Trialeth.
4. Somkheth.
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5. Samtzkheh.
6. Thao.
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3. Tavaketh.

)146 :1384

ویرانی مناطق وسي ی از گرجستان که نتيجه مستقيم حمالت سلطان جاللالـ ین بـه
این منطقه بود ،باعث ش تا از سال  ، 626توجه پادشاهی گرجسـتان بـه سـوی زـرب
کوههای ليخی م طو

گـردد و فقـط دههـا و اسـتحکامات دفـاعی چنـ ی در منطقـه

ایمرتی 1برای مقابله با حمـالت مهاجمـان بـاقی بمانـ .

((Allen,op. cit:1/112

حمـالت

گرجيان به مناطق شمالزربی ایران و تهاجمات تالفیجویانه سلطان جاللال ین ،عـالوه
بر خسارتهای جبران ناپذیر ،موجب ش تا این دولتها در مقابل خطر بزرگتری کـه
در همان زمان ،انها را مورد ته ی قرار داده بود ،اق ام مقتضی و مناسبی صورت ن هـ .
این خطر ،حمله مغو ن به قفقاز و از جمله :گرجسـتان بـود کـه بـر اوضـاع و شـرایط
سياسی منطقه تاثير گذاشـت و باعـث ایجـاد تحـو ت سياسـی تـازهای در تـاریخ ایـن

در سال  617گروهی به نماینـ گی از سـوی یکـی از اشـرا

و لردهـای ارمنـی-

به نام اتابک ایوانه و پسرش بهـرام گـاگی کـه از سـوی شـاهان باگراتيـ ی بـر بخشـی
از ارمنستان حکومت داشتن  -به نزد شاه گرجستان ،گئورگی شـا رفتـه و از سـپاهيانی
در مرزهای گرجستان خبر دادن که به زبانی عجيـب ،سـخن میگفتنـ  ،بسـيار قـوی و
چــا ک بودنـ و ارمنســتان را زــارت کــرده و بــه ســوی گرجســتان بــه راه افتادهانـ .
)84-85; Allenop. cit:1/ 110. Brosset, 1858: 1/492

 .(Arewelc'i,1862:ایـــن،

نخســتين خبــری بــود کــه از حضــور مغــو ن در مرزهــای گرجســتان داده میشــ .
توضـيح اینکــه مهاجمـان مغــول -بــه فرمانـ هی جبــه و سـبتای نویـان (از فرمانـ هان
برجسته چنگيزخان) -پـس از ت قيـب سـلطان محمـ خوارزمشـاه ،بـه سـوی قـزوین،
زنجان و ارربایجان رفتن  .فرمانروای ارربایجـان ،اتابـک اوزبـک بـن محمـ کـه تـوان
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نخستین تکاپوهای مغوالن در گرجستان
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سرزمين ش .

مقابلــه بــا ایـن ســپاهيان را در خــود نمیدیـ  ،بــا انــان صــلح کــرد .مغــو ن ،پــس از

1. Imerti.
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اینکه زمستان را در دشت مغـان گذران نـ  ،بـه گرجسـتان رفتنـ  .گئورگی شـا بـرای

مقابله با انان ،پس از یک سربازگيری عجو نه ،با شصـت تـا نـود هـزار نفـر نيـرو ،بـه
همــراه امي ـر سپهســا ر مخــارگردزلی و بهــرام گاگــل ،از ســمختی حرکــت کــرد و در
نزدیکی محلی به نام خونانی با مغو ن روبرو ش و به سختی از انـان شکسـت خـورد
و در

;(Toumanoff, 1966:4/626; Arewelc'i,op. cit: 84-85; Brossetop. cit:1/493-492
)Aknerc'I, 1949: 271
پی ان ،جنوب شرقی گرجستان به ش ت زارت ش )Babayan, 1976:3/ 600) .

گئورگی چهارم ،کمی پس از این برخورد Tدر سال 618

درگذشـت و خـواهرش،

شــهبانو روســودان بــه عنــوان جانشــين او ،امــور گرجســتان را در دســت گرفــت.
)sans date:219

 )Manvelichvili,مغو ن پس از شکست گرجيان ،دوباره بـه ارربایجـان

بازگشتن ؛ زیرا اهل هم ان بر مغو ن شوری ه بودن  .انـان بـه دنبـال زـارت همـ ان و
اردبيل ،مج دا به گرجستان رفتن  .گرجيان برای مقابلـه بـا مغـو ن ،ایـن بـار از اتابـک
اوزبک و ملکا شر  ،پسر ملکال ادل بن ایوب ،یاری خواستن  .عالوه بر اینکه پاسـخ
گروه ـی از ترکمنــان و کــردان ،ســپاهيان مغــول را در ای ـن تهــاجم همراه ـی کردن ـ .
(ميرخوان 548/5: 1339 ،؛ ابنخلـ ون .)194 - 195/4: 1368 ،مغـو ن ،بـار دیگـر ،در
سال  619لشکریان گرجی را به سختی در هم شکسـتن (ميرخوانـ  ،همـان-849 /5:
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

 848؛ خوان ـ مير ،1333 ،جــزء اول از مجل ـ ســوم33 /؛
گرچه ،سه سال ب  ،روسودان در نامهای که به پـا

1966:4/ 626

.)Toumanoff,

هنوریـوس سـوم نوشـت ،از ایـن

حمله به عنوان تهاجمی بیاهميت یاد کرد ) ،(Allen,1932:1/110امـا بروسـه بـه نقـل از
وقایع نگار گرجی ،اشـاره میکنـ کـه ایـن شکسـت ،واق ـهای مهـم در تـاریخ ارتـش
گرجستان بود؛ زیرا گرجيان ،دیگـر ،جسـارت مقاومـت در مقابـل مغـو ن را از دسـت
دادن  .)Brosset,1858:1/493( .به عالوه ،منابع اظهار مـی دارنـ کـه در ایـن حملـه ،در
حـ ود س ـیهزار تــن از گرجي ـان کشــته (ميرخوان ـ 845- 849 /5: 1339 ،؛ ابــن اثي ـر،
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مثبتی به این درخواست داده نش  ،یکی از موالی اتابک اوزبک -به نام ازوش -به همراه

2535ش )183-184 /26 :و شمار بسياری زیادی نيز ،ابت ا اسير و سپس به قتل رسي ن
و برخی نيز ،با دادن مبالغ قابل مالحظهای پول ،ازاد شـ ن .)Kirakos,1961: 204-206( .
38

چن ان بیاهميت نبودهاست.
با شکست سپاهيان گرجی و کشتهش ن شمار زیادی از انان ،بقيه نظاميان ،بـه همـراه
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این گزارش نيز به خوبی ،موی این نکته است که برخال

