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  چكيده
 بـا مغـوالن و    در پيونـد   خاندان جاكلي ي حاضر تبيين و تحليل رفتار         مسئله مقاله 

ي مورد نظر     حكومت ايلخانان و سير قدرت و حكومت آنها در گرجستان در دوره           
دهد كه خاندان جاكلي تالش كردنـد، بـا در پـيش گـرفتن                ها نشان مي    يافته. است

هاي مختلفي در مقابل امراي مغول، دولت ايلخانان و پادشاهي باگراتيـدي             سياست
از سـوي   . د در گرجـستان مبـادرت كننـد       به تقويت موقعيت و افزايش قدرت خو      

هايي مانند    كوشيدند تا از طريق خاندان      ديگر، امراي مغول و دولت ايلخانان نيز مي       
يابي بيش از حد پادشاهي باگراتيدي جلـوگيري          خاندان برجسته جاكلي از قدرت    

كرده و از اين حاكمان تابع براي پيشبرد اهداف سياسي و نظامي و اعمال حاكميت               
  .بهره برندخود 
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  مقدمه
ي حكمروايي مغوالن و ايلخانان در مناطقي از جنوب قفقاز، افرادي امور حكومتي             در دوره 

استان ي ب   ساختار ناكساراريسم از دوره   . ناميدند  مي 1را در دست داشتند كه آنها را ناكسارار       
ي   تا هجوم مغوالن، مانند هر نهاد ديگري، مطابق با شرايط مكان و زمـان از چنـد مرحلـه                  

مختلف عبور كرده و با تغييراتي كه در آن صورت گرفت تا عصر ايلخانان، يعنـي، اواسـط                  
امـرا و يـا     (ناكـسارارها    2.چهاردهم ميالدي به حيات خـود ادامـه داد        / قرن هشتم هجري  

هايي بودند كه در اصل به تمام خاندان تعلـق داشـت و      ساً، ارباب زمين  ، اسا )حاكمان محلي 
آنان از طريق تجارت، كشاورزي و توليد محصوالت صنعتي در . حق فروش آنها را نداشتند

آنان به عنوان رؤسا و اربابان نواحي خـود از پادشـاه             3.كردند كسب درآمد مي   ها اين زمين 
ي   در دوره  4.ها با نيروهايشان شـركت نماينـد       جنگكشور اطاعت كرده و موظف بودند در        

مورد بحث در گرجستان، چندين خاندان برجسته حضور داشتند كه تابع پادشاهي بـاگراتي              
  5.كردند در درون ساختار اداري ـ حكومتي و نظامي اين دولت ايفاي نقش مي

 تحقيقـات   ي مغوالن و ايلخانان،     ي اوضاع و تحوالت سياسي گرجستان در دوره         درباره
ي خاندان جاكلي و روابط آنها با مغوالن و ايلخانان            درباره. بسيار كمي صورت گرفته است    

. اسـت پذيرفتـه   و نقش اين روابط بر تحوالت سياسي گرجستان، تاكنون تحقيقي صـورت ن            
هدف از اين تحقيق، بررسي بخشي از تاريخ گرجستان و تحـوالت آن در دوره مغـوالن و                  

ها پاسـخ دهـد كـه خانـدان          اين مقاله درصدد است به اين پرسش      . ستحكومت ايلخانان ا  
گـر جـاكلي در دوره مغـوالن و حكمروايـي ايلخانـان، چـه نقـشي در تحـوالت                     حكومت

                                                 
در ايران دوره » حاكم«يا » امير«در انگلستان و » لرد«توان معادل  را مي» ناكسارار«عنوان يا لقب  .1

 .اسالمي دانست

2. Adontz, N. A, (1910), Armenia in the period of Tustinian, translator and editor: N. G. 
Garsoian, Lisbon, p183; Manandean, Y, (1934),Hayoc' nor vkanere, 1155-1843 (Armenian 
Neo-martyrs, 1155-1843), editor HrhAcharean,Vagharshapat, p255-256. 
3.Kurkjian, Vahan, M, (no date), A History of Armenia, General Benevolent Union of 
America, p311-316;Bedrosian, Robert Gregory, (1979), the Turco–Mongol invations and the 
Lord of Armenia in the 13-14th centuries, no place, Columbia University, p159-160. 
4.the Turco–Mongol invations and…, p163. 
5. Idem, p253; Matthew of Edessa, (1869), Patmut'iwnMatt'eosiUrhhayec'woy, Jerusalem, 
անանուն, p447. 
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گرجستان ايفا كرد؟ و روابط اين خاندان با امراي مغول و ايلخانان چگونه و متـاثر از چـه                   
  عواملي بوده است؟

  

  غوالنخاندان جاكلي، تابعان ناآرام م
شد كـه در تحـوالت        محسوب مي  يهاي قدرتمند  يكي از خاندان  ،  )Jakeli( خاندان جاكلي 

. اي ايفـا كردنـد     گرجستان در دوره استيالي امراي مغول و حكومت ايلخانان نقش برجسته          
   اي بــه نــام جــاكلي در منطقــه جــاكيس تزقــالي خانــدان جــاكلي، نــام خــود را از قلعــه

