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نقش خاندان های اشرافی در تحوالت ارمنستان در دورۀ یورش 
مغول و حکومت ایلخانی )بررسی موردی خاندان لرد مخار گرسلي(*

مریم محمدی2 جواد عباسی1 

چکیده 
يكي از مناطقي كه مغوالن در حمالت خود، دستيابي و تسلط بر آن را مورد توجه قرار دادند، قفقاز جنوبي بود. در اين زمان 
بيشتر نواحي اين منطقه به وسيلۀ لردهايي اداره مي شد كه تابع پادشاهي باگراتيدي گرجستان بودند. يكي از معروف ترين 
خاندان های لرد، خاندان مخارگرسلي بود. اين خاندان بر قسمت وسيعي از ارمنستان حكومت داشت و از قدرت و نفوذ 
گسترده اي در منطقه برخوردار بود. تالش مغوالن براي دست يابي بر ارمنستان، آنان را با اين خاندان نيز روبرو ساخت و 
نحوۀ تعامل آنان با يكديگر تأثيری جّدی بر روند تسلط مغوالن بر ارمنستان داشت. عالوه بر اين با تسلط امراي مغول بر 
قفقاز جنوبي و سپس با تأسيس حكومت ايلخانان در ايران، اين خاندان نقش مهمي در تحوالت سياسي منطقه به نفع و يا 
ضرر حاكميت مغوالن ايفا كرد. در مقابل نوع سياست فاتحان مغول و ايلخانان و نوع مناسبات آنان با لردهاي مخارگرسلی 
تأثيری مستقيم بر ميزان قدرت آنها و فراز و فرودشان در زمان های مختلف داشت. بر اين اساس مقالۀ حاضر به دنبال 
تبيين و تحليل تحوالت مربوط به اين خاندان در پيوند با مغوالن است و می كوشد به اين پرسش پاسخ دهد كه اين گونه 
خاندان ها چه جايگاهی در تحوالت منطقه ای در قفقاز جنوبی در عصر حمالت مغول و حكومت ايلخانی داشتند؟ يافته ها 
نشان می دهد كه به ويژه ايلخانان از طريق چنين خاندان هايي از قدرت يابي بيش از حد پادشاهي باگراتيدي جلوگيري كرده 

و از اين حاكمان تابع براي پيشبرد اهداف سياسي و نظامي خود در منطقه بهره می بردند.
واژگان كليدي: خاندان مخارگرسلي، پادشاهی باگراتيد، مغوالن، ايلخانان، ارمنستان، روابط سياسي. 
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Abstract
 At the time of Mongol invasions South Caucasia Was under the rule of lords who were dependant 
to Bagratid kingdom from Georgia. One of these lords' family was Mexargrclis which ruled over 
the most part of Armenia. So on the eve of Mongole invasion they inevitably considered as 
Mongols' side and consequently Mongol dominant over Armenia was affected by the situation 
of Mexargrceli family. Afterward there was a reciprocal relation between the Mongol – Ilkhanid 
policy about Armenia and the developments related to Mexargrceli family. Present Article is 
going to clear and analyse relation between Mexargrceli and Mongols, clearing the role of local 
aristocratic families in regional developments. The main finding is that Mongols used these 
subject rulers for their regional policies and also control of Bagratid kingdom.
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مقدمه
يكي از كه توس��ط مغوالن فتح ش��ده و س��پس به عنوان منطقه تابع امراي مغول مستقر در ايران و 
بعد ايلخانان اداره ش��د، ارمنس��تان بود. در اين دوره نواحي مختلف ارمنس��تان توسط لردهايي اداره 
مي ش��د كه از خاندان هاي برجستۀ ارمني بودند. به همين دليل اين لردها يا ناكسارارها نقش مهمي 
در مناسبات خارجي ارمنستان با امراي مغول و ايلخانان ايفا مي كردند و در واقع مجموعه ای از آنها 

طرف رابطه با امرا و ايلخانان مغول بودند. 
 لردهای ارمنس��تان در اصل مالک زمين ها و ارباب مردمانی بودند كه در اصل به تمام خاندان 
تعلق داش��تند. اما آنان به عنوان رؤس��ا و س��ركردگان اين خاندان ها اجازه فروش اين زمين ها و يا 
انتقال آن را به هر شكلی نداشتند. آنها از ثروت زيادی برخوردار بودند كه آن را از طريق زمين و كار 
دهقانان وابس��ته به اين زمين ها و نيز از طريق تجارت، اقتصاد خودكفا و توليد محصوالت صنعتي 
به دس��ت مي آوردند.5 لردها به عنوان رؤس��ا و اربابان نواحی خود از پادشاه كشور اطاعت كرده و به 
عنوان فرماندهان نظامی موظف در جنگ ها با نيروهايش��ان ش��ركت می كردند.6 در دورۀ مغوالن و 
ايلخانان، حكومت باگراتيدی به عنوان قدرت برتر در قفقاز جنوبی محس��وب می ش��د و لردهای اين 
منطق��ه به ج��ز مناطقي از آران نظير گنجه، كه زير نظر امرای وابس��ته به اتابک اوزبک )آذربايجان( 
قرار داشت، وابسته و تحت فرمان حكومت باگراتيدی و در درون ساختار اداري- حكومتي و نظامي 
آن ايفاي نقش مي كردند.7 آنچه كه معمواًل در تاريخ مناس��بات ارمنس��تان و حكومت آن با مغوالن 
و ايلخانان مطرح ش��ده نيز ناظر بر مناس��بات حاكميت هايی از نوع باگراتيدی ها اس��ت. حال آنكه 
نقش لردها و خانواده های اشرافی زير نظر آنها در اين مناسبات كه كمتر بر آن تمركز شده است، از 
اهميت زيادی برخوردار اس��ت. اين مقاله براس��اس چنين فرضی برای بررسی اهميت و نقش يكی 
از معروف ترين و قدرتمندترين اين خانواده ها در ارمنس��تان يعنی خانواده مخارِگرِسلی8 در مناسبات 
ارمنس��تان با مغوالن تنظيم شده است. اين خانواده ها را می توان اليه های درونی اما تأثيرگذار قدرت 

سياسی در ارمنستان به شمار آورد.
5. Robert Gregory Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th 

centuries, New Yourk: Columbia University, 1979, p.. 159 - 160; Vahan Kurkjian, M, A, History of Armenia, 
General Benevolent Union of America, no date, p. 311 – 316.

6. Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p. 163.
7. Matthew of Edessa, Patmut’iwn Matt’eosi Urhhayec’woy (Jerusalem: անանուն 1869), p. 447; 

Robert Gregory Bedrosian, “Armenia during the Seljuk and Mongol Periods,” The Armenian People from 
Ancient to Modern Times, Vol.1, ed: Richard G. Hovannisian (New York: Palgrave Macmillan,1997), p. 
253.

8. Mexargrceli
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 اصل و نسب خاندان لرد مخارگرسلي 
خاندان مخارگرسلي، ريشۀ كردی داشته و از كردان بين النهريني قبيله خل بابي  راكان9 بودند.10 اين 
خاندان در ابتدا براي پيوس��تن به ش��اهان ارمني تشير به ارمنس��تان آمدند و در آنجا مذهب ارمنيان 
را پذيرفتند. پس از پايان عمر كوتاه خاندان حكومت گر تش��ير، مخارگرس��لي ها به خدمت ش��اهان 
گرجي باگراتيدي درآمدند. در اين ميان، دو برادر به نام های ايوانه و زاخاريا در درون سازمان اداري 
و نظامي دولت باگراتيدي افراد برجس��ته و مهمي ش��دند. در س��ال 595 قمری )1199م(، برادران 
مخارگرسلي، طي پيروزي هايي، اميرنشين هاي سلجوقي چون آني، گنجه، دوين، آمبرت،11 بجني،12 
آرارات، شيراك، قارص، سيونيک، باگرواند، مانازكرت، ارجيش و برخي ديگر از نواحي شمال شرقي 
ارمنس��تان را از امرا و حاكمان تابع س��لجوقي گرفته و به برخي از مناطق ايران نظير آذربايجان نيز 
دس��ت اندازي كردند. اين موفقيت ها باعث ش��د ت��ا ملكه تامارا )حكوم��ت: 609 579 ق / 1213 � 
1184م( ، فرمانروای باگراتيدی، مناطق مذكور را به عنوان تيول به اين دو برادر بدهد.13 از آن پس 
آنان بر اين ش��هر و مناطق اطراف آن تحت تابعيت ش��اهان باگراتيدي حكومت مي كردند.14 نواحی 
تحت حاكميت اين خاندان عبارت بودند از: لوری، آراگاكتن،15 باگروند،16 كاقوتن،17 س��رماری و آنی 
كه مركز اين قلمرو بود و در مجموع، س��رزمين های ميان كوه ويراهايوك18 تا مرز جنوبی كاقوتن و 

از بلورپاهاكيک19 تا ايروان را دربر مي گرفت.20
 در زمان حمالت مغوالن به ارمنستان، خاندان مخارگرسلي با دو شاخه ايوانه و زاخاريا، حكومت 
بخش هاي مهمي از ارمنس��تان را در دس��ت داشتند. اتابک ايوانه مخارگرس��لي، برادر زاخاريا و بعد، 
پسرش آواك كه از معروف ترين چهره های ارمنی دورۀ مغول بود، بر مناطقی حكومت داشتند كه در 

9. Xel Babirakan.
10. Ganjakeci Kirakos, patmutiwn Hayoc [History of Armenia], ed: K. A, Melik O hanjanyan, (Erevan: 

անանուն, 1961), p. 126.
11. Ambert.
12. Bejni.