بيان روسودان ،ایـن تهـاجم،

داوود پسر روسودان ،یک بار دیگر ،تـوان خـود را در برابـر مغـو ن ازمودنـ ؛ امـا بـا
محاصره شهر  -توسط مهاجمان و ترسی که از این سـپاهيان در ميـان سـربازان گرجـی
بهوجود ام ه بود -مبادرت به فرار نمودن  .مغـو ن نيـز پـس از قتـل و زـارت ،بـ ون
تهاجم به دیگر نقاط گرجستان  -بـه دليـل عـ م اشـنایی انـان بـا وضـ يت طبي ـی و
جغرافيایی این کشور و وجود درهها و جنگلهای انبوه منطقه  -با گذر از دربن قفقـاز،
و پس از جنگ با ا نها و قفچا ها ،به نزد چنگيزخان بازگشتن ( .ميرخوان /5: 1339 ،
849؛ ابنخل ون169/1368:4 ،؛ ابناثير ،همان .) 184/26:ترکتازیهای جبـه و سـبتای و
سپاهيانشان در این دوره ،به الحا قط ی سرزمينهای یاد ش ه به قلمرو مغـو ن منجـر
نش  .اق امات این سرداران ،بيشتر جهت اشنایی بـا اوضـاع و شـرایط منطقـه ،و نـوعی
عمليّات شناسایی و مق ّمات هجوم اصلی و عم ه مغو ن بود که تقریباً چن سـال ب ـ

مقابل تهاجم مغو ن با سياستی درست و مؤثر عمل نکرد و بخـش عمـ های از تـوان و
نيروی خود را به جای بهرهگيری در مقابل این مهاجمان خطرنـاک ،صـر

تهـاجم بـه

ارربایجان ،درگيری با سلطان جاللالـ ین و دخالـت در امـور حاکمـان اطـرا
(n. d:3/25

نمـود.

 )Howorth,به عنوان نمونه ،ابن اثير اشاره دارد که روسـودان بـا درخواسـت

کمک حاکم شروان -که مردم بر او شوری ه و پسـرش را بـر تخـت نشـان ه بودنـ  -در
مقابل گرفتن نيمی از سرزمينهای شروانشاه ،سـپاهی سـههزار نفـری بـه یـاری حـاکم
مخلوع فرستاد .البته ،این سپاه نيز با شکست و ب ون اق ام مهمی بازگشت( .ابـناثيـر،
همان )384-385 /26:
جرماغون و استقرار مغوالن در مناطق شرقی گرجستان

پس از اینکه ادامه عمليات نظامی و توس ه ق رت مغو ن در زرب ،از سـوی اگتـای
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نکتهای که در اینجـا ،زم بـه رکـر اسـت اینکـه ،گرجسـتان در چنـين شـرایطی در

تحو ت سياسی گرجستان :از حمله مغو ن تا تأسيس حکومت ایلخانان

صورت گرفت.

قاان به جرمازون نویان تفویض ش  ،او به دنبال فتح دوباره مناطقی نظيـر :ارربایجـان و
دشت مغان برای حمله به مناطقی در زرب قفقاز ،صورت داد .در همـين زمـان ،اگتـای
قاان ،دستور حمله مج د به دشت قبچا  ،روس و دیگر سرزمينهای زربـی را نيـز بـه

39
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ضميمه ساختن ایران به قلمرو امپراتوری مغول ،عمليـات ج یـ ی را از اقامتگـاهش در

فرمانــ هی بــاتو -پســر جــوجی و مؤســس اردوی زرّیــن -صــادر نمــود (جــوینی،
124/1:1329؛ ميرخوان  ،همان .)143/5:در واقع ،مغـو ن در ایـن دوره ،مبـادرت بـه
عمليات گستردهای در قفقاز و مناطق هم جوار ان نمودن ؛ بـه گونـهای کـه مقابلـههای
ض يف و پراکن ه نمیتوانست جلوی حمالت و پيشرویهای انان را بگيرد.
جرمــازون بــه دنبــال تصــميم حملــه بــه گرجســتان ،در ســال1236 / 634م،
تهاجم سهمگين و ش ی ی را به این منطقه صورت داد .با نزدیک ش ن این سپاه ،ملکـه
رسودان که به تـازگی تفلـيس را از جاللالـ ین و نيروهـایش بـازپس گرفتـه بـود ،بـه
کوتاتيس- 1که تحت اداره یکی از لردها به نام گوج ،پسر مخارگردزیلی بود -گریخـت.
).(Kirakosop. cit:236;Allen,op. cit:l/112;Howarth,n. d:. 3/25; Babayan, 1976:3/606
قرار بر این بود که با حمله مغو ن به تفليس ،و برای اینکه شهر بـه دسـت انـان نيفتـ ،
همه شهر و اطرا

ان به جز ،منطقه مهم ایسانی به اتش کشي ه شـود .وقتـی گرجيـان،
ان نيابنــ .

زدنــ ؛ تــا مهاجمــان ،هــيچ مکــانی بــرای اســتقرار در تفلــيس و اطــرا

( )Howarth,op,cit:3/25با این همه ،چنين تمهي اتی مـوثر واقـع نشـ و بـه دنبـال ایـن
تهاجم ،مناطقی از گرجستان ،از جمله زرب ان ،موردت رض و حملهمغو ن قرار گرفت
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

و هرث ،2کاخت ،3سمخه ،کارتيل ،تواخـه  4و تمـام شـهرها و منـاطقی کـه در اطـرا
کارنوکا ک 5قرار داشت به طور بیرحمانهای زارت و مردمش کشته ش ه یا بـه بردگـی
رفتن و تفليس نيز به تصـر

درامـ .)Howarthibid: 3/ 31; Allen,op. cit:1/112-113( .

زم به رکر است که در این حمله ،مورخ ارمنی ،گيراکوس گنجهای و واردان ،دانشـمن
و مورخ برجسته ،نيز اسير ش ن )Aknerci,1949:310; Kirakos, op. cit: 205( .
در این لشکرکشی ،مناطق تحت امر لردها و نجبای وابسـته بـه حکومـت باگراتيـ ی
نيز ،یا از طریق اعالم اطاعت انها از مغو ن و یا با تهاجم و جنگ ،به تصـر

سـپاهيان
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خبر نزدیک ش ن سپاهيان مغول را شني ن  ،همه شهر ،حتی این منطقه مهم را هم اتـش

1. Kuthathis.
3. Kakheth.
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4. Tawakheh.
5. Karnukalak.
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2. Hereth.

مغول درامـ  .بـه عنـوان نمونـه ،مـو ر نویـان -از فرمانـ هان جرمـازون -بـه قلمـرو
ایوانــه -پســر عمــوی بهــرام گاگــل و از خان ـ ان بس ـيار م ــرو

مخــارگردزیلی کــه

مص ر خ مات نظـامی و حکـومتی در گرجسـتان بودنـ  -حملـهکـرد و متصـرفات او
را که شامل شمکور ،گاگ ،تاووش ،کاوازین ،کاسارت ،1ارگوانک ،2ساگام و تروناکـان
میش  ،گرفت .چغتای نویان 4نيز ،مناطق تحت امر زاخاریا در لـوری را تصـر

3

نمـود.