)Jaqis-tsqali(،   هاي ساحل چپ رود كر       كي از كرانه   واقع در ي)نيـاي آنـان،    . گرفتند) كورا
قـرن دوم    و نجبـاي برجـسته گرجـي در          ناكسارارها از   )Beshken( شخصي به نام بشكين   

هايي را كه در غـرب گرجـستان و           و زمين  عفرزندان بشكين، قال  . نهم ميالدي بود   /هجري
عنوان جاكلي براي اولين بـار      . ردندمناطقي از مرزهاي تركيه امروزي قرار داشت، به ارث ب         

 ،)Murvan(  و نيـز در نـام مـوروان        )eristavi(  منطقه اريستاو  ناكساراردر نام بشكين اول،     
مـوروان كـه    و سپس در نام بشكين دوم، فرزند        گرجستان  ،  )ueli'Q(  منطقه كوالي  ناكسارار

خاندان جاكلي در ميانه    .  كشته شد، آمده است    1118/ 501سال  در جنگ با سلجوقيان در      
 گرجـستان   چندين شورش عليه پادشاهي بـاگراتي     در  571/1190 -431/1050هاي سال

 )579/1184-609/1213حـك ( و تامـارا  كه در زمان حكومت شهبان     تا اين . شركت كردند 
هاي اين شاخه از خاندان جاكلي در زمـان شخـصي بـه نـام                لقب و بيشتر امالك و دارايي     

به دو شاخه ديگر از خاندان جاكلي، كه يكـي از آنهـا در منطقـه تـزخيس                  ) Botso(بوتسو
 خاندان هاي جديد هايي داشتند و ديگري از شاخه  امالك و دارايي،)Tzikhis – Juar(جوار

با اين دسـتور ملكـه      . جاكلي بودند، داده شد؛ تا تمرد اين شاخه با تضعيف آنها تالفي شود            
تامارا، شاخه جديدي از خاندان جاكلي پـا بـه عرصـه قـدرت گذاشـت كـه بـه يكـي از                       

هاي گرجستان در دوره امراي مغـول و ايلخانـان تبـديل      ناكسارارپرنفوذترين و مقتدرترين    
، سپاهي اكتشافي 1208/ 605ه، اين خاندان تازه قدرت يافته جاكلي در   به عنوان نمون   .شد

به ايران گسيل كرده و اردبيل را اشغال كرده، سپس به غارت تبريزو قزوين پرداختند، حتي                
ي اهـر آذربايجـان       اي از آنها توانستند تا چند سـال در ناحيـه           به دنبال اين حمالت، شاخه    
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 1.نمايي كنند قدرت

، به سوي گرجستان، يكي     1221/ 618 پس از حمله به آران در زمستان         جبه و سبتاي  
ي هـشتم     ي دوم سده     اين سرزمين كه از نيمه     2.هاي منطقه، حركت كردند    ترين دولت  از قوي 

هـاي منتهـي بـه برآمـدن         ميالدي، تحت حكومت پادشاهان باگراتي درآمده بـود در دهـه          
  3.كرد ي مي، دوراني پر از شكوه و رونق را سپر چنگيزخان

حمالت مغوالن به مرزهاي گرجستان به صورت بسيار ناگهاني و غيرمنتظـره صـورت              
پادشـاه گرجـي    ) 1213/ 609 -1222/ 619حـك   ( الشا   گئورگيدر سپاهي كه    . گرفت

هاي ارمنستان و گرجستان از ناكساراراي از  افراد برجسته فراهم نمود براي مقابله با مغوالن  
بـه عنـوان    ) 649/1268(در اين زمان، بكا جـاكلي        4.ر داشتند جمله خاندان جاكلي حضو   

 گئـورگي  نيرويي در اختيـار       و سركرده خاندان جاكلي و تابع پادشاهي باگراتيدي        ناكسارار
اين نيروها به همراه ساير نيروهايي كه از ارمنستان و گرجستان جمـع آوري              . الشا قرار داد  

ب گرجستان قرار داشت و يكـي از منـاطق   كه در جنو(Samtzkhe)  شده بود؛ از سمتزخه
تحت امر خاندان جاكلي بود، حركت كرده و در محلي به نام خوناني در جنوب تفلـيس بـا      

                                                 
 ي، ترجمه هوشنگ صـادق    ،يران ا ي شمال غرب  نشين  اقوام كوچ  يختار،  )1386(النگ و مارشال برني   چارلز   .1

  ؛322، ص نگاه:تهران
Allen, William Edward David, (1932), A History of the Georgian People the beginning down 
to Russian conquest in the nineteen century, V1, No place, Barnes & noble, p155; Suny, 
Ronald Grigor,(1994), The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, pp. 
41,44,46-48,52. 

  ؛314ـ313دارالكتب المصريه، ص: ، قاهره27 ج،نهايه االرب في فنون االدب، )1985( نويري.2
Arewelci, vardan, (1862), Hawak'umnpatmut'eanVardanayvardapetilusabaneal, Venice, 
Mechitarist Press, pp. 84-85. 