Kirakos, p.126. 13. احمد نوري زاده، تاريخ و فرهنگ ارمنستان از آغاز تا امروز )تهران، چشمه، 1376(، ص67؛
بنياد دايره المعارف اسالمی، 1375(، ص140�  تاريخ قفقاز، ترجمه محسن خادم )تهران،  14. و. مينورسكي، پژوهش هايی در 

.139
15. Aragacton.
16. Bagrewand.
17. Caghkont.
18. Virahayoc.
19. Bolorpahakic.
20. Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p. 163 

– 164; Long, David. Marshal.Tthe Georgians (London: Thames & Hupson, 1966), p.198.
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شرق ارمنستان قرار داشت و شامل بجنی،21 گقاركونيک،22 وايوك جور23 و بيشتر مناطق آركاكس،24 
نخجوان، دوين و ايروان می ش��د. مركز اين قلمرو در ابتدا دوين و س��پس بجنی بود. البته يک شاخۀ 
ديگر از اعقاب خاندان زاخاريا )برادرزاده های ايوانه و زاخاريا( نيز در تاووش، پارهيس��وس25 و گادمان 
حكومت می كردند. مركز اين قلمرو، استحكامات گاگ بود. اين شاخه از خاندان زاخاريا پس از گاگي، 
به خاندان وهرام گاگی معروف ش��د و البته ش��هرت و اهميت دو خاندان ديگر را نداشت.26 شهرت و 
قدرت خاندان مخارگرس��لي در ارمنستان و گرجستان به حدي بود كه شماری از خاندان های قديمی 
يا جديد ناكسارار نيز براي استحكام و يا اعتالي قدرت خود به وسيلۀ پيوند زناشويی با خاندان زاخاريا 
و ايوان��ه مرتبط ش��دند. از آن جمله مي توان به خاندان كيوريكان27 ك��ه در منطقۀ مكنابرد28حكومت 

داشتند29 و خاندان حسن جالليان كه در جنوب خاچن حكومت می كردند، اشاره كرد.30

واکنش خاندان مخارگرسلي به نخستین یورش های مغوالن 
همزمان با حملۀ مغوالن به قفقاز جنوبي، گرجس��تان يكی از قوی ترين دولت های منطقه را داشت. 
اين س��رزمين كه از نيمۀ دوم سدۀ هش��تم ميالدی تحت حكومت پادشاهان باگراتيدی درآمده بود، 
در دهه های منتهی به برآمدن چنگيزخان، دورانی پر از ش��كوه و رونق را سپری می كرد. به گونه ای 
كه در زمان س��لطنت داوود چهارم )حكومت: 519 � 481ق/ 1125م � 1089م( كه لقب »سازنده« 
داشت و نوه اش شاه بانو تامارا )حكومت: 609  � 571 ق / 1213 � 1184م( به اوج قدرت خود رسيد 
و پس از آنكه خود را از س��لطۀ سلجوقيان رها كرد، توانست به اميرنشين های واقع در شمال، مركز 
و ش��رق ارمنس��تان نظير آني، قارص، لوري، دوين و اميرنشين هاي بجني و سيونيک تسلط يابد. به 
اين ترتيب، دو ش��اخۀ خاندان مخارگرس��لي نيز، نظير برخي ديگر از خاندان هاي ناكسارار، تابع اين 

21. Bjni.
22. Gegharkunik.
23. Vayoc Jor.
24. Arcax.
25. Parhisos.
26. Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p. 

166.
27. Kiwrikean.
28. Macnaberd.
29. Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p. 

166.
30. Orbeli, L.A, h, “h'Asan Dzhalalkniaz khachenskii,” izvestiia imp (st Petersburg, 1909), p. 86 – 92; 

Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p. 166.
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پادشاهي شدند.31
 تابعيت خاندان مخارگرس��لي از پادش��اهي باگراتيدي باعث ش��د تا با نخستين حمله مغوالن به 
ش��رق و ش��مال شرقي ارمنس��تان به فرماندهي جبه و س��بتاي بهادر و حركت اين نيروها به سوي 
گرجس��تان در سال 617 قمری )1220م(، ايوانه مخارگرس��لی به عنوان امير سپهساالر جورج الشا، 
پادش��اه گرجس��تان )حكومت: 619 � 609 ق/ 1222 � 1213م( و بهرام گاگل از شاخه سوم خاندان 
مخارگرسلي، برای مقابله با مغوالن حركت كنند؛ اين نبرد با شكست سپاهيان ارمني و گرجي پايان 

يافت.32
 در دورۀ تجديد تكاپوهاي مغوالن و نيز جالل الدين خوارزمش��اه در قفقاز جنوبي، ايوانه يكي از 
برجس��ته ترين و قدرتمندترين لردهاي ارمنستان بود. او در حمله مغوالن به ارمنستان در سال 619 
قمری كه دومين تهاجم ويرانگر و مخرب آنان به اين س��رزمين محسوب مي شد و طي آن مناطقي 
چ��ون آن��ي و قارص مورد تاخت و تاز مغوالن قرار گرفت،33 به همراه س��پاهيان خود برای مقابله با 
مهاجمان ش��ركت داشت و با شكست در مقابل آنان به همراه برخی ديگر از سران برجستۀ نظامی، 
دستگير و بعداً با دادن فديه ای قابل توجه به مغوالن آزاد شد.34 به عالوه ايوانه نقش بسيار برجسته اي 
در مقابله با حمالت معروف جالل الدين به گرجس��تان و ارمنستان ايفا مي كرد و حتي يكبار در سال 
622 قمری )1225م( در حملۀ جالل الدين به دوين كه در دس��ت خودش بود، به س��ختی شكس��ت 

31. غريغوريوس ابوالفرج اهرون ابن العبری، تاريخ مختصرالدول، ترجمۀ محمدعلی تاج پور و حشمت اهلل رياضی )تهران، اطالعات، 
1364ش(، ص300؛ سيراپی درنرسيسان، ارمنيان، ترجمه مسعود رجب نيا )تهران، مركز اسناد فرهنگی آسيا، 1357 / 2537(، ص35 

� 34؛ 
Mxit'ar Gosh. “The Albanian Chronicle of Mxit'ar Gosh,” Translator: C. J. F. Dowsett (New Jersey: Long 

Branch, 2007), p.8 - 10; David Lang & A. Marshal, Modern history of Georgia (London, Weidenfeld and 
Migolson, 1962), p.29.

32. عزالّدين علي ابن اثير، كامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، ترجمه ابوالقاسم حالت )تهران، موّسسه مطبوعاتي علمي، 1355 / 
2535(، ج26، ص162� 160؛ رشيدالدين فضل اهلل همدانی، جامع التواريخ، تصحيح محّمد روشن و مصطفي موسوي )تهران، انتشارات 

البرز، 1373(، ج1، ص534 و 533؛ 
Kirakos, p. 167; Vardan Arewelci, Hawak’umn patmut’ean Vardanay vardapeti lusabaneal [Compilation 

of History by Vardapet Vardan Arewelc’i], (Venice: Mechitarist Press, 1862), p.84 – 85; Grigor Aknerci, 
“History of the nation of the archers (The Mongols),” the Armenian text edited with an English translat 
by Robert. P. Blake & R. N. Fruye, Harvard Tournal of Asiatic studies, No 3 -4 (1949), p. 271-273; Cyril 
Toumanff, The Cambridge medieval history, Vol. IV (Cambridge: Cambridge University, 1966), p. 626.

33. Kirakos, p. 204 – 206; Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 
13-14th centuries, p. 257; Jacques De morgan, The history of the Armeian people from the remotest times 
to the present day, translated by: Ernest, F. Barry, (Boston: Hairenik assoc, no date), p.279.