(Kirakos,op. cit: 294-296; Babayan,op. cit:104-105&107-108; Babayan, op. cit:3 /
(;607- 608

و نيــز ،گــروه دیگــری از لردهــا و نجبــای حکــومتی ،چــون :اميــر سپهســا ر
اواگ مخــارگردزیلی ،بهــرام گاگــل ،ســرگيس تموگــول-5کــه امــالک وســي ی در
تاواختی6داشت -و گامرسل 7از منطقه سور مطيع و فرمانبردار نویانهـای مغـول شـ ن .
(1946:295; Allen,1932: 1/113; Howarth, n. d:3/31

 )Aknerci,در چنـين شـرایطی،

مطي ـع مغــو ن نش ـ و تــا ســال  641بــه اســتقالل در ای ـن منــاطق حکومــت کــرد.
()Howarth, op. cit:l. 3/31; Allen, op. cit:1/113
نخستين کسی که به یک ساختار اداری و مـالی در گرجسـتان -در دوره جرمـازون-
اشاره دارد ،گریگور اکنرچی -نویسن ه کتاب تاریخ ملّت کمان ار -است .در این کتـاب
ام ه است که لردها و حاکمانی که پـس از ایـن حملـه بـه سـلطه مغـو ن تـن دادنـ ،
پذیرفتن تا مال و تغار م ين ش ه و سرباز برای جنگهای مغو ن ،در اختيار انـان قـرار
دهنـ  .)Aknerci, op. cit:296( .پـس از ایـن توافـق ،جرمـازون بـه اردویـش در مغـان
بازگشت .در حـالی کـه یکـی از فرمانـ هان بـه نـام قرابوقـا ،مـأمور تخریـب دههـا و
1. Kacaret.
2. Ergevank.
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ایــن فقــط روســودان بــود کــه در کوتــائيس -در بخــش ایمرتــی (نــواحی زربــی)-

تحو ت سياسی گرجستان :از حمله مغو ن تا تأسيس حکومت ایلخانان

هنگــامی کــه مغــو ن ،ایــا ت شــرقی گرجســتان را تحــت فرمــان خــود گرفتنــ ،

3. Terunakan.
5. Tmogveli.
6. Tavakheti.
7. Gamresel.

41

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.2.2

4. Chatagha.

استحکامات دفاعی گرجيان در مناطق تحت امـر مغـو ن شـ  .)ibid:296( .اکنرچـی
پس از این گزارش ،خبری ارائه میده که بيشتر شبيه افسانه اسـت .او اشـاره دارد کـه
کمی پس از بازگشت جرمازون ،او و دو تـن دیگـر از فرمانـ هان برجسـته مغـول ،بـا
نامهای مو ر نویان و بنال1نویان ،طی یـک جلسـه در مغـان ،دربـاره اداره گرجسـتان و
نحوه ت امل با مردم ان ،به گفتگو و رایزنی پرداختن  .مو ر نویان و بنال نویـان پيشـنهاد
کردن که دوباره ،حمله ش ی ی به مناطق گرجستان صورت گيرد ،امـا جرمـازون ،ایـن
پيشنهاد را رد کرد و این عمل را باعث ویرانی و خرابی بيشتر این کشور و از بين رفـتن
کامل منابع اقتصادی منطقه دانست که مغو ن میتوانستن از انها به نفـع خـود اسـتفاده
کننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
(298

 )ibid:دو روز ب  ،مو ر نویان و بنال نویان به طور ناگهانی درگذشتن  .مغـو ن

گمان کردن که گرجيان در قتل انها دست داشته ان  .پس از این اتفـا  ،جرمـازون نـزد
برای تنظيم امور مالياتی در مناطق فتح ش ه قفقاز ،و نحوه گرفتن و ميزان انـواع ماليـات
تغار ،قبچور و زيره دستوراتی به جرمازون داد و او را به همراه ص و ده ،فرمان ه مغول
به قفقاز فرستاد)ibid: 302( .
با بازگشت جرمازون ،در جلسهای که ميان او و دیگر فرمان هان تشکيل ش  ،تصميم
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

گرفته ش که ارمنستان و گرجستان ،بين رؤسای مذکور تقسيم شود .بـه همـين منظـور،
هر گروه از انان به بخشهای مختلف رفتن  .در ایـن ميـان ،یـازده تـن از فرمانـ هان و
نویانهای برجسته مغول ،به نامهای اسوتو خان -که رابطه خویشاون ی بـا چنگيزخـان
داشت -جغتایخان ،بایجو -که رئيس سپاهيان مغول در منطقـه بـود ،-سـانيتای نویـان،
اسار نویان ،قوتو نویان ،توتو نویـان ،2قوجـار نویـان ،تنـال 3نویـان ،انگورنـگ 4نویـان،
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اگتای قاان رفت و درباره این موضوع توضيح داد .اگتای قاان پس از شني ن این مـاجرا

1. Benal.
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3. Tenal.
4. Angurang.
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2. Tuttu.

اوگاتای 1نویان ،کونان نویان و قورميشی تصميم گرفتن که سـرزمين گرجسـتان و اران
را ميان خود تقسيم کنن و جرمازون نيز به عنـوان رئـيس ایـن گـروه در گنجـه اقامـت

نماین (.)ibid
جرمازون تا سال  641مسئول امور زرب ایران و منطقه قفقاز بود .با وجـود عالقـه
این حاکم مغولی به مسيحيت ،در زمـان او ،قتـل و زـارت مسـيحيان ،بـهخصـوص در
گرجستان ،موجب شکایت و نارضایتی شـ ی گرجیهـا شـ  .بهگونـهای کـه در سـال
 638هيئتی از گرجستان به قراقروم رفت تا نزد اگتـای قـاان ،دربـاره رفتـار نامناسـب
مغو ن ،دادخواهی نمای  .به همين دليل ،اگتای قاان ،ضمن ص ور فرمانی ،از جرمـازون
خواست تا از قتلعام مسيحيانی که حاکميت مغو ن را قبول کرده و به انقيـاد انـان تـن
دادهان  ،خودداری نمای  .در ضمن ،مسيحيان موفق ش ن امتيازات دیگری ،نظيـر :تبليـغ

در دوره امارت جرمازون ،تمام گرجستان به جز مناطق زربـی ان ،تحـت نظـارت و
کنترل مغو ن درام و از این زمان ،تحول ج ی ی در تاریخ سياسـی ایـن کشـور رقـم
خورد .به نظر میرس به دنبال درگذشت گئورگی چهارم و سپس لرد ،ایوانه زاخاریا در
سال 1227/ 624م ،و تسليم ش ن دیگر لردهای حاکم بر مناطق گرجستان و ارمنسـتان،
امکان اتحاد و حمله مشترک عليه مغو ن از بين رفت؛ حاکميت سياسی در منطقه قفقاز
جنوبی ض يف ش و از این زمان به ب  ،امکان سلطه مغو ن بر بخشهـای دیگـر ایـن
منطقه با سهولت بيشتری ميسر گشت)Babayan, 1976:3/606-607( .
بایجو و تابعیت مناطق غربی گرجستان

در سـال  639بـه دليـل ضـ ف جســمی جرمـازون ،اداره امـور زـرب بـه بــایجو
واگذار ش  ،به این ترتيب ،بایجو به عنوان فرمان ه نيروهای مغول در شمال زربی ایـران
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(.)Kirakos,1967: 238-239
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ایين مسيح و بنای کليساها در مناطقی چون نخجوان هم از اگتای قاان دریافـت نماینـ .