دعلي تـاج پـور و حـشمت           تاريخ مختـصرالدول  ،  )1364( ابن عبري  .3 اهللا رياضـي، تهـران     ، ترجمـه محمـ: 
 مركز اسـناد فرهنگـي   :نيا، تهران عود رجب ترجمه مسارمنيان،، )2537( درنسيان سيراپي؛  300، ص اطّالعات

  ؛ 34ـ35، صآسيا
Mkhitar Gosh, (2007), “The Albanian Chronicle of Mxit'ar Gosh,” Translator: C. J. F. 
Dowsett. New Jersey, Long Branch, p8; Lang, david. marshal, (1962),A modern history of 
Georgia, London, Weidenfeld and Migolson, p.29. 
4.Aknerci,Grigor,(1949),“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, pp.269-443, p271; Ganjakeci, Kirakos, (1961), PatmutiwnHayoc 
[History of Armenia], ed: K.A, Melik O hanjanyan, Erevan, անանուն, p.166. 
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در پي اين حملـه، جنـوب شـرقي          1.مغوالن روبرو شده و به سختي از آنان شكست خورد         
ي در  هاي جبه و سـبتا      تركتازي 2.ي شمال ارمنستان به شدت غارت شد        گرجستان و منطقه  

اي عمليات  هاي ياد شده، منجر نشد و اقدامات آنان، گونه      اين دوره به الحاق قطعي سرزمين     
  3.هاي اصلي و بعدي مغوالن بود شناسايي و مقدمه هجوم

، بار ديگر، مغوالن به رهبـري جرمـاغون، تهـاجم شـديد خـود را بـه                  634/1236در  
) Kuthathis( سودان بـه كوتـائيس  با نزديك شدن اين سپاه، ملكه ر  . گرجستان آغاز كردند  

 در اين تهاجم، مناطقي     .كه در بخش غربي گرجستان در منطقه ايمرتي قرار داشت، گريخت          
 از جمله غرب آن كه قلمرو خاندان جاكلي نيز در ايـن محـدوده واقـع بـود،                   ؛از گرجستان 

، )Kakheth( ، كاخـت  )Hereth( و هـرث   ي مغـوالن قـرار گرفـت        مورد تعـرض و حملـه     
و تمام شهرها و مناطقي كه در اطراف كارنوكـاالك          ) Tawakheh(خه، كارتيل، تواخه    سمتز

اي غارت و مردمش كشته يا به بردگي رفتند و تفليس نيز بـه         رحمانه قرار داشت به طور بي    
  4.تصرف درآمد

ها و امراي گرجـي از جملـه خـانواده جـاكلي،            ناكساراربا پيش آمدن چنين شرايطي،      
به اين صورت، تمـام پادشـاهي گرجـستان بـه جـز             . ظهار تابعيت كردند  نسبت به مغوالن ا   

ي ايمرتي كه ملكه رسودان در آن، هنوز تابع مغوالن نشده و بـه اسـتقالل حكومـت                    منطقه
هـا، توسـط چهـار تـن از          كرد، مطيع مغوالن شده و مناطق غربي از جمله قلمرو جاكلي           مي

 5 گرجي به طور مستقيم از آنان فرمان برده        شد و نجباي   هاي مغول نظارت و اداره مي      نويان
هاي مغوالن را در اختيار آنان قرار        و پذيرفتند تا مال و تغار معين شده و سرباز براي جنگ           

  6.دهند
                                                 

1.Hawak'umnpatmut'eanVardanay…,p.85; Toumanff, Cyril, (1966), The Cambridge medieval 
history, Vol. IV, Cambridge, Cambridge University, p626; “History of the nation of the…”, 
pp. 271-273; PatmutiwnHayoc…, p.167. 
2. Babayan,H. L, (1976), Hay zhoghovrdipatmut'iwn(History of the Armenian People) ,V3, 
Erevan, անանուն,  p.600. 
3.the Turco–Mongol invations…, p.256. 
4.“History of the nation of the archers (The Mongols),” pp.295-296; A History of the 
Georgian…,p.p112-113;Howarth,H. Henry,(no date),History of the Mongols from the9th to 
19th, V3, NewYork, Burt franklin, p.31. 
5. A History of the Georgian…,P.113; History of the Mongols from the9th to 19th, p.31. 
6. Hay zhoghovrdipatmut'iwn…, pp.119-126; “History of the nation of the…”,pp.297-299. 
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ي امور غرب كناره گرفـت و         ، جرماغون به دليل ضعف جسمي از اداره       639/1241در  
مال غربي ايران و قفقاز جنـوبي       ي نيروهاي مغول در ش      به جاي او، بايجو به عنوان فرمانده      

ي بـايجو در گرجـستان رخ داد اظهـار            ترين وقايعي كه در دوره      يكي از مهم   1.منصوب شد 
ي ايمرتـي در غـرب        ، در منطقـه   641/1241رسـودان تـا     . تابعيت رسودان از مغوالن بود    