34. Kirakos, p. 204 – 206.
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خورده و به همراه بسياری ديگر اسير شد.35 
ايوانه در س��ال 624 قمری )1227م( درگذش��ت و با مرگ او و نيز جورج الشا، قفقاز جنوبي دو 
تن از مهم ترين رؤس��ای خود در مقابله با مغوالن را از دست داد. به گونه اي كه نه دولت باگراتيدی 
با پادش��اهی ش��هبانو رس��ودان )619 � 642 ق / 1222 � 1245م( آن قدرت را داشت كه در مقابل 
مغوالن ايس��تادگی كند و نه حاكم و لرد قدرتمند ديگری در منطقه وجود داشت كه بتواند در مقابل 
آنان بايستد. از طرف ديگر مرگ اين دو � گئورگی الشا و ايوانه زاخاريا � باعث شد تا امكان اتحاد و 

حملۀ مشترك پادشاهي باگراتيدي و لردهاي متنفذ و قدرتمند منطقه عليه مهاجمان از بين برود.36

عملی�ات جرماغ�ون در قفقاز جنوبي و سیاس�ت خاندان مخارگرس�لي در برابر 
مغوالن

پس از اينكه ادامۀ عمليات نظامي و توس��عه قدرت مغوالن در غرب از س��وي اگتاي قاآن )حكومت: 
624 � 639ق / 1227 � 1241م(، ب��ه جرماغون نويان واگذار ش��د، او به دنب��ال فتح دوبارۀ مناطقي 
نظير آذربايجان و ضميمه س��اختن ايران به قلمرو امپرات��وري مغول، عمليات جديدي را از اقامتگاه 
خود در دش��ت مغان براي حمله به مناطقي در غ��رب قفقاز صورت داد. جرماغون انجام عمليات در 
ارمنس��تان را بيش��تر به يكی از فرماندهان خود به نام ارس��الن نويان )اسالن( می سپرد. وقتي آواك 
پس��ر ايوانه مخارگرسلی مش��اهده كرد كه مناطق مختلف آران و ارمنستان به آساني توسط مغوالن 
غارت و ويران می ش��ود، در دژی مس��تحكم و امن به نام دژ گايان37 يا كايان38 در منطقۀ تزروفور39 
در اس��تان كوكارك پناه گرفت. جغتای نويان و س��پاهيانش اين دژ را محاصره كرده و افرادی را نزد 
آواك فرستاد تا با تسليم شدن، مقام و موقعيت خود را حفظ كند. آواك با دريافت اين پيام، دخترش 
را به همراه هدايای گران بها، نزد جغتای نويان فرس��تاد، اما مغوالن با ادامۀ محاصره اصرار داش��تند 
ت��ا ش��خص آواك برای اظهار اطاعت و ايلی حضور يابد. آواك ب��ا درك اين موضوع كه در صورت 
مقاومت، فرجام بدی در انتظارش خواهد بود مهلتی خواس��ت و ش��خصی به نام گريگوری ملقب به 

35. ابن اثير، ج26، ص297� 296؛ شهاب الدين محمد خرندري زيدری نسوی، سيرت جالل الدين منكبرنی، تصحيح مجتبی 
مينوی )تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1384ش(، ص150؛ همدانی،  ج1، ص552؛ شهاب الدين احمد نويری، نهايه االرب 

 .Kirakos, p. 188 فی فنون االدب )قاهره: دارالكتب المصريه، 1985م(، ج27، ص 271� 269؛
36. Kirakos, p. 236; H. L. Babayan, H. L, Hay zhoghovrdi patmut’iwn (History of the Armenian People), 

(Erevan: անանուն, 1976), Vol. 3, p. 606 – 607.
37. Gaian.
38. Kayean.
39. Tzorophor.
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تقا40 از كارگزاران رده باال و برجس��ته خود را نزد جرماغون فرس��تاد. جرماغون كه در آن هنگام در 
كنار درياچۀ س��وان )به ارمنی كقاكونی(41 اردو زده بود، پس از اين مذاكره از گريگوري خواس��ت تا 
آواك شخصًا نزد او حاضر شود و به طو رسمی به مغوالن اعالم تابعيت كند. آواك كه خود را ناگزير 
از اين موضوع مي ديد به حضور جرماغون رفت. جرماغون رفتار خوبي با او داش��ت و پس از مذاكره 
با آواك به س��ربازان و نيروهاي خود دس��تور داد تا از تعرض به مناطق او دس��ت بردارند. همچنين 
جرماغون پس از عقد معاهدۀ صلح، پايزه ای به وی داد و مقرر شد تا آواك، همچنان بر نواحی تحت 

امرش حكومت كند.42
 اندك��ي پ��س از حمالت جرماغون و س��رداران او به مناطقي از قفقاز جنوب��ي، آواك به همراه 
گروه��ي از زيردس��تان خود به منظور كاهش قت��ل و غارت مغوالن در تهاجم ب��ه مناطق مختلف 
ارمنستان، نزد اگتاي قاآن به قراقروم سفر كرد. او نامه  خود را تحويل خان بزرگ داده و اطاعت خود 
را از مغوالن، رس��مًا به اگتاي قاآن ابراز داش��ت. آواك كه اولين لردي بود كه پس از تهاجم مغوالن 
به قراقروم س��فر مي كرد، مورد اس��تقبال اگتاي قاآن قرار گرفت. قاآن به او زني مغول داد و با ابقاي 
آواك در متصرفاتش به او دستور داد تا جهت تسليم شدن لردها و حاكمان ارمنستان و ديگر مناطق 
با مغوالن همكاري كند و س��پس به او اجازه بازگش��ت به ارمنستان را داد.43 به نظر مي رسد تمهيد 
اگتاي قاآن براي اس��تفاده از يك��ي از لردهاي ارمني جهت متقاعد نمودن بقيه آنان براي تس��ليم و 
اطمينان دادن به حفظ متصرفاتشان پس از اعالم تابعيت به مغوالن مؤثر واقع شد؛ زيرا حسن جالل 

و پسرش آق بوقا و نيز شاهنشاه مخارگرسلي از طريق آواك به تابعيت مغوالن درآمدند.44
 يكی از مناطق بس��يار مهمی كه پس از سفر آواك به قراقروم توسط جرماغون و سپاهيان او و 
با همراهی آواك و بهرام گاگل فتح شد، نواحی حكومتی شاهنشاه، شاخه ديگر لردهاي مخارگرسلی 
بود. هدف اول در اين لشكركش��ی ش��هر آنی بود. اين ش��هر بزرگ و پايتخت باستانی ارمنستان با 
اس��تحكاماتی محكم، اقتصادی ُپررونق، جمعيتی فراوان و مش��هور به شهر »هزار و يک كليسا«45 
بود و در دوره حكومت زاخاريا نيز بر عمران و آباداني آن افزوده ش��ده بود.46 الزم به ذكر اس��ت كه 

Tgha .40به معني كوچک.
41. Keghakuni.
42. Kirakos, p. 217 – 219; Aknerc>i,p297.
43. Ibid, p. 226.
44. Ibid, p. 225.
45. Ibid, p. 220 – 221; Rubruck, William, the mission of frior William of Rubruck, translator Peter 

Jackson (London, the Haklut society, 1990), p.270.
46. Linch, h. f. b, Armania travels and studies (Beirut, Khayats oriental reprints, 1956), p. 375.
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ارمنستان و به خصوص مناطق تحت سلطه شاهنشاه در پايان قرن ششم قمري )دوازدهم ميالدي( و 
دو دهه نخست قرن هفتم قمري )سيزدهم ميالدي( شكوفا و پررونق بود. به پيروي از رسم بزرگان 
و بازرگانان قديم نظير تيگران، اهالی آني به ديرها اموالي هديه مي كردند و س��اختمان هاي ديني و 
غيرديني می ساختند. همچنين در اين دوره كارهاي ادبي كه در زمان سلجوقيان از رونق افتاده بود، 

دوباره جان گرفت و تا زمان تهاجم مغوالن ادامه داشت.47
 با محاصرۀ آنی از س��وی مغوالن، جرماغون فرس��تاده ای را جهت دعوت به ايلی نزد شاهنشاه 
فرس��تاد. اين فرس��تاده توسط اهالی شهر كشته شد. همين موضوع باعث شد تا شهر پس از فتح، به 
صورت وحش��تناكی غارت و اهالی به جز زنان، بچه ها و گروهی از صنعتگران كه به بردگی رفتند، 
كش��ته و دو هزار نفر زنده به گور ش��وند.48 مغوالن پس از تصرف آنی به سوی كافا و قارص از ديگر 
متصرفات شاهنش��اه رفتند. اهالی ش��هر قارص با عبرت از سرنوشت آنی، ش��هر را تسليم كردند. با 
وجود اين ش��هر غارت ش��د و ساكنان آن وضعيت بدی را پشت سر گذاشتند. اين سپاهيان سپس به 
س��وی ش��هر سرماری رفتند كه در كنار رود ارس در جنوب اچميازين قرار داشت و پنج سال قبل به 
وس��يلۀ شاهنشاه و آواك از دس��ت اتابک  محمد اوزبک )اتابک آذربايجان( خارج شده بود. سرماری 
به فرماندهی قرابوقا فتح ش��د و به اين ترتيب مغوالن توانس��تند مناطق تحت فرمان شاهنشاه، پسر 
زاخاريا مخارگرس��لی را نيز به اطاعت خود درآورند.49 در تابس��تان س��ال بعد مغوالن تصميم گرفتند 
برای آبادانی و رونق بخشيدن به مناطق متصرفی خود افراد فراری را به شهرها و محل سكونتشان 
بازگردانند. اين در حالی  بود كه از س��وی گرجس��تان نيز كمک هايی برای فراريان و پناهندگان در 

نظر گرفته شده بود.50
 يكی ديگر از ش��هرهای مهمی كه در اين مرحله از لشكركش��ی های مغوالن به ارمنستان مورد 
حمله قرار گرفت ش��هر لوری، پايتخت منطقۀ تاش��ير در استان كوكارك بود. يكی از داليل اهميت 
اين شهر وجود خزانۀ شاهنشاه مخارگرسلی در آن بود. فرماندهی حمله به لوری با جغتای نويان بود. 
با نزديک ش��دن مغوالن، شاهنشاه و خانواده اش در غاری در اطراف شهر پناه گرفته و دفاع از لوری 
را به ناپدری اش سپرد. به دليل عدم توجه مردم شهر به حضور مغوالن و تصميم به مقابلۀ جدی با 
آنان، مهاجمان موفق ش��دند ش��هر را تسخير و عالوه بر غارت گنجينه های شاهنشاه، شهر را ويران 