و قفقــاز جنــوبی ،بــر امــور گرجســتان و تحــو ت سياســی ان ني ـز نظــارت داشــت

1. Awgawtag.
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(cit:241

 .)Kirakos,op.هنوز م ت کوتاهی از ایـن موضـوع نگذشـته بـود کـه تورکينـا

خاتون ،امير ارزون را به مقام نایبالسلطنۀ سرزمينهای فتحش ه در زرب ،ی نی :ایـران،
قفقاز جنوبی و قسمتی از بينالنهرین عليا و اسيای صغير برگزی  .ارزون در سال 641
به خراسان رسي  .سپس به ارربایجان رفت تا امور این منطقه را سـامان دهـ و از نفـور
امرا و نویانهایی ،چون :بایجو در ایـن ناحيـه بکاهـ  .او ،جهـت اداره بهتـر امـور ایـن
نواحی ،بهاءال ین محم  ،پ ر عطاملک جوینی را نيز به عنوان قائممقام خـود در نـواحی
ارربایجان ،گرجستان و روم منصوب کرد تا امور مالی و حکومتی این منـاطق را تحـت
اختيار و کنترل خود گيرد( .جوینی )243/2: 1329 ،از ف اليتهای بهاءال ین جـوینی در
گرجستان ،خبری وجود ن ارد .این موضوع میتوان بيانگر این نکته باش کـه اقـ امات
اساسی و مهمی ،توسط او در این سرزمين صورت نگرفته است و یـا احتمـال دارد کـه
بایجو و یا دیگر نویانها به خاطر ممان ت از گسترش نفور امير ارزون ،مـانع از ف اليـت
های او در منطقه ش ه باشن  .در عوض ،اخبـار گرجسـتان نشـان مـیدهـ کـه بـایجو،
یکی از مهمترین وقـای ی کـه در ایـن زمـان ،در گرجسـتان رخ داد ،اظهـار تاب يـت
روسودان از مغو ن بود که تا سال  641در منطقه ایمرتی -در زرب این سرزمين -بـه
استقالل حکومت میکرد .توضيح اینکه ،مغو ن در ایـن سـال ،پـس از لشکرکشـی بـه
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

روم سلجوقی -به فرمان هی بایجو نویان -به منطقه گالکون- 1در اطرا

کـوه ارارات-

رفتن و از انجا برای روسودان پيام فرستادن تـا بـه تاب يـت مغـو ن درایـ و پسـرش
داوود را به اردوگاه انان فرست تا تمام حکومت گرجستان به او -به عنوان شـاه دسـت
نشان ه  -واگذار شود .روسودان با پذیرش این پيشنهاد ،به همـراه بزرگـان حکـومتی و
امرایی چون :اواک ،گریگور سورامل ،2حاکم کارتيل ،بهرام ،حاکم منطقـه سـور ،ایوانـه،
پسر حاکم مناطق سمتزخه و تـزیخيس -جـوار ،3سـرگيس ،حـاکم سـموگوی 4و نيـز،
همراهی گروهی از مردم مناطق اطرا  ،نظير :شاوخه ،5کالرجه  1و سور و ع های دیگر
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همچنان در این منطقه ،ق رتمن و صاحب نفور بودهاست.

1. Gelakun.
3. Tzikhis – Juar.
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4. Thmogvi.
5. Shawketh.
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2. Soramel.

از تفليس به بردعه -محل اردوگاه مغو ن -رفت .ملکه ،در این محـل بـا جغتایخـان-
یک ـی از امــرای برجســته مغــولِ مســئول در گرجســتان -بــه مــذاکره پرداخــت .انــان
درباره گرجستان و مسائلی ،نظير :اداره مناطقی چون :سامشویل - 2کـه قـبالً بـه وسـيله
بيسور نویان فتح ش ه بود -و نيز ناحيهای موسوم به اگورناگـا - 3کـه توسـط اواک بـه
تاب يت مغو ن درامـ ه بـود -صـحبت کردنـ و تصـميم بـر ایـن شـ تـا داوود پسـر
روسودان -ملقب به داوود نرین(به مغولی ی نی زرنگ) -امور این نـواحی را در دسـت
گيرد)Howarth, n. d:3/50& 31; Allen, 1932:1/113( .
این توافق بـرای مغـو ن ،بـه منزلـه یـک پيـروزی مهـم بـود ،زیـرا طـی ان موفـق
ش ن سلطه خود را بـر تمـام گرجسـتان اعمـال نماینـ  .وقتـی ایـن خبـر بـه قراقـروم
رسي  ،دستور داده ش تـا یکـی از رؤسـای گرجـی ،بـه عنـوان فرسـتاده گرجيـان ،بـه

ای ـن ســفارت انتخــاب کــرد .اواک و همراهــانش در مس ـير حرکــت بــه دربــار بــاتو-
خان اردوی زرین -رسي ن و پس از مالقات با او کـه بـه دخالـت در امـور گرجسـتان
و گسترش نفور اردوی زرین در ایـن منطقـه تمایـل بسـيار داشـت ،دوبـاره بـه سـوی
قراقروم حرکت کردن  ،اما پس از رسي ن اواک به قراقروم و گفتگو بر سر برخی مسائل
و وقایع گرجستان دستور داده ش تا داوود نرین ،شخصاً به خ مت خان بـزرگ برسـ .
به عالوه ،روسودان نيز از سوی باتو و نویانهای حاضر در گرجسـتان ،بـرای رفـتن بـه
قراقــروم و اعــالم اطاعــت حضــوری بــه شــ ت تحــت فشــار قــرار گرفـــت.
))Brosset,1858:1/522; Howorth,op. cit: 3/51; Kirakos, 1961:263- 264
با این دستور ،و فشارهای پی در پی امرا و نویانها ،داوود نرین عازم مغولستان شـ .
او را در این سفر ،افراد برجسته حکومتی و نظامی ،چون :شاهنشـاه و پسـرش زاخاریـا
مخارگردزیلی ،ا بوقا ،پسر بهرام و سرگيس سموگوی همراهی میکردن  .انان ،ابت ا به
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عنوان «اتابک» نيز ملقب ش ه بود و از سران مهم حکـومتی بـه شـمار میرفـت -بـرای

تحو ت سياسی گرجستان :از حمله مغو ن تا تأسيس حکومت ایلخانان

قراقــروم رود .بــه همـين دليـل ،جغتــای نویـان ،اواک را -کــه از ســوی روســودان بــه

دربار باتو رسي ن  .باتو پس از مالقات با این هيات ،زاخاریا را به د یلـی نـام لوم ،نـزد

2. Samshwilde.
3. Agornaga.

45

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.2.2

1. Klarjeth.

خود نگه داشت ،اما بقيه گروه را به سوی قراقروم فرسـتاد .داوود نـرین در قراقـروم بـا
اواک ،سورامل گامرسل ،حاکم کارتيل و نيز با بشکين -1رئيس خلوت دربار که از زمان
سفارت اواک در انجا بهسر میبرد ،مالقات کرد .م تی پس از رسي ن داوود به قراقروم،
م عی دیگری برای گرفتن تاج و تخت گرجستان از سوی بایجو به دربـار خـان بـزرگ
ام  .این فرد ،داوود -پسر گئورگی چهارم ( شا) -بود کـه از سـوی مغـو ن بـه دليـل
چاقی و فيزیک ظاهریاش به داوود اولو (بزرگ) ملقب شـ ه بـود .مـادر داوود الـو از
تباری پست و از یک خانواده دهقانی بود .به همين دليل ،او پس از مرگ پ ر نتوانسـت
با عمهاش رسودان ،برای رسي ن به پادشاهی گرجستان رقابت کن  .علت فرستاده شـ ن
او ،توسط بایجو به دربار خان بزرگ ،رقابتهای بایجو با باتو ،خان اردوی زریـن بـود.
زیرا باتو به ش ت عالقمن بود تا نفور خود را در قفقاز جنـوبی و از جملـه :گرجسـتان
گسترش ده و انتخاب داوود نـرین بـرای پادشـاهی گرجسـتان نيـز ،عمـ تا از همـين
با انتخاب داوود الو که م ت زیادی در زن ان سلجوقيان روم به سر بـرده بـود ،از نفـور
خان اردوی زرین و تحقق اه افش در قفقاز جنوبی -منطقهای که در عمل ،تحت نفـور
بایجو بود -جلوگيری نمای  .ملکه رسودان برای جلوگيری از هر گونه ،خطر احتمالی از
ســــوی داوود ،اولــــو ،او را در زنــــ ان دامــــادش ،زياثالــــ ین کيخســــرو دوم
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