د تا  مغوالن در اين سال، براي رسودان پيام فرستادن       . كرد گرجستان به استقالل حكومت مي    
به تابعيت آنان درآيد و پسرش داوود را به اردوگاه فرستد تا تمام حكومت گرجـستان بـه                  

هاي ارمنـستان و    ناكـسارار افـراد چنـدي از      . نشانده بـه او واگـذار شـود        عنوان شاه دست  
بكا جاكلي نيز كه در اين زمان، اداره        . گرجستان در تابعيت رسودان به مغوالن نقش داشتند       

ه و تزيخيس ـ جوآر را برعهده داشت، سعي كرد تـا بـه نـوعي در ايجـاد      ي سمتزخ منطقه
او پسرش ايوانه را جهت همراهي رسودان . آرامش و حفظ تماميت گرجستان راهگشا باشد 

همراهـي يكـي از افـراد خانـدان     . در رفتن به بردعه ـ مقر اردوگاه مغوالن ـ همراهي كرد  
 اين خاندان در تحوالت اين دوره گرجـستان         جاكلي در اين ميان، نشان از قدرت و اهميت        

ي مغول مسئول در گرجستان  خان، يكي از امراي برجسته ملكه در اين محل با جغتاي. دارد
ي برخي مناطق كه قبال       ي اين سرزمين و مسائلي نظير اداره        آنان درباره . به مذاكره پرداخت  

ن شد تـا داوود پـسر رسـودان،    به تابعيت مغوالن درآمده بود، صحبت كردند و تصميم بر اي     
  2.، امور اين نواحي را در دست گيرد)به مغولي، يعني زرنگ(ملقب به داوود نرين 

، قاآن دستور داد تـا داوود نـرين،    )642/1245ـ  647/1249حك  (با حكومت گيوك    
هايي از اين كشور      الشا به اداره و پادشاهي بخش      گئورگيپسر رسودان و داوود الشا، پسر       

ــأمور  ــوندمـ ــنجم   . شـ ــوان داوود پـ ــه عنـ ــرين بـ ــه داوود نـ ــورت كـ ــه ايـــن صـ بـ
به عنوان ) داوود الشا(، حكومت بخش ايمرتي و داوود الو )642/1245ـ690/1292حك(

                                                 
ي،  و فرهنگـ   ي علمـ  : تهـران  يرآفتـاب،  محمـود م   ه ترجمـ  ،يـران  مغـول در ا    يختار،  )1368( اشپولر برتولد. 1

،  اميركبيـر :، ترجمـه ابوالقاسـم حالـت، تهـران     تـاريخ فتوحـات مغـول     ،  )1361( ساندرز .ج. ج؛  40ـ41ص
 ؛431ـ432ص

Ganjakeci,Kirakos, (1961), PatmutiwnHayoc[History of Armenia], ed: K.A, Melik O 
hanjanyan, Erevan, անանուն, p.241. 
2.History of the Mongols…, pp.50,31; PatmutiwnHayoc…, p.228. 
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ـ 668/1270حـك   (داوود ششم    ، حكومـت بخـش كـارتلي را در اختيـار         )1247/ 644ـ
  1.بگيرند

ـ          يكي از وقايع مهم گرجستان در دوره       ه رهبـري داوود    ي گيوك، شورش ايـن كـشور ب
كه گيوك دسـتور داد تـا در تمـام منـاطق امپراطـوري از جملـه در                   توضيح اين . ششم بود 

گرجستان، ماليات سرانه سنگيني از تمام مردهاي باالي ده سال دريافت و نيز ماليـاتي بـر                 
يـات،   به دنبال اين موضوع، مغوالن بـراي گـرفتن مال          2.اموال غيرمنقول و منقول مقرر شود     

اهميـت ايـن    . حكام و امراي گرجـي وارد آوردنـد        جنسي، فشار بيشتري بر مردم،       نقدي و 
ي قفقـاز    ي منطقـه    شورش از آن نظر، قابل مالحظه است كه نخستين شورش نواحي عمـده            

در اين شورش كـه تركيبـي سـلطنتي و          . هاي آنان بود   خواهي جنوبي، عليه مغوالن و زياده    
به فرماندهي بكا جاكلي با نيـروي نظـامي زيـادي            جاكلي   ناكسارارمردمي داشت؛ خانواده    

شركت خاندان جاكلي در شورش عليه مغـوالن، بيـانگر نارضـايتي آنـان از               . شركت كردند 
 حكـومتگر بـراي     ناكـسارار هـاي    دولت بر گرجستان و تـالش برخـي خانـدان         تسلط اين   

ايـت  در نه شـورش    ايـن    . بهبود وضعيت مـردم منطقـه اسـت        نمايي مقابل فاتحان و     قدرت
شكست خورده و عده زيادي به قتل رسيدند؛ تمام امرا و بزرگان ارمني و گرجي از جملـه                  

  3.بكا اسير گشته و در نهايت با پرداخت مبالغ هنگفتي به عنوان فديه آزاد شدند
ي جانشيني،  با درگذشت گيوك قاآن، طي قوريلتايي، تصميم بر آن شد تا با تغيير شاخه  

 4.، فرزند تولـوي واگـذار شـود       )648/1249ـ657/1259حك (سمت قاآني به منگوقاآن   
آغا را به عنوان حاكم مناطق ايران، عراق، قفقاز جنوبي، موصـل و حلـب               منگوقاآن، ارغون 

انتخاب و به او دستور داد تا امور مالي را با سرشـماري جديـدي از افـراد منـاطق تحـت                      
                                                 

  ؛569 ص،تاريخ فتوحات مغول. 1
Manvelichvili, Allexandre,(no date), Historie de georgie, Paris, de La toisondor, p.531. 