47. درنرسسيان، ص35�34.
48. Kirakos, p. 220 – 221; Howarth, H. Henry, History of the Mongols from the 9 th to 19 th, New York, 

Burt franklin, no date, Vol. 3, p. 30.
49. Kirakos, p. 223.
50. Opcit, p. 223 – 224.
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و س��اكنان آن را قتل عام كنند. جغتای نويان و س��پاهيانش دو شهر ديگر اين ايالت يعنی دمانيس51 
و سامش��ويلد52 را نيز غارت كردند.53 به دنبال اين وقايع شاهنش��اه، وقتی اطالع يافت كه لردها و 
ش��اهزادگانی چون آواگ و ديگران با تس��ليم در برابر مغوالن، دوباره در مناطق حكومتی خود ابقا 
ش��ده اند، از آواك خواست تا برای حفظ موقعيت او در حكومت مغوالن، اقدامات الزم را انجام دهد. 
به اين ترتيب او توانس��ت دوباره به آنی بازگردد و امور مناطق قبلی خود را در دس��ت گيرد،54 حتي 

روابط مغوالن با او چنان خوب شد كه به او پايزۀ طال دادند.55
 يورش مغوالن به فرماندهی جرماغون در س��ال 633 قمری )1236م( به ارمنس��تان كه تهاجم 
چهارم مغوالن به اين س��رزمين محس��وب می ش��د كوتاه، بی رحمانه و محدود به مناطق ش��مال و 
شمال ش��رقی اين سرزمين بود كه بيش��تر در تصرف خاندان مخارگرسلي بود. اين حمله ها با هدف 
اس��تيال بر منطقۀ قفقاز جنوبی و از جمله ارمنس��تان صورت گرفت. اين هدف محقق شد و طی اين 

حمالت مغوالن موفق شدند حاكمان اين منطقه را به اطاعت خود درآورند.56

روابط خاندان مخارگرسلي با مغوالن )از دورۀ جرماغون تا دورۀ هالکو(
از سال 639 قمری )1241م(، به دليل ضعف جسمي جرماغون، بايجو ادارۀ امور غرب از جمله ادامه 
عمليات در قفقاز جنوبي را برعهده گرفت.57 در اين دوره مغوالن به غرب و جنوب ارمنس��تان حمله 
بردند. اين تهاجم كه پنجمين حمله بزرگ مغوالن به اين س��رزمين محس��وب می ش��د، به رهبری 
بايجونويان و در ميان سال های 640 تا 643 قمری )1242 � 1245م(، صورت گرفت كه با همراهی 
شاهنش��اه و آواك مخارگرسلی انجام ش��د.58 در نخستين تهاجم يک بار ديگر خالط به همراه برخی 
ديگر از شهرهای منطقۀ روم نظير ارزروم در سال در سال 641 قمری غارت شد.59 مغوالن پس از 
دس��ت يابي بر خالط، حقوق تامتا، دختر ايوانه مخارگرس��لي و خواهر آواك را بر اين شهر به عنوان 
همسر ملک اشرف )حكومت: 634 � 626 ق / 1236 � 1229م( به رسميت شناخته و خالط را كه 

51. Demanis. 
52. Samshwilde. 
53. Kirakos, p. 215.
54. Ibid, p. 225.
55. Howarth, Vol. 3, p. 31.
56. Babayan, Hay zhoghovrdi patmut’iwn, Vol. 3, p. 606 – 610; Bedrosian, “Armenia during the Seljuk 

and Mongol Periods”,This article was published as Chapter 10 in The Armenian People from Ancient to 
Modern Times Vol1, ed: Richard G. Hovannisian (New York, 1997), pp. 241-271, p. 257 – 258.

57. Kirakos, p.241.
58. Ibid, p. 246; Howarth, Vol. 3, p. 44. 
59. Aknerci, p. 306-307; Arewelci, p. 88.
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قباًل تحت حكومت اش��رف بود، به او بازگردانيدند.60 با وجود اين مغوالن در همين س��ال، دوباره به 
س��مت درياچۀ وان حركت كرده و بار ديگر به خالط كه در دس��ت تامتا بود، حمله كردند. تامتا به 
اسارت مغوالن درآمد و آنان، او را به قراقروم فرستادند. منابع از علت اين تغيير رفتار مغوالن خبري 
نمي دهند، اما اشاره دارند كه او در حدود يک سال در آنجا بود تا اينكه روسودان، فرستاده ای به آنجا 

گسيل داشت و تامتا اجازه يافت، بازگردد.61
 حملۀ مغوالن به ارمنستان و سلطه بر تمام اين سرزمين، باعث مهاجرت بسياری از خانواده های 
ارمنی به مناطقی چون كريمه، لهس��تان، كيليكيه، بيزانس و نقاط پيرامونی آن ش��د.62 نكتۀ ديگری 
كه بايد دربارۀ آثار حملۀ مغوالن به رهبری بايجو به ارمنس��تان مورد توجه قرار داد، س��لطۀ مغوالن 
بر ارمنستان در فاصلۀ سال های640  تا 633 قمری )1243 � 1236م( است كه صرف نظر از سلطۀ 
س��ران نظامی بر اياالت اين سرزمين و برقراری پادگان های نظامی در نقاط مفتوحه، تغييرات بسيار 
كم��ی در نوع و كيفيت زندگی ارامنه به وجود آورد، اما از س��ال 640 قمری به بعد، تغييرات چندی 
چون دريافت ماليات های منظم و غيره در ارمنستان تحت سلطۀ مغوالن به وجود آمد.63 گاهي شدت 
اين ظلم و اجحاف هاي مالياتي چنان زياد بود كه كمتر كسي مي توانست آن را تحمل كند. به عنوان 
نمونه پس از درگذش��ت جغتاي نويان كه روابط و دوس��تي نزديكي با آواك داش��ت، اين لرد ارمني 
چون ديگران به طور فزاينده اي تحت فش��ار مالياتي مغوالن قرار گرفت. آواك كه توان پاسخگويي 
به مطالبات مغوالن و زياده خواهي هاي آنان را نداشت، به ناچار نزد ُرسودان گريخت كه هنوز تسليم 
مهاجمان نش��ده بود. با وجود اين آواك با نوش��تن نامه اي براي اگتاي قاآن دليل اين موضوع را نه 
تم��ّرد از خان، كه فرار از زياده خواهي هاي مغوالن و اجحاف هاي مالياتي آنان عنوان كرد. وقتي كه 
او در نزد رسودان به سر مي برد، مغوالن از فرصت استفاده كرده و در پي تصرف دارايي ها و اموال او 
برآمدند، اما همزمان با نامه اي از س��وي خان بزرگ مواجه ش��دند كه به آنها دستور داده بود تا آواك 

را بار ديگر در قلمروش ابقا كنند.64
 يك��ی از مهم تري��ن وقايعی كه در دورۀ بايجو در گرجس��تان رخ داد اظهار تابعيت رس��ودان از 

60. مينورسكي، ص212.
61. Kirakos, p. 254 – 255; Howarth, V 3, p. 49.
62. H. B. Boghosian, Highlights of Armenian history and civilization (Publisher Boghosian, 1951), p. 

59.
63. Babayan, Babayan, H. L, Sotsial’no-ekonomicheskaia i politicheskaia istoriia Armenii, Vol. XIII-XIV 

vekakh (Socio-Economic and Political History of Armenia in the XIII-XIV Centuries), Moscow, 1969, p. 119 
– 126; Babayan, Hay zhoghovrdi patmut’iwn, V 3, p. 626.

64. Kirakos, p. 227-228.
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مغوالن بود كه تا س��ال 641 قمری )1241م(، در منطقۀ ايمرتی در غرب اين س��رزمين به استقالل 
حكوم��ت می كرد. در اظهار اطاعت روس��ودان از مغوالن، آواك نق��ش مهمي ايفا كرد او كه در اين 
زمان از اجحاف هاي مالياتي مغوالن نزد رسودان گريخته بود، تالش هايی قابل مالحظه اي را برای 
جلب رضايت او نس��بت به پيشنهاد مهاجمان انجام داد. به اين ترتيب با تسليم روسودان تصميم بر 
اين شد تا داوود پسر رسودان، ملقب به داوود نرين65 امور اين نواحی را در دست گيرد )حكومت:690 