(حک1245/ 643م1236/ 634-م) که با دخترش ،تامارا ازدواج کـرده ،حـبس نمـوده
بود.)Allen, 1932:1/113-114; Aknerci, 1946:306-307; Kirakos,1961:250&264( .
داوود الو و داوود نرین و همراهانش ،مجبور بـه اقـامتی نسـبتا طـو نی در قراقـروم
ش ن ؛ زیرا حضور انان در قراقروم ،با وقـایع پـس از درگذشـت اگتـای قـاان و نيابـت
سلطنت تورکينا خاتون ،همراه بود و انان بای منتظر انتخاب قـاان ج یـ میمان نـ تـا
عالوه بر اعالم تاب يت به او ،دسـتورات زم دربـاره گرجسـتان را نيـز از خـان ج یـ
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موضوع و سياست خارجی باتو در منطقه ناشی میش  .به همين دليل ،بایجو س ی کـرد

میگرفتن  .یکی از وقای ی که در زمان حضور این گروه در قراقروم اتفا افتاد ،این بـود
که فرمان ه سپاهيانی که قص لشکرکشی عليه اسماعيليه را داشتن  ،کشـته شـ  .مغـو ن
46
1. Beshken.
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این عمل را به گرجيان حاضر در ان سپاه نسبت دادن و درص د انتقام جـویی و حملـه

به هيات گرجی برام ن  .در حالی که سربازان خشمگين مغـول بـه سـوی چـادر محـل
اقامت گرجيان حمله نموده و قص جنگ و مجازات انـان را داشـتن جرمـازون کـه در
محل حضور داشت ،با مخالفت با نظر سربازان و بازداشتن انان از قتـل هيـات گرجـی،
دو داوود و همراهانشان را از مرگ حتمی نجات داد .گفته ان که ایـن توطئـه از سـوی
اسماعيليه صورت گرفته بود)Brosset, 1858:1/530-531( .
گرجستانِ تابع و چند پارگی قدرت

در سال  ، 644قوریلتایی به منظـور انتخـاب جانشـين اگتـای قـاان تشـکيل شـ و
گيوک -پسر اگتای -به عنـوان قـاان ج یـ  ،برگزیـ ه شـ  .پـس از روی کارامـ ن او،
تصميمات مهمی نيز درباره گرجستان گرفته ش  .به فرمان گيوک ،مقرر ش ایلچيکـ ای،
مأمور امور مالی و نظامی گرجستان ،روم و دیار بکـر باشـ و دیگـر نویانهـا و امـرای

این زمان ،نظارت بر گرجستان از حيطه اختيار امير ارزون و نایبان او بيرون ای  .به ایـن
ترتيب ،از زمان ص ور این فرمان ،ایلچيک ای در امور گرجستان ،بر دیگر نویانها تفو
پي ا کرد .زم به رکر است ،به فرمان گيوگ ،امير ارزون به امارت منـاطق عـرا عجـم،
ارربایجان ،شروان ،لر ،کرمان و فارس منصوب شـ (جـوینی211-212/1329:2 ،؛ ابـن
عبــری332 :1364 ،؛ ميـرخوانـ  .)870-869 /5: 1339 ،فرمــان دیگــر گيـوگ -دربــاره
گرجستان -این بود که هر دو داوود را بـه اداره و پادشـاهی بخشهـایی از ایـن کشـور
مأمور نمود .به این صورت که داوود نرین -به عنـوان داوود پـنجم  -حکومـت بخـش
ایمرتی و داوود الو  -بـه عنـوان داوود ششـم -حکومـت بخـش کـارتلی را در اختيـار
بگيرن ) .سان رز ،)1379:569 ،امـا گيـوگ ،داوود الـو را بـر داوود نـرین برتـری داد و
«داوود پسر قيز ملک(روسودان) را محکـوم حکـم داوود دیگـر کـرد» (جـوینی:1329 ،
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تاکي زیادی در رابطه با فيصلهدادن به امور داخلی گرجستان همراه بود ،باعث ش تـا از
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مغول و پادشاهان دستنشان ۀ این مناطق ،از او اطاعت کنن  .این فرمـان گيـوگ کـه بـا

 .)211-212/1فرمان گيوک در برتریدادن داوود الو بر داوود نرین  -که مـورد حمایـت
باتو-خـان اردوی زریـن -در منطقـه قفقـاز جنـوبی گسـترش یابـ  .همچنـين ،گيـوک
قاان فرمان داد تا بخش قابل توجـه و بسـيار باارزشـی از جـواهرات گرجسـتان ،نظيـر:

47
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باتو بود -به خوبی بيانگر این موضوع است که گيوک تمایل ن اشت تـا قـ رت و نفـور

تاج خسرو -پ ر تيـرداد دوم ،پادشـاه ارمنسـتان -کـه در دسـت پادشـاهان باگراتيـ ی
بود و نيز تخت بسيار گرانقيمت شاهان باگراتي ی بـرای او بـه قراقـروم منتقـل و بقيـه
جواهرات و اموال سلطنتی به تسـاوی ميـان داوود پـنجم و داوود ششـم تقسـيم شـود.
( )Howarth,op. cit:3/58 - 59; Kirakos, 1961:264-265بـا ایـن انتصـابها ،بزرگـان و
اميران گرجی بـه داوود پـنجم تبریـک گفتنـ  .داوود پـنجم ،بـه خـاطر مسـاع تهایی
که بهرام گاگل -حاکم منطقه سـور -بـرای دسـتيابی او بـه سـلطنت گرجسـتان نمـوده
بــود خــود را «بهرامــول» ،ی نـی :بــه حکومــت رسـي ه ،توســط بهــرام ناميـ  .بــه ای ـن
ترتيب ،هيـأت گرجـی ،پـن سـال پـس از قوریلتـای جلـوس گيـوک ،ی نـی در سـال
 643بــه گرجســتان رســي و داوود پــنجم در ســوانه و داوود شــا در تفلــيس،
مرکــز ایالتهــای خــود مســتقر شــ ن و امــور ســلطنت را در دســت گرفتنــ .
()Aknerci, 1946:306-307; Allen, 1932:1/113; Howarth,op. cit: 3/59
ملکه رسودان -که درباره تاریخ درگذشت او اختال

است  -در ميـان سـالهای 642

تا  644از دنيا رفت .در زمان زيبت مـ عيان سـلطنت ،رسـودان نيـز ،فاقـ قـ رت و
توانایی برای اداره امور گرجستان بود و این کشور ،توسط نویانها و امـرای مغـول اداره
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