  ؛264بريل، ص: ، تصحيح محمدبن عبدالوهاب قزويني، ليدن2، جتاريخ جهانگشاي، )1329( جويني.2
Hay zhoghovrdipatmut'iwn…,p.620; PatmutiwnHayoc…,(1961), pp.311-312. 
3. History of the Mongols…,pp.131-132; Hay zhoghovrdipatmut'iwn…, pp.620-622; 
PatmutiwnHayoc…,pp.269,318. 

: ، تصحيح محمدروشن و مصطفي موسوي، تهـران       1، ج التواريخ جامع،  )1373( همداني اهللا  فضل يدالدين رش .4
  .736البرز، ص
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هـاي   زمان با لشكركـشي   ون و هم  در دوره امرايي ارغ    1).650/1252(فرمانش تنظيم نمايد    
 ارغون پس 2.هاي جديد، بدتر شده بود گيري هالكو، اوضاع گرجستان به دليل اعمال ماليات

از سرشماري دقيق نفوس قفقاز جنوبي و ثبت نام آنان در دفـاتر ماليـاتي جديـد، دو نـوع                 
د، ملـزم بـه     تمام كساني كه نامشان در دفاتر ثبت شده بـو         . ماليات مال و قبچور وضع نمود     

پرداخت ماليات بوده و در صورت عدم توانايي مجبور بودند فرزندانشان را به بردگـي بـه                 
هـاي سـنگين، اوضـاع قفقـاز جنـوبي و از جملـه        گيـري  پي اين ماليات  در 3.مغوالن دهند 
باري قرار گرفت و باعث دومـين        از نظر اقتصادي خراب شد و در وضعيت اسف         ،گرجستان

ــسترده ــورش گـ ــ شـ ــال  ي اهـ ــان سـ ــشم در ميـ ــري داوود شـ ــه رهبـ ــاي  الي بـ هـ
  4. شد658/1261ـ656/1259

در اين شورش، خاندان جاكلي بيش از ساير حاكمان محلي گرجستان بـا داوود الشـا                
پس از اعالم شورش، داوود الشا، نزد داوود نرين كه در آن زمان در ابخاز . همكاري كردند

 و داوود   5 را از شورش داوود الشا اعالم كرد       داوود نرين حمايت خود   . بود، رفت ) ابخازيا(
آوري نيرو و كمك خاندان جاكلي به سمتزخه  الشا پس از مالقات با داوود نرين براي جمع

توانست  ها مي  به دليل قدرت و نيروي نظامي قابل مالحظه اين خاندان، كمك جاكلي           . رفت
تـا  كا جاكلي، هنوز زنده بود و       كه ب  در اين زمان با اين    . تاثير زيادي در روند شورش گذارد     

 شد، امـا عمـالً      به عنوان بزرگ خاندان جاكلي محسوب مي       1268/ 649زمان درگذشتش   
. پسرش سرگيس جاكلي، اداره امور مناطق مربـوط بـه ايـن خانـدان را در دسـت داشـت                   

نيرويـي   ، اقـدام داوود الشـا را تاييـد و         )1268ـ649/1279-662حك(سرگيس جاكلي   
در ) Kelarges(و كالرجـه    ) Khawkheth( از مـردم سـمتزخه، خاوخـه         هشت هزار نفري  

اين نيروها از نيروهـاي     . اختيار او گذاشت و به او قول همكاري و پشتيباني از شورش داد            
                                                 

  ؛338، ص تاريخ مختصرالدول؛843، ص2ج، التواريخ جامع؛ 74، ص3، جتاريخ جهانگشاي. 1
Hawak'umnpatmut'eanVardanay…,p.89. 

 .262، ص2، جتاريخ جهانگشاي. 2
3. PatmutiwnHayoc…,p.311. 
4.“History of the nation of the…”,pp.310-311,317-318; the Turco–Mongol invations…,p.p 
192,130. 