� 642 ق/ 1292 � 1245م(. 66
 توافق يادشده كه با تالش و مساعي آواك ميسر شد برای مغوالن به منزلۀ يک پيروزی مهم 
بود؛ زيرا طی آن موفق شدند سلطۀ خود را بر تمام گرجستان اعمال كنند. وقتی اين خبر به قراقروم 
رس��يد، دستور داده شد تا يكی از رؤسای گرجی به عنوان فرستادۀ دولت باگراتيدي به قراقروم رود. 
به همين دليل جغتای نويان، آواك را كه از س��وی رس��ودان به عنوان »اتابک« ملقب شده بود و از 
س��ران مهم حكومتی نيز به ش��مار می رفت، برای اين س��فارت انتخاب كرد. آواك و همراهانش در 
مس��ير حركت، به دربار باتو خان اردوی زرين رس��يدند و پس از مالقات با او كه به دخالت در امور 
گرجس��تان و گسترش نفوذ اردوی زرين در اين منطقه تمايل بسيار داشت، دوباره به سوی قراقروم 
حركت كردند. اما پس از رس��يدن آواك به قراقروم و گفتگو بر سر برخی مسائل و وقايع گرجستان، 
دس��تور بر اين ش��د تا داوود نرين شخصًا به خدمت خان بزرگ برسد. به عالوه رسودان نيز از سوی 
باتو و نويان های حاضر در گرجستان برای رفتن به قراقروم و اعالم اطاعت حضوری به شدت تحت 
فشار قرار گرفت.67 با اين دستور و فشارهای پی درپی امرا و نويان ها داوود نرين عازم مغولستان شد. 
در اين سفر افراد برجستۀ حكومتی و نظامی از جمله زاخاريا مخارگرسلی وی را همراهی می كردند. 
شركت مستمر افراد مختلف خاندان مخارگرسلي در حوادث و امور مهم سياسي اين دوره گرجستان 
و ارمنس��تان بيانگر اهميت و قدرت اين خاندان در اين زمان اس��ت. آنان به دربار باتو رسيدند و باتو 
پس از مالقات با اين هيأت، زاخاريا را به داليلی نامعلوم نزد خود بازداشت كرد، اما بقيۀ گروه را به 
س��وی قراقروم فرستاد )642 ق/1244م(. داوود نرين در قراقروم با آواك و ديگر بزرگان گرجي كه 
از مدت��ي قبل منتظر قوريلت��اي انتخاب خان جديد )گيوك قاآن( و تصميمات او درباره قفقاز جنوبي 

بودند، مالقات كرد.68

65. به مغولی يعنی زرنگ
66. Kirakos, p. 228; Allen, Vol. 1, p. 113; Howarth, Vol. 3, p. 50 &31.
67. Kirakos, p. 263 – 264; Brosset, m. F, Histore the La georgie (st. Petersburg, 1858),V 1, p. 522; 

Howarth, Vol. 3, p. 51.
68. Brosset, Vol. 1, p. 523, 598,531 & 535; Howarth, Vol. 1, p. 53 – 54.
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 زماني كه آواك به عنوان نماينده سفارتي مهم در قراقروم به سر مي برد، پسر عموي او شاهنشاه 
از فرصت اس��تفاده كرده و در تالش برآمد تا به همراه برخي ديگر از لردها، ارمنس��تان و گرجس��تان 
را از س��لطه مغوالن بيرون آورد. هيات گرجي و داوود نرين و داوود الش��ا پس��ر عمه او كه مدعي 
ديگر پادش��اهي در گرجس��تان بود، مدتي طوالني )از 642 تا 646 ق / 1246 �1244م( در قراقروم 
ماندند. در زمان غيبت مدعيان س��لطنت از گرجس��تان، رس��ودان نيز كه بين سال هاي 642 تا644 
قمری درگذش��ت، فاقد قدرت و توانايي براي اداره امور بود و اين كش��ور و ارمنستان توسط نويان ها 
و امراي مغول اداره مي ش��د. بزرگ ترين و قدرتمندترين اين امرا آق ارسالن بود كه فقط عنوان شاه 
را كم داشت و نفوذ و قدرت او چنان زياد بود كه همه لردها و امراي محلي از او اطاعت مي كردند. 
69 چنين ش��رايطي يعني حكومت و اِعمال قدرت امرا و نويان هاي متعدد مغول و ظلم و س��تم آنان 

باعث ش��د تا بزرگان حكومتي و حاكمان و لردهاي ارمني و گرجي نظير شاهنش��اه و وهرام گاگل 
با حاكمان مناطقي چون كاخت، كارتيلي، هرث و غيره جلس��ه اي را در كوختا تش��كيل دهند و طي 
آن تصميم بگيرند تا برضد مغوالن متحد و وارد عمل ش��وند. همچنين مقرر ش��د كه تمام حّكام و 
رؤس��اي حاضر در جلس��ه پس از جمع آوري نيرو در كاخت حاضر شوند. وقتي اين خبر به نويان ها و 
بايجو رس��يد، آنها به سرعت به س��وي منطقه كاخت به راه افتادند؛ در حالي كه امراي گرجي هنوز 
نيروه��اي خ��ود را براي مقابله با مغوالن آماده نكرده بودند. با پيش آمدن چنين ش��رايطي، لردها و 
حكام گرجي به مغوالن اظهار داش��تند كه قصد ش��ورش نداشته و صرفًا به منظور سروسامان دادن 
به امور مالي و مالياتي جمع شده اند. با اين وجود اين تمهيد موثر واقع نشد و مغوالن آنها را زنداني 
و به س��خت ترين شيوه ش��كنجه كردند. تا اينكه با تدبير يكي از امراي گرجي به نام تزوته داديان70 
و اظهار او بر اينكه جلس��ه مذكور به قصد تنظيم امور مناطق بوده اس��ت، لردها از جمله شاهنشاه و 

وهرام مخارگرسلي آزاد شدند.71 
 پ��س از اينك��ه گي��وك ق��اآن )حكوم��ت: 647 � 642 ق/ 1249 � 1245م( به قدرت رس��يد، 
فرمان هايي دربارۀ نحوۀ ادارۀ قفقاز جنوبي و انتصاب ش��اهان باگراتيدي و غيره صادر كرد و هيأت 
ارمني و گرجي بازگش��تند.72 يكی از وقايع مهم قفقاز جنوبي در دورۀ گيوك، ش��ورش ارمنس��تان و 

69. Brosset, Histore the La georgie, Vol.1, pp 529 & 532 & 549.
70. Tzothe Dadian.
71. Brosset, Histore the La georgie, Vol. 1, pp. 533-535; Howarth, Vol. 1, p.52.

ليدن، بريل، 1937(، ج1، ص   ( تاريخ جهانگشای، تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزوينی   72. جوينی، عالءالدين عطاملک، 
212� 211؛ 

Manvelichvili, Allexandre, Historie de georgie (Paris, de La toison dor, sans date),P 531 – 532. 
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گرجس��تان)645 ق/ 1248م( به رهبری داوود شش��م )حكوم��ت: 668 � 644 ق/1270 � 1247م( 
بود. در اين ش��ورش كه به دليل ظلم و اجحاف هاي مالياتي امرا و نويان هاي مغول صورت گرفت، 
آواك و شاهنش��اه مخارگرس��لي نيز شركت داشتند.73 اين ش��ورش در نهايت شكست خورد و داوود 
شش��م و برخي از ش��اهزادگان و لردهاي گرجي و ارمني چون آواك زنداني و عده زيادي نيز كشته 
و اس��ير ش��دند. در هنگام تصميم گيري عليه سران شورش��ي جغتاي نويان از امراي مهم مغول در 
گرجس��تان كه از دوس��تان نزديک آواك بود در تقابل با ديگر امرا، با كشتن زندانيان مخالفت كرد و 
در نهايت مقرر ش��د كه زندانيان با پرداخت فديه آزاد ش��وند. به همين دليل خوچاك، مادر آواك به 
اقامتگاه مغوالن رفت و با پرداخت پول و اموال درخواست  شده، زندانيان را آزاد كرد. به اين ترتيب 
اين شورش نيز با تلفات قابل مالحظه گرجيان پايان يافت.74 در شرايطي كه بسياري از مردم قفقاز 
جنوبي زير فش��ار مالياتي مغوالن بودند، اموال و دارايي هاي آواك توجه محّصالن مالياتی ارغون آقا 
مانن��د محص��ل مالی بوق��ا را، جلب كرد. او با اطالع از دارايي ها و تمّول آواك س��عی كرد آنها را به 
عنوان ماليات مصادره كند، اما زمانی كه آواك و رعايايش خود را برای ايستادگی در مقابل او آماده 

كرده بودند، بوقا بر اثر يک بيماری درگذشت.75
 آواك نيز در سال 647 قمری )1250م(، در دوره امارت ارغون آقا درگذشت. خانوادۀ آواك روابط 
خوبی با ارغون داشتند و همين مسئله موجب گشت تا او ارغون  را عليه خانوادۀ اوربليان كه بر منطقۀ 
سيونيک حكومت داشتند و با خاندان آواك دشمن بودند، تحريک كند. گرچه اين موضوع باعث نشد 
ت��ا آواك به اهداف و مطامع خود دس��ت يابد و يا حتي چي��زی از قلمرو لرد اوربليان به نواحی تحت 
تصرف او اضافه ش��ود.76 آواك را در كنار پدرش ايوانه به خاك س��پردند. او فقط يک دختر بس��يار 
جوان و پسری نامشروع داشت. به همين دليل قلمروش ابتدا به پسرعمويش زاخاريا، فرزند شاهنشاه 
مخارگرس��لي، داده ش��د، اما به زودی اين قلمرو از او گرفته و به بيوۀ آواك به نام كنتس وارتوئيس 
واگذار ش��د.77 اندكی بع��د و با روي كار آمدن هالكوخان در ايران ب��ه تحريک خاندان اوربليان كه 
دش��مني ديرينه اي با خاندان آواك داشتند، ايلخان دستور داد تا اين بيوه را در رودخانه غرق كرده و 
سمباد را به عنوان عامل ادارۀ اين سرزمين ها منصوب كنند.78 به اين ترتيب حيات يكي از شاخه هاي 

 Kirakos, p. 311 – 312; Babayan, 1976, Vol. 3, p. 620 73. جوينی، ج2، ص264؛ 
74. Kirakos, pp.  269 & 318; Babayan, 1976, v 3, pp 620-622; Howarth, Vol. 3, pp. 131-132.
75. Kirakos, p. 261 – 262.
76. Howarth, Vol. 3, P 67.
77. Kirakos, P. 269 – 270.
78. Stepànnos Orbelean, Histoire de la Siounie, translate to french by M. Brosset (St. Petersburg, 

1866), Vol. 1, p234 ; Howarth, Vol. 3 , p. 198 ; Brosset , Histore the La georgie, Vol. 1, p567-568.
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مقتدر خاندان لرد مخارگرسلي در دوره حكومت هالكوخان از بين رفت.
 