میش  .بزرگترین و ق رتمن ترین این اميران ،ا ارسالن بود که فقط عنـوان شـاه را در
اداره این کشور کم داشت و نفور و ق رت او چنان زیاد بـود کـه همـه لردهـا و امـرای
محلی از او اطاعت میکردنـ  .(Brosset,1858: 1/529 & 532 & 549) .چنـين شـرایطی،
ی نی حکومت و اعمال ق رت امرا و نویانهای مت د مغول ،و ظلم و ستم انـان باعـث
ش تا بزرگان حکومتی و حاکمان و لردهای گرجـی ،نظيـر :شاهنشـاه ،وهـرام گاگـل و
حاکمان مناطقی چون :کاخت ،کارتيلی ،هرث و زيـره ،جلسـهای را در کوختـا تشـکيل
دهن و طی ان تصميم گيرن تا عليه مغو ن متح و وارد عمل شـون  .همچنـين مقـرر
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همانگونه که اشاره ش  ،دو داوود ،م تی طو نی در قراقروم مان نـ  .در ایـن ميـان،

ش که تمام حکّام و رؤسای حاضر در جلسه ،پس از جمعاوری نيرو ،در کاخت حاضر
شون  .وقتی این خبر به نویانها و بایجو رسي  ،انها به سرعت به سوی منطقه کاخت به
48

نکرده بودن  .با پيش ام ن چنين شرایطی ،لردها و حکام گرجی به مغو ن اظهار داشتن
که قص شورش ن اشته و صرفاً به منظور سر و سامان دادن به امور مالی و مالياتی جمع

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.2.2

راه افتادن ؛ در حالی که هنوز امرای گرجی ،نيروهایشان را برای مقابله با مغـو ن امـاده

ش هان  .با این وجود ،ایـن تمهيـ  ،مـوثر واقـع نشـ و مغـو ن ،انهـا را زنـ انی و بـه
سختترین شيوه شکنجه کردن  .در چنين شرایطی ،ت بير یکی از اميران گرجی بـه نـام
تزوته دادیان- 1که محل حکومتش در منطقه دوری از کاختی قـرار داشـت و بـه همـين
دليل پس از جمعاوری نيرو ،دیرتر از بقيه به محل ت يينش ه رسي ه بـود-دیگـر امـرای
گرجی را نجات داد .توضيح اینکه ،او با شني ن این اخبار ،نيروهـای تحـت فرمـانش را
مرخص کرد و خود به سوی انی رفت ؛جایی که امرا و بزرگـان گرجـی در ان زنـ انی
ش ه بودن  .او به ميان اسيران -که در مي ان اسبدوانی بسته ش ه و هر لحظه در انتظـار
مرگ به سر میبردن  -رفت و گفت که او نيز در ان جلسه حضور داشته و قصـ انـان،
فقط سر و سامان دادن به اوضاع اشفته حکومتی و مالی بودهاست و اگـر مجـازات ایـن
کار ،مرگ است ،حاضر است او هم در کنار دیگران بميرد .با این تمهي  ،مغو ن به ایـن

یکی از وقایع مهم گرجستان در دوره گيوگ ،شورش ایـن کشـور بـه رهبـری داوود
ششم بود .با به ق رت رسي ن گيوک ،او دستور داد تـا در تمـام منـاطق امپراطـوری ،از
جملــه گرجســتان ،ماليـات ســرانه ســنگينی از تمــام مردهــای بــا ی ده ســال دریافــت
و نيز مالياتی بر اموال منقول و زيرمنقول بسـته شـود .زم بـه رکـر اسـت کـه تـا ایـن
زمان ،با وجـود دسـتور اگتـای قـاان دربـاره نحـوه ماليـاتگيـری در گرجسـتان ،نظـم
و قاعــ ه خاصــی در امــور ماليــاتی ایــن ســرزمين وجــود ن اشــت و فرمانــ هان و
نویان ها ،بنا به تصميم خود ،به هر ميزان که میخواسـتن  ،از مـردم ماليـات میگرفتنـ .
)-312

Babayan, 1976:3/620; Kirakos, 1961:311؛ جـوینی )262 /2:1329 ،بـه دنبـال

این موضوع ،مغو ن برای گرفتن ماليـات ،فشـار بيشـتری بـه مـردم و حکـام و امـرای
گرجی وارد اوردن  .به گونهای کـه برخـی از لردهـا و حاکمـان مقتـ ر گرجـی ،نظيـر:
اواک -امير سپهسا ر مقت ر -نيـز نتوانسـتن در مقابـل زیادهخواهیهـای مغـو ن دوام
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بازگردن .

)Howarth,op. cit:1/52؛ (Brosset,op. cit:1/533

تحو ت سياسی گرجستان :از حمله مغو ن تا تأسيس حکومت ایلخانان

نتيجه رسي ن که این اميران ،بیگناه هستن و اجازه داده ش تا به نواحی حکومتی خود

اورن  ), op. cit: 3/31; Kirakosop. cit:226-228 Howarth( .افزایش مالياتها در نهایـت،

1. Tzothe Dadian.
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باعث شورش گسترده و نافرجام سال  645بـه رهبـری داوود ششـم در گرجسـتان و

ارمنستان ش  .با این وجود ،این شـورش در نهایـت شکسـت خـورد و داوود ششـم و
شاهزادگان و لردهای گرجی و ارمنی ،چون :اواک ،زن انی و ع ه بسيار زیادی کشـته و
اسير ش ن  .مغو ن ،حتی به کودکان نيز رحم نکردن و بسيار از انان را به قتل رسان ن .
در هنگام تصميمگيری عليه سران شورشـی ،جغتـای نویـان -از امـرای مهـم مغـول در
گرجستان -که از دوستان نزدیک اواک بـود در مقابـل دیگـر امـرا بـا کشـتن زنـ انيان
مخالفت کرد و در نهایت ،مقرر ش که زن انيان با پرداخت ف یه ازاد شـون  .بـه همـين
دليل ،خوچاک -مادر اواک -بـه اقامتگـاه مغـو ن رفـت و بـا پرداخـت پـول و امـوال
درخواستش ه ،زن انيان را ازاد نمود و به این ترتيب ،این شورش نيـز بـا تلفـات قابـل
مالحظه گرجيان ،پایان یافت.
((Kirakos,ibid: 269&318;Babayan,op. cit:3/620-622;;;;;;;;,;;. ;;;:3/131-132

با روی کار ام ن منگوقاان ،ارزونازا دوباره به عنـوان حـاکم منـاطق ایـران ،عـرا ،
سرشماری ج ی ی از افراد در مناطق تحت فرمانش تنظيم نمای (ابنعبری1364:338 ،؛
جـوینی74/3: 1329 ،؛ رشـي ال ین فضـلاهلل:1373 ،

1862,p. 89 ;808/3

.)Arewelc'i, ,

ارزونازا در رمضان همان سال ،از قراقروم بازگشت و با رسي ن به خراسان ،مـأمورانی،
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

چون :ترقای ،ساریق بوقا و ملک ص رال ین را جهت انجام برنامهها و اصالحات مـالی،
در نواحی مختلف تحت امرش گسيل نمود و خود بـرای مـذاکره دربـاره امـور مهـم و
مسائل حکومتی به همراه خواجه مج ال ین ،ترقای و ساریق بوقا ،نزد بـاتو ،بـه سـرای
رفت .او پس از مراج ت از دربار باتو -و قبل از بازگشت به ایران -از طریق دربنـ بـه
مناطق گرجستان ،اران و ارربایجان رفت تا امار و وض يت مالياتی این نواحی را شخصاً
بررسی نمای ( .جوینی ،همان )258/2:هوارث گزارش میده که ارزونازا کـه در دوره
منگوقاان ،ق رت را در تمام گرجستان در دست داشت ،در سال  652به همـراه یکـی
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هن وستان ،قفقاز جنوبی ،موصل و حلب انتخاب ش و فرمان یافت تا امـور مـالی را بـا

از کارمن ان دربار باتو -به نام کورا یا کوتا اقا -مبادرت به تنظيم و ایجاد سيستم مالياتی
ج ی ی در این منطقه نمود.