 .68ـ69 صتاريخ مغول در ايران،. 5
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ي گرجي كه از سوي مغوالن به جنگ او آمده بود، شكست خـورد، بـا ايـن همـه،                      فرمانده
ابعـاد ايـن شـورش      اي كـه     به گونه  1.تشورش داوود الشا و متحدانش همچنان ادامه داش       

تـر از همـه      گسترده و فراگير تا زمان روي كار آمدن هالكو، منطقـه جنـوب قفقـاز و مهـم                 
  .هاي هالكو در اين منطقه تبديل شد گرجستان را در برگرفت و به يكي از دغدغه

  
  نقش دوگانه خاندان جاكلي در مقابل هالكو

ـ 656/1258حـك   (يابي هالكـو      با قدرت  منطقـه جنـوب قفقـاز از جملـه         ) 663/1246ـ
با توجه به اهميـت شـورش       . شد هاي تابع قلمرو او محسوب       گرجستان، بخشي از سرزمين   

داوود الشا و تاثير آن بر حاكميت دولت تازه تاسيس ايلخانـان، هالكـو، جهـت دفـع ايـن                    
رخـي از   كه ب  حالي در. ي ديگري را با سپاهي مجهز فرستاد        شورش، ارغون و سپس فرمانده    

اي كه در حدود دو هزار نفر بود به          امراي گرجي تابع نيز به عنوان متحد او با نيروي كمكي          
داوود، قسمتي از زمستان را در سمتزخه، نزد خاندان جاكلي كه همچنـان              2.ارغون پيوستند 

بـا  . نمود، گذرانـد و بعـد وارد ابخـاز شـد     از او حمايت و او را تشويق به ادامه شورش مي  
 بهار، هالكو، دوباره ارغون را با نيروهاي گرجي متحدش براي فرونشاندن شـورش              رسيدن

 ارغـون، گرجـستان و از جملـه ديـر مـشهور گـالس      . داوود الشـا و متحـدانش فرسـتاد   

(Gelas)   او، . در ايمرتي را كه قبرستان شاهان گرجي در آن قرار داشت با خاك يكسان كرد
 امـراي گرجـي كـه بـه داوود الشـا بـاج و خـراج        اي ديگر از  همسر و دختر داوود و عده     

نظر  دادند، زنداني كرد و مبالغ بسيار زيادي، پول از آنان طلب نمود تا از كشتنشان صرف               مي
 3.كند

. داوود الشا پس از اين جنگ و گريزها، نزد سرگيس جـاكلي بـه سـمتزخه بازگـشت                 
، پسر ملكه تامارا كه در      )پنجمداوود  (سرگيس جاكلي به او پيشنهاد داد تا نزد داوود نرين،           

العبور بودن اين منطقه، كـه تـسلط        رسد دوري و صعب    به نظر مي  . ليخي اقامت داشت، برود   
                                                 

1.“History of the nation of the…”,pp.318-320. 

  ؛262، ص2، جيتاريخ جهانگشا. 2
PatmutiwnHayoc…,pp.326-327. 
3.Brosset,m. F, (1858),Histore the La georgie, V1, St. Petersburg: anonyme, p.557-558; 
PatmutiwnHayoc…,pp.326-327. 
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نمود، از عللي باشد كـه سـرگيس،         پذير نمي  راحتي امكان  بر آن را براي سپاهيان ايلخاني به      
اد كـه سـرگيس بـا       توان احتمال د   همچنين مي . داوود الشا را به رفتن به آنجا ترغيب نمود        

 ناكـسارار شدن جنگ به قلمرو  حضور داوود الشا نزد او، نگران منافع خود بود، زيرا كشيده 
احتمـال  . توانست عواقب ناخوشايندي براي قدرت و متـصرفاتش داشـته باشـد            جاكلي مي 

توان داد اين است كه سرگيس جاكلي متوجـه ايـن موضـوع شـده بـود كـه                    ديگري كه مي  
 .اي شورشيان نخواهد داشت و ايلخانان برنده اين كشمش خواهنـد بـود            شورش، منفعتي بر  

در زمـان اقامـت داوود در ليخـي،         . داوود الشا در حدود يك سال، نزد داوود نـرين مانـد           
 ديگر گرجستان را نيز با خود همراه كرد تـا داوود الشـا را               ناكسارارسرگيس جاكلي، چند    

هـاي    ن تصميم، باعث بروز درگيري، ميان گـروه       اي. به عنوان شاه سراسر گرجستان برگزيند     
هاي گرجـي موافقـت كردنـد تـا قلمـرو           ناكـسارار موافق و مخالف شد و در نهايت نجبا و          

 دليـل  1.باگراتي، طبق قرار قبلي مغوالن كه در قوريلتاي گيوك مقرر شده بود، تقسيم شـود            
ن قصد داشـتند تـا بـا        رسد آنا  ها به درستي مشخص نيست، اما به نظر مي         اين اقدام جاكلي  

مطلق ساختن پادشاهي داوود الشا در گرجستان كه روابط نزديكي با اين خانـدان داشـت؛               
  .قدرت و نفوذ بيشتري دست و پا نمايند و يا قدرت او را در برابر ايلخانان تقويت كند

كه شورش داوود الشا، گرجستان را به هم ريختـه و حاكميـت ايلخانـان را در                  درحالي
ـ 665/1266حـك (ي بركـه      جنوبي به خطر انداخته بود حملـه      قفقاز   خـان  ) 654/1256ـ

اردوي زرين به قفقاز جنوبي باعث شد تا هالكو با نرمش در مقابل اين شـورش، راهكـار                   
دانـست كـه ايـن شـرايط، كـامالً بـه نفـع               خـوبي مـي    ديگري را در پيش بگيرد، زيرا او به       