فراز و فرود خاندان مخارگرسلي در دورۀ حکومت ایلخانان
همان گونه كه اش��اره شد هالكو با جدا كردن قلمرو آواك از خانواده او، شاخه اي از خاندان قدرتمند 
مخارگرسلي را از قدرت كنار زد. به احتمال هالكو با اين كار درنظر داشت تا از قدرت يابي بيشتر اين 
خاندان كه بخش هاي وس��يع و مهمي از ارمنس��تان را در دست داشتند، جلوگيري كند و از آنجا  كه 
آواك خدمات بسياري براي فاتحان انجام داده بود، بهترين موقع براي اين اقدام پس از درگذشت او 
بوده است. با اين اقدام نه تنها شاخه زاخاريا امكان مخالفت با مغوالن، بلكه همچنين اعتبار و شكوه 
گذش��ته را نيز كه به واسطه حكومت بر بيش��تر ارمنستان و تسلط بر امور سياسي و اداري گرجستان 

به دست آورده بود، از دست مي داد. 
 از س��وی ديگر اقدام در تأس��يس حكومت ايلخانان براي ش��اخه ديگر خاندان مخارگرسلي نيز 
به طور مس��تقيم تأثير منفي داش��ت. با اينكه اين خاندان نيز نظير بسياري از لردهاي ديگر ارمنستان 
و گرجس��تان تابعيت خود را به او نشان داده و با فرس��تادن سپاهي به عنوان نيروهاي نظامي قفقاز 
جنوبي در لشكركش��ي هاي او شركت داشتند79 و حتي متحمل تلفاتی نيز شدند،80 اما حادثۀ ديگری 
كه هالكو به طور مستقيم در آن نقش داشت، باعث وارد آمدن ضربه اي قابل مالحظه به اين خاندان 
در دورۀ زمامداری او ش��د. اين حادثه كشته شدن زاخاريا مخارگرسلی پسر شاهنشاه توسط ارغون آقا 
بود. ارغون زاخاريا را كه خدمات نظامی بسياری در عمليات هالكو انجام داده بود به اتهام همكاري 
در شورش دوم داوود الشا برضد ايلخان و نيز ساير اتهامات زندانی نموده و سپس به دستور هالكو 
به قتل رس��انيد)660 ق/1261م(. شاهنش��اه پدر زاخاريا نيز با آگاه ش��دن از اين واقعه از غم و اندوه 
درگذشت.81 به نظر نمي رسد تنها عامل قتل زاخاريا همراهي او در شورش داوود الشا باشد و احتمااًل 
دالي��ل ديگري نظير زياده خواهي هاي مالياتي، ثروت اين خاندان و يا ترس از قدرت فراوان زاخاريا 
در ارمنستان نيز در اين مورد مؤثر بوده است. الزم به يادآوری است كه در زمان شورش داوود ششم 
)الشا(، ارغون آقا در جريان حمله اي كه براي دستگيري او به ايمرتي داشت، شاهنشاه را زندانی كرد 

79. Arewelts>i, p. 89; Kirakos , p. 315-316;Smbat Sparapet, Smbatay Sparapeti taregirk’, Editor: S. 
Agelean, (Venice: S. Ghazar, 1956 ), p..110.

80. Orbelean, Vol. 1, p.233-234 ; Het>um the Historian, Historian of the Tatars, (The Flower of Histories 
of the East), translator: M. Awgerean (Venice: 1842), p. 58-59 & 183; Bedrosian, The Turco – Mongol 
invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p.198 .

81. kirakos , p.329 ; Arewelts>i, p.93-97; Brosset , Vol. 1, p.557-558 .
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و مبالغ بسيار زيادی پول از او و برخي ديگر از لردها طلب نمود تا از كشتن آنها صرف نظر كند.82 
 با قتل زاخاريا و مرگ پدرش شاهنش��اه، باز هم قدرت در ش��مال شرقي ارمنستان در دست اين 
شاخه از خاندان مخارگرسلي باقي ماند و ظاهرا هالكو به رغم قتل زاخاريا و رويه بسيار تند در مقابل 
اين خاندان، نتوانس��ت آنان را به طور كامل آن��ان از صحنه قدرت حذف نمايد، زيرا در همين زمان 
هالكو درگير ادعاهای اردوی زرين در قفقاز جنوبی و نبرد با بركا خان اين اردو بود.83 حمله بركا به 
قفقاز جنوبی موجب ش��د تا هالكونس��بت به حاكمان منطقه نرمش نشان دهد. اين نظر را از موضع 
گي��ری ب��ركا در مورد حاكمان منطقه نيز می توان دريافت. زي��را او از هر حركت ضد ايلخانی برای 

رسيدن به اهداف خود استفاده می كرد.84 
 به نظر مي رس��د بالفاصله پس از درگذشت شاهنشاه پس��رش ايوانه امور حكومتي را در دست 
گرفت، زيرا در گزارش��ي كه منابع درباره ش��ورش نكودار ) نگودار � تكودار( در دوره اباقاخان ارائه 
مي دهند، از او نيز ياد مي كنند. تگودار در آغاز به عنوان لشكر تمای الوس جغتای در لشكركشی های 
هالك��و همراه او بود. س��پس فرماندهی يک تومان از س��پاه تحت امر اباقاخ��ان را برعهده گرفت. 
متصرف��ات نك��ودار در گرجس��تان كه از زمان هالكو آن را در اختيار داش��ت ش��امل بخش هايی از 
گرجس��تان جنوبی و مناطق اطراف درياچه سوان در ارمنستان بود. اراضی ييالقی او كوهستان های 
اطراف آرارات و مناطق قش��القی او در امتداد س��واحل رود ارس قرار داشتند.85 بايد اشاره داشت كه 
شورش نكودار به طور مستقيم از وقايع و روابط سياسی اباقاخان و براق � خان الوس جغتای � ناشی 
می شد، زيرا در همين زمان، براق مشغول لشكركشی به ايران بود و احتياج به متحدی داشت كه او 
را برای رس��يدن به اهدافش ياری كند. براق در س��ال 667 قمری )1268م( با نيروهاي خود از رود 
جيحون گذش��ت و مناطقي را كه شامل بدخشان، كش، شبورغان، طالقان، مروجق، مروشاهجان تا 

حدود نيشابور مي شد، عرصه قتل و غارت و ويراني قرار داد.86

82. Kirakos, p.326-327 ; Brosset, Vol. 1, p.557-558.

83. همدانی، ج2، ص 1044؛ سيدبرهان الدين ميرخواند، روضه الصفا )تهران، خيام، 1339(، ج5، 268؛ م.م، رمزی، تلفيق االخبار و تلقيح 
االثار في وقايع قزان و بلغار و ملوك التتار، به اهتمام ابراهيم شمس الدين )اورنبورگ، مطبعه الكريميه و الحسينيه، 1908م(، ج 1، ص 414؛

A.Y. Yakubovskiy, Altin Ordu Ve Inhitati (Zolotaya Orda). Ceviren: Hasan Eren (Istanbul: Maaif Basimevi, 
1957), p.57

84. William Edward David Allen , A History of the Georgian People from the beginning down to Russian 
conquest in the nineteen century, (London: Barnes & noble, 1932) Vol. 1, p. 117; Brosset, Vol.1, p.548-
547; Howarth, Vol.3, p.111.