)(Howarth,op. cit: 3/65 & 74
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اوردن  .پس از این سرشماری ،مقرر ش تمام افـراد بـا ی یـازده سـال ،ماليـات سـرانه
پرداخت نماین  .بـه عـالوه ،تجـار و بيشـتر صـاحبان مشـازل نيـز ،مشـمول پرداخـت

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.2.2

ارزون و مأمورانش ،سرشماری دقيقی از تمام افراد و اموال ،در گرجستان ،بـه عمـل

مالياتهای بسيار سنگين ش ن  .این اق ام مغو ن ،باعـث فقـر و بـ بختی مـردم منطقـه
قفقاز جنوبی ،از جمله :گرجستان ش  .به دستور ارزونازا ،از تمام مـردان بـا ی یـازده
سال ،حيوانات ،زمينهای زراعی ،باغهـا ،تاکسـتانها ،مشـازل و زيـره ماليـات مگرفتـه
میش  .افرادی که قادر به پرداخت این مالياتها نبودن  ،به زن ان می افتادن و یا مجبور
بــه فــرار از گرجســتان میشــ ن .

)(Kirakos,op. cit:325; Babayan,op. cit:3/ 625

عالوه بر این مالياتهای سنگين ،از هر نُه نفـر روسـتایی در قفقـاز جنـوبی ،میبایسـت
یکنفر ،جهت خ مات نظامی ،به خـ مت مغـو ن در میامـ  .بـه ایـن ترتيـب ،شـمار
روستایيانی که در گرجستان به خ مت گرفته شـ ن بـه حـ ود نـود هـزار نفـر رسـي .
) (Howarth,op. cit : 3/63این سربازگيریها و تخصيص بخش قابـل تـوجهی از نيـروی
کار ،به خ مت نظامی مغو ن ،باعث ضربه خوردن به اقتصاد روستایی و نيز فقـر بيشـتر

این کشور عليه مغو ن بود .به گونهای که در استانه حمله هالکو ،امير ارزون با شورش
گسترده دیگری در این کشور -به رهبری داوود ششم -مواجه ش که تا زمان روی کـار
ام ن هالکو همچنان ادامه یافت و به یکـی از مهمتـرین مسـائل دولـت او تبـ یل شـ .
گرچه ارزون ازا ،با خره موفق ش این شورش را سرکوب نمای  ،اما گرجسـتان نشـان
داد که در صـورت ظلـم و سـتم ،سـرزمين تـابع ارامـی بـرای ایلخانـان نخواهـ بـود.
((Brosset, op. cit: 1/556-558; Allen,op. cit:1//120

نحوه اداره گرجستان در دوره مغوالن

همانگونه که اشاره ش  ،با هجوم مغو ن به گرجستان و استقرار گروهی از اميـران و
نویانها در این کشور ،تحو ت سياسی چن ی در ساختار حکومتی و اداری این منطقـه
به وجود ام و این کشور به همراه دیگر مناطق فتحش ه قفقاز جنوبی نظير :ارمنسـتان و
اران ،تحت حکومت اميرانی قرار گرفت که از سوی خان بزرگ برای اداره نواحی زربی
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همچنان ادامه داشت و این موضوع ،یکی از علل شورشها و مخالفتهای پيـاپی مـردم

تحو ت سياسی گرجستان :از حمله مغو ن تا تأسيس حکومت ایلخانان

این بخش از جم يت گرجيان میش  .ظلم و اجحا های مالياتی بـر مـردم گرجسـتان،

امپراطوری مغول انتخاب میش ن  .در این ميان ،اميران و نویانهایی که تحت فرمان این
گرجستان ،به جمعاوری ماليات و اداره امور میپرداختنـ و اختيـارات خاصـی در ایـن
خصوص از سوی خان بزرگ داشتن ( .اشپولر )307-306 :1368 ،بنـا بـه دسـتور خـان
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حـاکم مغــول بودنـ در منــاطق مختلـف قفقــاز جنـوبی ،از جملــه در منـاطق مختلــف

بزرگ ،از گرجيان و دیگر مردمان زیر یازده سال ،در منطقه قفقاز جنوبی ،ماليات گرفتـه
میش  (Kirakos,op. cit:325; Babayan,op. cit: vol. 3/625) .ایـن ماليـات کـه بـه زبـان
ارمنی ،به ان «دولوریه» می گفتن  ،عموماً ،شامل :پنجاه کيلو گنـ م ،بيسـت و پـن کيلـو
انگور ،یک کيلو برن  ،دو بن طناب ،یـک سـکه نقـره ،یـک تيـر و یـک ن ـل میشـ .
بهعالوه ،اهالی منطقه مجبور بودن از هر بيسـت ر س دام ،یـک راس و پـن سـکه بـه
عنوان ماليات به مغو ن بپردازن  .ماليات مشازل نيز به صورت ج اگانـه از گـروه هـای
مشمول ،گرفته میش ( .همانجا) البته ،اميران و حکام مغول منطقه ،م مو ً ،نظم خاصـی
را در گرفتن مالياتها رعایت نمیکردن و بنا به صالح ی خود ،ميزان یـا دف ـات ایـن
مالياتها را افزایش می دادن )Babayan,ibid:3/620; Kirakos, ibid: 311 -312( .
در دوره مورد نظر ،بخشهایی از گرجسـتان نيـز تحـت نظـارت و حکومـت لردهـا
و حاکمــان محلـی بــود .ایـن حاکمــان و اعقابشــان از دوره پــيش از حملــه مغــول ،در
انان از مهاجمان ،حکومـت ایـن منـاطق ،همچنـان در دستشـان بـاقی مانـ  .در مقابـل
این کار ،لردها و حاکمان محلی مجبور بودن تا عالوه بر ماليات مورد نظـر مغـو ن؛ در
لشکرکشـیهای انــان حضــور یابنـ و ســپاهيان مغــول را بــا نيروهایشــان یـاری کننـ

)(Kirakos,ibid,p. 226-228; Allen,op. cit,vol. 1. p. 113

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

به عنوان نمونه ،در تهاجم مغو ن عليه زياثالـ ین کيخسـرو دوم ،گرجيـان حضـور
داشتن و فرمان هی انها بر عهـ ه مخـارگردزیلی بـود .)Allen,ibid:1/113( .ب ـ ها نيـز،
مغو ن تا روی کار ام ن ایلخانـان ،بـا تفـویض حکومـت گرجسـتان بـه دو پادشـاه از
خانواده باگراتي ی و انتخاب حاکمی مغولی بـرای ایـران ،بينالنهـرین و قفقـاز جنـوبی،
همچنان به همان رویه پيشين خود در اداره این مناطق ادامه دادن .
در دوره مغو ن ،رسم بر این بود که چنانچـه یکـی از شـاهان محلـی ،تسـليم انـان
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مناطق مورد نظر ،صاحب ق رت بودن  .با تسلط مغو ن بر این سرزمين و اعالم اطاعت