كـه عـازم     ، زمـاني  661/1262ر اوايل محـرم     به همين دليل، او د    2.زرين خواهد بود   اردوي
 3.دادن به داوود الشا و متحدانش فرسـتاد   بخشش و امانمقابله با بركه بود ارغون را با پيامِ    
عزيز كـه عـامالن ماليـاتي        الدين و خواجه   ي خواجه سيف    هالكو در شابران پس از محاكمه     

 اشاره شـده اسـت كـه    4.انيدگرجستان و علت شورش داوود الشا بودند آنها را به ياسا رس     
                                                 

1. History of the Mongols…,p.191. 
2. A History of the Georgian…,P.117. 

  .69، صيران مغول در ايختار. 3
؛ 104خيـام، ص  :  جـزء سـوم از جلـد اول، تهـران          ،حبيب السير في اخبار افراد بـشر      ،  )1333( خواندمير .4

 .181آگاه، ص: ، تهرانمسائل عصر ايلخانان، )1370(منوچهر مرتضوي
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خـوبي از   دقوز خاتون در اتخاذ چنين تصميمي، توسط هالكو، بسيار مـوثر بـود و او را بـه        
  1.زرين و تبعات بعدي اين اتحاد آگاه كرده بودخطر نزديك شدن گرجستان به اردوي

در جبهه گرجيان نيز سرگيس جاكلي، نقش موثري در متقاعدكردن داوود الشـا بـراي               
. او را در اين سـفر همراهـي كـرد         عنوان يكي از قدرتمندترين افراد        و به  ءه اردو ايفا  رفتن ب 

در ) Kwabulian(اي كه هالكو به دليـل ايـن خـدمات سـرگيس، منطقـه كوابـولين                  گونه به
را بـه متـصرفات خانـدان       ) Khawkheh(در خاوخـه    ) Tbeth(سمتزخه و كليساي تـبس      

م به دليل نفوذ و تثبيت بيشتر قدرت خاندان جـاكلي           اين فرمان هالكو ه   . جاكلي اضافه كرد  
در گرجستان و هم به دليل نزديكي بيشتر آنان به حكومت ايلخانان و ارتقا جايگاهشان در                

 از اين وقايع به دستور هالكو، دوباره بر         داوود الشا نيز پس   . اي اهميت است  نزد هالكو، دار  
 2.ارغوچي، آماده جنگ با بركه شدديگر امراي گرجستان برتري يافته و به عنوان ي

سرگيس جاكلي نيز كه گرچه با پيوستن به شورش در صف مخالفان هالكو درآمده بود،               
اما پس از توافق داوود الشا و هالكو به دليل نقش مهمي كه در ايجاد ايـن توافـق داشـت،                     

بـور شـد    به دنبال اين شرايط، سرگيس مج     . بخشيده و مناطقي نيز به متصرفاتش اضافه شد       
سـرگيس  . نيروهايي براي جنگ هالكو، عليه بركه آماده كرده و در اين جنگ شركت نمايد             

دهد و با نجات جـان   در اين نبرد سعي كرد تا خود را به عنوان يك قهرمان به هالكو نشان              
در هنگـام بازگـشت، هالكـو در بردعـه بـه عنـوان قـدرداني از                 . او، موفق به اين كار شد     

و نـواحي   ) Sarnukalak(س در جنگ دستور داد تا منطقه سارنوكاالك         هاي سرگي  رشادت
گرچه، سـارنوكاالك از منـاطق      . داخلي اين سرزمين نيز به متصرفات سرگيس الحاق شود        

تحت امر سرگيس دور بود و اين موضوع، عمـالً اعمـال قـدرت او را بـا مـشكل مواجـه                      
گيس جاكلي و خاندانش در گرجستان      هايي براي موقعيت كلّي سر     نمود، اما چنين فرمان    مي
هاي ديگري نيز در آنجا حضور و با اين خاندان رقابـت داشـتند بـسيار مـوثر                  ناكساراركه  
  3.بود

                                                 
1.the Turco–Mongol invations…, p.223; History of the Mongols…,pp.189-190. 

  ؛383 ص،يران مغول در ايختار. 2
A History of the Georgian…,P.117; Histore the La georgie, V1, pp.547-548, 565. 
3.PatmutiwnHayoc…,pp.333-335; History of the Mongols…,p.197;Histore the La georgie, 
V1, pp.565-566; the Turco–Mongol invations…, p.183. 
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  اباقا و استقالل و قدرت بخشي به خاندان جاكلي
واپسين روزهاي عمر هالكو، صرف جنگ او با بركه و دفاع از متصرفاتش در قفقاز جنوبي                

، اين جنگ  )680/1282ـ663/1264حك  ( درگذشت هالكو، اباقا     با. خصوص آران شد   به
بركـه بـا اسـتفاده از درگذشـت هالكـو،           . و درگيري را نيز، مانند حكومتش به ميراث بـرد         

در نهايـت،   1).663/1264(نيروهايي را به فرماندهي نوقاي به سوي قفقاز جنوبي فرسـتاد     
نظـر نمـودن      قـولنج و بـا صـرف       اين جنگ با درگذشت بركه در بين راه بـر اثـر بيمـاري             