85. Aknerci, p.21 ; Howarth, Vol. 3, p.230; Bedrosian, “Armenia during the Seljuk and Mongol Periods,” p261.

و  ابن سينا  كتابخانه  )تهران،  وّصاف  تاريخ  تزجيۀ االعصار:  و  تجزيۀ االمصار  عبداهلل،  شهاب الّدين  شيرازی،  وّصاف الحضره   .86
كتابخانه جعفری تبريزی، 1338ش(، ج1، ص 71. 
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 نكودار كه قصد پيوس��تن به نيروهای براق را داش��ت از اباقا اجازه خواس��ت تا منطقه را ترك 
كند. اباقا در ابتدا با سوء ظن اجازه اين كار را داد، اّما با رسيدن اخبار جنگ طلبی براق از دستور خود 
پش��يمان ش��ده و او را به اردوگاه فراخواند. با نافرماني تگودار، اباقا، دستوری برای گردآوری سپاه از 
ميان اهالی قفقاز جنوبی و انتصاب شيرامون به فرماندهی يک نيروی صدهزار نفری برای مقابله با 
او صادر نمود.87 در ميان س��پاهيان بومی قفقاز جنوبی افراد برجس��ته ای چون ايوانه، پسر و جانشين 
شاهنشاه مخارگرسلی و برخي ديگر از لردها حضور داشتند و در نهايت با تعقيب و گريزهاي مستمر 
موفق به شكس��ت نكودار شدند.88 شركت و مس��اعي ايوانه در فرونشاني اين شورش نشان مي دهد 
كه خاندان مخارگرسلي نيز به حفظ روابط و مناسبات حسنه با ايلخانان براي بقا و تداوم قدرت خود 
احتياج داش��تند و به همين دليل و با وجود قتل زاخاريا بدون مخالفت و يا ش��ورش عليه ايلخانان به 

تابعيت خود از اين دولت ادامه دادند. 
با انتخاب ديميتری  )حكومت: 687 � 669 ق/ 1289 � 1271م( به عنوان ش��اه  گرجس��تان و به 
دليل س��ن كم او، اباقاخان س��ادون منكابردی را به عنوان قّيم وی انتخاب كرد. او روابط نزديكی با 
اباقا و قدرت فراوانی در گرجس��تان داش��ت، بر قلمرو وسيعی در غرب اين سرزمين حكومت مي كرد 
و يكی از مش��هورترين نظاميان و جنگجويان در اين دوره بود و مغوالن به او اعتماد زيادی داشتند. 
سادون پس از سرپرستی ديميتری، قدرتمندتر شد؛ تا جايي كه مغوالن را از ارتكاب اقدامات ظالمانه 
در گرجس��تان بازداشت. قيموميت اين ش��خص باعث تغيير ديگري در خاندان مخارگرسلي نيز شد. 
توضيح اينكه اباقاخان س��رزمين هاي آواك را كه در دس��ت خاندان لرد اوربليان بود از آنان انتزاع و 
به س��ادون س��پرد، زيرا او با ازدواج با دختر آواك به عنوان دام��اد وی، وارث اين خاندان در قارص، 
تالوی89 و بالكانی90 محس��وب مي ش��د.91 س��ادون در قارص مقيم بود و بر تمام گرجس��تان به جز 
لردهای مناطق كارتيل، س��متزخه، هرث و كاخت اعمال نفوذ و كنترل داش��ت.92 قدرت يابي سادون 

87. همدانی، ج 2، ص 1070؛ لين، جورج، ايران در اوايل عهد ايلخانان )رنسانس ايران(، ترجمه سيدابوالفضل رضوی )تهران، 
اميركبير، 1389ش(، ص 145-146. 

88. همدانی، ج 2، ص 1071- 1070؛ 
 Howarth , Vol. 3 , p.236; Aknerci, p.. 227-229; Bedrosian , The Turco – Mongol invations and the Lord of 

Armenia in the 13-14th centuries, p. 197.
89. Telavi. 
90. Belakani. 
91. Kirakos, p.151-152; Allen, Vol. 1, p.118; Brosset, Vol. 1, p.586 & 589-590; Bedrosian, The Turco – 

Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p.274-275.
92. Howarth, v 3 , p. 2 68; Bedrosian , The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-

14th centuries, p.275.



نقش خاندان های اشرافی در تحوالت ارمنستان در دورۀ یورش مغول و حکومت ایلخانی  / 109

در مناطقي كه در گذش��ته تحت امر آواك مخارگرس��لي بود و پس از او چندين بار به افراد مختلف 
تفويض ش��د، باعث گشت تا اين خاندان احساس امنيت و قدرت بيشتري در اين دوره داشته باشند. 
بدين ترتيب ارمنس��تان در اين زمان، وضعيت خاّصی پيدا كرد. زيرا ارغون خان ايلخان ايران بيش��تر 
نواحی اين س��رزمين از جمله متصرفات آواك، خانوادۀ بهرام گالگی و نيز س��ادون را به قتلغ بوقا كه 
پسر سادون بود، واگذار كرد.93 اين موضوع باعث شد تا قدرت بيشتر مناطق ارمنستان در دست يک 
نفر متمركز ش��ود و در رقابت هاي داخلي آنجا، قتلغ بوقا قدرت بيش��تر و جايگاه باالتري داشته باشد. 
به نظر مي رسد دوره حكومت اباقاخان براي لردهاي ارمني و از جمله خاندان مخارگرسلي، دوره اي 
بدون تنش بوده اس��ت. به گونه اي كه بدروس��يان معتقد است دهه های660 و 670 قمری )1270 � 
1260م(، براي برخي از خاندان هاي برجستۀ گرجي و ارمني دوراني توام با آرامش بود، زيرا اباقاخان 
به تقويت جاه طلبی های سياس��ی برخی از خاندان های ارمنی و گرجی از جمله مخارگرس��لي و غيره 

مبادرت كرد.94
 ايوانه در دورۀ گيخاتو نيز همچنان حكومت را در دس��ت داش��ت و ب��ه عنوان يكي از لردهاي 
برجس��ته و س��ران مهم نظامي و حكومتي در مراس��م جلوس داوود هفتم )حكومت: 711 � 692 ق 
/1311 � 1293م( كه با تأييد گيخاتو، رس��مًا پادشاهي گرجستان را در دست گرفت، حضور يافت.95 
به نظر مي رس��د روابط اين ش��اخه از خاندان مخارگرس��لي ب��ا ايلخانان در حال بهب��ود بود، زيرا با 
روي كارآمدن غازان خان  و اختالفات سياس��ي و مذهبي كه داوود هفتم با اين ايلخان پيدا كرد،96 
غازان خان به دليل خطري كه از ش��ورش اين ش��اه گرجي، منطقه قفق��از جنوبي را تهديد مي كرد، 
عده اي از سپاهيان مغول را به رهبري قورميشی، آلنجی و نيز نيروهاي مورد اعتماد گرجي و ارمني 
به فرماندهي شاهنش��اه مخارگرس��لی را كه پس از پدرش ايوانه، قدرت را در دس��ت گرفته بود، با 
مأموريت خلع داوود از سلطنت و انتصاب برادرش جورج فرستاد. اين مأموريت موفقيت آميز بود، زيرا 

به اين ترتيب، جورج پنجم در سال 699 قمری )1299م( ، تاج گذاری كرد. 97
 انتخاب شاهنش��اه مخارگرس��لي در كنار نيروهاي مغول براي چنين مأموريتي نش��ان از اعتماد 
غازان خان به اين لرد ارمني دارد. به نظر مي رس��د عالوه بر اينكه اين خاندان موفق ش��ده بودند در 
اين دوره خود را به دس��تگاه ايلخانان نزديک نمايند غازان خان نيز به اين موضوع مي انديشيد كه با 

93. Orbelean , Vol. 1, p.238; Howarth, Vol. 3 , p.313.
94. Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p.183-184.
95. Howarth, Vol. 3 , p.345  &362; Brosset , Vol. 1 , p.608.
96. Brosset , Vol. 1 , p.618-621.
97. Ibid, Vol. 1, p.621-622; Allen, Vol. 1, p.119; Howarth , Vol. 3 , p. 404.



110 /  تاریخ ایران

ع��دم حذف كامل لردهاي ارمني و گرجي از جمله خاندان مخارگرس��لي، مانع قدرت يابي فوق العاده 
ش��اهان باگراتيدي شوند. عالوه بر اين، ايلخان مي توانس��ت با اعطاي امتيازهايي به آنان از نيروها 
و توان نظامي بومي اين خاندان براي س��ركوب ش��ورش ها و بي نظمي هايي نظير مورد داوود ششم 
بهره برد. به گونه ای كه در توالي همين حوادث و در بهار سال بعد غازان خان سپاهی را برای غارت 
كارتلی فرس��تاد. در اين برخورد، مغوالن  به فرماندهي قتلغ ش��اه و به وسيلۀ شاهنشاه مخار گرسلی  و 
برخی ديگر از لردها همراهی می ش��دند. قتلغ شاه كارتلی را به ش��دت ويران كرد و به نزد غازان خان 
بازگش��ت. گرچه، اين تكاپوها به حذف كامل داوود شش��م و پايان يافتن شورش او منجر نشد،98 اما 
باعث شد تا غازان خان با وارد كردن رقباي ديگري براي پادشاهي گرجستان، داوود ششم را براي 
آمدن به اردو و اعالم اطاعت زير فش��ار گذارد. به گونه ای كه دس��تور غازان باعث ش��د تا هم زمان 
گرجس��تان داراي سه شاه باشد: داوود شش��م، جورج پنجم )حكومت: 699 ق / 1299م ( و وختانگ 

سوم)حكومت: 703 � 700 ق/ 1303 �1300م( .99
 با اينكه روابط و مناس��بات سياسي خاندان مخارگرسلي و ايلخانان در دوره الجايتو بهبود يافت، 
مشكل ديگري اين خاندان و ساير خاندان های لرد و بيشتر ارمنستان را دربر گرفت و آن اختالفات 
مذهبی و دو دس��تگی بود. گاهی اين اختالفات به صورت منازعه برای به دس��ت آوردن زمين، بين 
صومعه های مختلف ارمنس��تان رخ می داد. اين موضوع، باعث پيچيدگی هايی شده بود كه تا چندين 
س��ال ادامه يافت.100عالوه بر اوضاع نابس��امان مذهبي داخلي، برخي اقدامات ايلخانان مانند دستور 
الجايتو براي دريافت جزيه از مس��يحيان در س��ال 703ق/1307م،  باعث فشار آمدن بيشتر بر ارامنه 