میش  ،مغو ن ،طی یک قرارداد کتبی ،فرمانروایی سرزمينش را به او واگذار میکردنـ ؛
اما اگر یکی از این حاکمان ،در برابر مغو ن مقاومت یا عليه انان قيام مینمـود ،او را از
52

اتفا افتاد -هيچگاه ،این پادشاهان برکنار نش ن  .این امر ،کامالً استثنایی بـود و مغـو ن
علیرزم شورشهای گرجيان ،باز هم اداره امور داخلی را به حاکمـان محلـی و شـاهان
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ميان برمیداشتن  .با این همه ،در گرجستان  -به رزم شـورشهایی کـه در ایـن کشـور

دستنشان ه باگراتي ی واگذار کردنـ ( .اشـپولر )359 - 360: 1368 ،بـه نظـر میرسـ
یکی از علتهای این موضوع ،اهميت موق يت جغرافيایی و راهبردی قفقاز جنوبی  -از
جمله گرجستان  -بود .زیرا مغو ن به خوبی میدانستن که نفور انان در این منطقه ،بـه
عنوان گذرگاه زرب ،بسيار مهم است .از طر

دیگر ،انان نمیتوانستن گرجستان را بـه

عنوان یکی از مناطق امپراتوری ،مستقيماً اداره نماین ؛ زیرا واگذاری حکومت این کشور
به یکی از سلسلههای محلی ،مغو ن را کمتر در ت ارض بـا گرجيـان قـرار مـیداد .بـه
عالوه ،این حاکمان محلی با دادن مالياتهای نق ی و زيرنق ی و تهيـه نيـرو و سـرباز،
برای جنگهای انان ،خواستههای مغو ن را نيز براورده مینمودن  .وظيفهای کـه دیگـر
سلسلههای محلی تابع نيز ملزم به انجام ان بودن ( .رشي وو)139 :1368 ،
در دوره مغو ن ،منطقه قفقاز ،یک واح اداری محسـوب میشـ و متشـکل از پـن

 120تومان و  2000دینار به فاتحان پرداخت میکرد .این مبلغ در مقایسه با منطقـه اران
که مالياتی برابر با یکچهارم ان ،ی نی 30هزار تومـان و سـههزار دینـار میپرداخـت-قابل توجه به نظر میرس ( .بارتول )95 :1375 ،
از دوره استيالی مغول بر گرجستان ،چن سکه نيز وجود دارد .اولين سکه مغو ن در
سـال  ، 642بـه زبـان عربـی و بـ ون هـيچ شـرحی ،در تفلـيس ضـرب شـ ه اســت.
)n. d:3/85

 (Howarth,دومين سکه ،دِرهَمی سيمين ،مت لق به شاه داوود نرین و مربـوط

به سال  644است .بر روی این سکه ،شاه ،سوار بر اسب است و در طر

راسـت او،

عالمت طغرای سلطنتی ) (DTداوود حک شـ ه اسـت .در پشـت سـکه ،جملـه «به
یاری خدا ،شها ااووا ،بدهد مروهگو یوکخها
مغول» نقش بسته است ( .نگ )217 :1373 ،به عالوه ،سکههایی از نقـره و مـس در
گرجستان در سالهای  652 - 653ضرب ش که نشان از تاب يت پادشـاهان گرجـی
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تشکيل میش که بای ده هزار سرباز ) )Babayan,op. cit: 3/ 614-616و ماليـاتی ،م ـادل

تحو ت سياسی گرجستان :از حمله مغو ن تا تأسيس حکومت ایلخانان

ایالت بود .یکی از این پن ایالت ،گرجستان بود .این سـرزمين ،خـود از هشـت تومـان

از خان بزرگ در دوره مورد نظر دارد( .همان جا).

منطقه قفقاز  -و از جمله گرجستان  -به عنوان یکی از مهمترین مناطق زـرب اسـيا،
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نتیجه

بسيار زود ،مورد توجه مهاجمان مغول قرار گرفت .انان پس از نخستين اردوکشیها ،بـا
پی بردن به اهميت قفقاز جنوبی و گرجسـتان -کـه یکـی از مهمتـرین کشـورهای ایـن
منطقه بود -فتح و استيال بر این مناطق را در شمار اه ا

توس هطلبانه خـود در زـرب

قرار دادن  .بـا همـه صـ مات شـ ی ی کـه گرجيـان از حمـالت سـلطان جاللالـ ین
خوارزمشاه متحمل ش ه بود ،ابت ا مقاوت شایانی در برابر مغو ن از خود نشـان دادنـ ؛
اما به دليل عـ م اتخـار سياسـت درسـت داخلـی و خـارجی نتوانسـتن از تسـلط ایـن
مهاجمان جلوگيری کنن .
از منظر داخلی ،عالوه بر چن پارگی سياسـی گرجسـتان -کـه امکـان تصـميمگيری
واح در مقابلۀ با مغو ن را منتفی میکرد -تاب يت زود هنگام لردها و امرای گرجی کـه
بخشی مهم و قابل توجه از ب نه سياسی و نظامی این کشور را تشکيل میدادن  ،موجب
ش که تسلط بر این سرزمين ،راحتتر صورت گيرد .از ب ـ خـارجی نيـز ،بیتـوجهی
امور مناطق همجوار و حمله به ایران و نبرد با سلطان جاللال ین ،باعث تحليل بخشـی
از منابع نظامی این کشور و ناتوانی در مقابلۀ بهنگام با مغو ن ش .
با تسلط مغو ن بر گرجستان ،این سرزمين به صورت دولتی تابع در قلمـرو مغـو ن
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

درام و در نهایت توانست به حيات سياسی خود ،تحت حکومت شاهان دست نشـان ه
و تابع باگراتي ی ادامه ده  .به نظر میرس یکی از د یل اعطـای حکومـت بـه شـاهان
محلـی ،اهميـت زیـاد قفقــاز جنــوبی  -از جملــه گرجســتان -بــه عنــوان یـک منطقــه
سو الجيشی و استراتژیک بـرای مغـو ن بـود .از سـوی دیگـر ،ویژگیهـای طبي ـی و
جغرافيایی این ناحيه و وجود موان ی ،مانن  :کوههای مت د و جنگلهای انبـوه نيـز ،بـه
مهاجمان اجازه استقرار بیدردسر و دائـم در ایـن سـرزمين را نمـیداد .بـه ایـن علـت،
مغو ن به این نتيجه رسي ن که گرجستان را به عنوان ناحيـهای مهـم -از منـاطق قفقـاز
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گرجستان به حمالت اوليه مغو ن و ع م برخورد ج ی با ان ،و در عوض ،دخالـت در

جنوبی -از طریق حکومتی محلی ،تحت سلطه و نفور خـود داشـته باشـن و در برخـی
موارد ،به علت همين اهميت سياسی ،سو الجيشی و اقتصـادی ،در مقابـل حکـام ان و
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شورشها و مخالفتهایشان ،تسامح بيشتری نشان دهن .

کتابنامه

 .1ابناثير ،عزال ّین علی( ،)2535کامه

اهاریخ بهرر

ایگا  ،ترجمه ابوالقاسم حالت ،تهران ،موسّسه مطبوعاتی علمی.

االه و و

 .2ابنخل ون ،عب الرحمن( ،)1368العبگ (ااریخ ابن خردو

)،
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ترجمه عب المحم ایتی ،تهران ،موسسه مطال ات و تحقيقات فرهنگی.
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