در اين دوره شد.101
 با روي كار آمدن س��لطان ابوس��عيد ايلخان��ی )716ق/ 1316م( و با وجود آش��فتگي هايي كه 
حكومت اين ايلخان را دربر گرفت، نفوذ و قدرت ايلخانان در ارمنستان و از جمله متصرفات خاندان 
مخارگرس��لي در مقايسه با گرجستان بيش��تر بود. به عنوان نمونه در منطقۀ آنی كه مركز قلمرو اين 
خاندان بود، يک كتيبه بلندباالی فارسی از دورۀ ابوسعيدخان وجود دارد. اين كتيبه فرمانی از ايلخان 
و مربوط به پس از زمانی اس��ت كه او به لقب بهادرخان دس��ت يافت  )718 ق/ 1319 � 1318م(. 
مفاد اين كتيبه دربارۀ تحميل و اجرای ماليات های مختلف در بخش هايی از قلمرو ايلخانی از جمله 

98. Howarth, Vol. 3, p.424-425.
99. Ibid, Vol. 3, p.425; Manvelichvili, p.237-239.
100. Arewelcài, p.139; Kirakos, p.130-131&186; Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the 

Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p.277.
101. Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, p.266.
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در اين ش��هر و ايالت های اطراف در ارمنستان است.102 به نظر می رسد ماليات های مورد بحث، مبالغ 
سنگين و غير قابل تحملی بوده است، زيرا پس از اين قوانين جديد مالياتی، بسياری از مردم منطقه، 
دارايی های خود را فروخته و از محل زندگيش��ان در ارمنس��تان به نقاط ديگری مهاجرت كردند.103 
تداوم تس��لط ايلخانان بر ارمنس��تان و از جمله متصرفات خاندان مخارگرس��لي نش��ان مي دهد كه 
اختالفات مذهبي و رقابت هاي سياس��ي خاندان هاي لرد ارمني در اين دوره، به آنان فرصت نمي داد 

تا از شرايط پيش آمده براي استقالل و يا حتي افزايش قدرت خود بهره گيرند.
 دورۀ پايان��ی حكوم��ت ايلخانان و از جمله دورۀ زمامداری ابوس��عيدخان، عالوه بر اجحاف ها و 
نابس��امانی های مالياتی و ظلم و س��تم هايی از اين دس��ت، از نظر مذهبی نيز، دورۀ توأم با آسايشی 
برای اهالی مسيحی قفقاز جنوبی نبود. همان گونه كه اشاره شد سخت گيری و اجحاف به مسيحيان 
از زم��ان غازان  خان ش��كل خاصی به خود گرفت و رفت��ه رفته بر  دامنۀ اي��ن آزار و اذيت ها افزوده 
ش��د. به عنوان نمونه در دهۀ نخس��ت قرن هشتم قمري، مس��يحيان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. 
در ده��ۀ دوم اين قرن، صومعه ها در بخش هايی از شمال ش��رقی ارمنس��تان ك��ه متصرفات خاندان 
مخارگرس��لي نيز در همين قس��مت از اين سرزمين واقع بود، ويران ش��دند.104 در كنار اين شرايط، 
اختالفات و درگيری های مذهبی ميان گروه ها و فرق مختلف مسيحی و بزرگان دينی و تالش براي 
كس��ب قدرت و نفوذ در ميان اين گروه ها موجب آش��فتگي بيشتر ارمنستان شد. به گونه ای كه حتی 
تشكيل شورای آدانا در سال 716 قمری )1316م(، برای پايان بخشيدن به رقابت ها و اختالف های 
اسقف های مسيحی، موثر واقع نشد.105 در چنين اوضاعي كه بدروسيان آن را برای مسيحيان، »تلخ 
و جهنمی« توصيف می كند،106 در س��ال 719 قمری )1319م(، زلزله اي مهيب ش��هر آنی را لرزاند. 
اين زلزله در كنار ماليات گيري هاي س��نگين امراي ابوس��عيد، باعث وارد آمدن خسارات هنگفت به 
آنجا ش��د. اگرچه ش��هر بعدها بازسازی شد، اّما اين شرايط سياس��ي و اقتصادي باعث شد تا خاندان 

مخارگرسلي شكوه سابق خود را از دست بدهند.107
 درگذش��ت ابوس��عيد و رقابت مدعيان ق��درت و بي نظمي هاي حاصل از آن ك��ه ايران و قفقاز 

102. Lyuch, H. f. B,Armenia Travels and studies, khayats booksellers & publishers Rue bilss, 
Beirut,1965,p377.

103. Lyuch, p.377;Bedrosian, 1997, p.265-266.
104. Bedrosian, The Turco – Mongol invations and the Lord of Armenia in the 13-14th centuries, 

p.210.
105. Ibid, p.278.
106. Ibid, p.211.
107. Luzac, "Armenia", First encycopaedia of Islam, Amstelveen (Leiden: 1913-1936), Vol. 1, p.354-5.
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جنوبي به ويژه آران را به ش��دت فراگرفته بود نيز باعث نشد تا خاندان مخارگرسلی بتوانند استقالل 
خود را به دس��ت آورند. می توان گفت كه خاندان مخارگرس��لي، تحت اطاعت اين ايلخان بوده اند، 
زيرا س��كه ای مسي كه در شهر آنی به دست آمده نش��ان از تابعيت حاكم اين منطقه از سليمان خان 
يكی از مدعيان مقام ايلخانی )حكومت: 741 � 745 ق /1340 � 1344م( دارد. ش��هر آنی در س��ال 
718 قمری )1319م( به دليل وقوع زلزله ای مهيب تا حدود بس��يار زيادی خراب شد و در پی اوضاع 
نابس��امان سياس��ی و اقتصادی اواخر دورۀ ابوسعيد بهادرخان، آرام    آرام، شكوه و رونق گذشته خود را 
از دس��ت داد، اّما به گونه ای كه از س��كه ها و حجاری های اين منطقه برمی آيد دوباره ساخته شده و 
رو به آبادانی  گذاشت. 108 تابعيت اين خاندان از ايلخانان رقيب بنا بر شهادت سكه ها تا دوره ايلخان 
خواندگی انوش��يروان ادامه داش��ت، زيرا در س��ال های  743، 745 و 747 قم��ری )1342، 1344، 

و1346م( سكه هايی در آنی ضرب شده است كه نشان از تابعيت اين خاندان از انوشيروان  دارد.109

نتیجه گیری
مغوالن در تكاپوهاي خود در ارمنس��تان و گرجس��تان به قدرت لردها و حاكمان محلي قفقاز جنوبي 
ني��از داش��تند، زيرا نحوه تعام��ل آنان با اين مهاجم��ان به خوبي بر تحوالت سياس��ي قفقاز جنوبي 
تاثير مي گذاش��ت و تس��لط مغوالن بر اين مناطق را با دشواري و يا سهولت همراه مي كرد. يكي از 
تأثيرگذارترين اين خاندان ها، لردهاي مخارگرسلي بودند كه از ابتدا و به اَشكال مختلف در تحوالت 
اين دوره درگير بودند. با وجود اينكه اين خاندان به مغوالن و س��پس دولت ايلخانان اعالم تابعيت 
كردند، اما مناس��بات آنان با افت و خيزهاي چندي روبرو ش��د. عالوه بر نگراني مغوالن و ايلخانان 
از قدرت يابي بيش از حد يک حكومت محلي در س��رزميني چون ارمنس��تان كه به نظر راهبردي و 
جغرافياي��ي از نواحي مهم قفق��از جنوبي بود ثروت اين خاندان نيز مغ��والن و ايلخانان را در برخي 
مواقع براي در تنگنا گذاشتن لردهاي مخارگرسلي تحريک مي كرد. با وجود اين يک شاخه از خاندان 
مخارگرسلي تا پايان عمر دولت ايلخانان به حيات خود ادامه داد. علت اين موضوع را مي توان عالوه 
بر تابعيت پيوسته اين خاندان از مغوالن و ايلخانان در اين موضوع دانست كه ايلخانان نيز به وجود 
اين دولت در ارمنستان براي تسلط بر قفقاز جنوبي نياز داشتند. زيرا عالوه بر اينكه حذف اين خاندان 
ريش��ه دار ممك��ن بود باعث اعتراض ها و ناآرامي هاي محل��ي و منطقه اي و يا ارتباط و اتحاد آنان با 

108. Lusac, Vol. 1, p.354-355.
109. آ. پ، پطروشفسكييال، كارل و اسميت، جان مسن. تاريخ اجتماعی � اقتصادی ايران در دورۀ مغول. ترجمه يعقوب آژند 
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اردوي زرين در قفقاز ش��ود، موجب می ش��د تا ايلخانان از طريق چني��ن خاندان هايي از قدرت يابي 
بيش از حد پادش��اهي باگراتيدي جلوگيري كرده و از اين حاكمان تابع براي پيشبرد اهداف سياسي 

و نظامي خود در منطقه بهره برند.
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