در ايـن جنـگ،      2.سپاهيانش از غنايم و متصرفات او در اران و گرجستان پايـان پـذيرفت             
سرگيس جاكلي كه با نيروهايش در نبرد عليـه اردوي زريـن حـضور داشـت، بـار ديگـر                    

اي كه حتـي حـسادت       به گونه . هاي خود را به ايلخان جديد نشان داد        ها و قهرماني   رشادت
شـايد بـه دليـل همـين تـالش خانـدان جـاكلي در ارتقـاء                 . د الشا را هم برانگيخـت     داوو

جايگاهشان نزد ايلخان بود كه در بازگشت از اين جنگ، داوود الشا، سرگيس را نزد خود                
منابع درباره اين اقدام پادشاه باگراتي، دليل خاصي را ذكـر           . فراخوانده و سپس زنداني كرد    

گانه خاندان جاكلي درباه شورش داوود و پيوسـتن بـه            ، موضع دو  به احتمال زياد  . كنند نمي
وقتي ايـن خبـر بـه اباقـا         . هالكو و يا توجه اباقا به سرگيس باعث اين كار داوود الشا شد            

نويان دستور داد تا با داوود الشا برخورد و سرگيس           رسيد به يكي از امرايش به نام اباتاي         
جاكلي آزاد شد و اباقا جهت پيشگيري از برخوردها و          به اين ترتيب، سرگيس     . را آزاد كند  

ها در آينده تصميم گرفت تا مناطق تحت امر خاندان           ها و باگراتي   هاي احتمالي جاكلي   تنش
  3.طور مستقيم زير نظر دولت ايلخاني درآورد جاكلي را مستقل از پادشاهي باگراتي و به

شود، زيرا آنـان از ايـن        وب مي اين موضوع، نقطه عطفي در تاريخ خاندان جاكلي محس        
                                                 

 .1060، ص2ج ،التواريخ جامع؛ 283ام، صخي: ، تهران5، جالصفا روضه، )1339(ميرخواند. 1

؛ ابوبكر  581ـ582، ص  كتاب ياي دن : تهران ،يده گز يختار،  )1361( مستوفي حمداهللا؛  283، ص الصفا   روضه .2
، تصحيح عبدالرسول خيرانديش، كتاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا،            »تاريخ شيخ اويس  «،  )1383(االهري  القطبي

رنـسانس   (يلخانـان  عهـد ا   يـل  در اوا  يـران ا،  )1389(ن؛ جورج لي  225،  223ـ247، ص 9،  10و11، ش 7س
  .54يركبير، ص ام: تهراني، رضويدابوالفضل ترجمه س،)يرانا

3. History of the Mongols…,p224; Histore the La georgie, V1, p586; the Turco–Mongol 
invations…, p184;A History of the Georgian…, P118. 
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توانستند بدون دخالت دولت بـاگراتي در امـور          پس از چنان قدرتي برخوردار شدند كه مي       
گيري نمايند و حتي به عنوان رقيبي براي خاندان اين پادشاهي  مربوط به قلمرو خود تصميم

يم بگيـرد   شايد همين موضوع اخير باعث شد تا اباقا تـصم         . در گرجستان عرض اندام كنند    
تـر   دولتي در درون دولت باگراتي بوجود آورد كه هر چند قدرتي كمتر و قلمرويي كوچـك  

توانست رقيبي خطرناك براي اين دولـت در گرجـستان           از پادشاهي باگراتي داشت، اما مي     
 ديگـر،   سـوي از  . هـاي ايلخانـان وارد عمـل شـود         باشد و در صورت لزوم به نفع سياست       

شد تا حاكميت      از حكومت باگراتي در ارتباط با ايلخانان باعث مي         استقالل خاندان جاكلي  
ايلخانان در منطقه راهبردي گرجستان به راحتي دچار تزلزل و خطـر نـشود، زيـرا منـافع                  

هـا عليـه     مستقل خاندان جاكلي و حكومت باگراتي، امكان اتحاد عملي راحت اين قـدرت            
 اتحادي، امكان تفرقه انداختن و دودسـتگي  برد و يا در صورت چنين   ايلخانان را از بين مي    

  .ساخت تر مي را راحت
يكي از مهمترين وقايع قفقاز جنوبي در دوره اباقا خـان، شـورش تگـودار از نوادگـان                  

هـاي   عنوان لشكر تما الوس جغتاي، جهت لشكركـشي         تگودار در آغاز به    1.باشد جغتاي مي 
ي يـك تومـان از سـپاه تحـت امـر            هالكو در غرب، او را همراهي نمود و سپس فرمانـده          

متصرفات تگودار در گرجستان كـه از زمـان هالكـو، آن را در              . اباقاخان را برعهده گرفت   
هايي از گرجستان جنوبي و منـاطق اطـراف درياچـه سـوان در               اختيار داشت شامل بخش   

هـاي اطـراف آرارات و منـاطق قـشالقي او در             اراضي ييالقي او، كوهـستان    . ارمنستان بود 
 2.تداد سواحل رود ارس قرار داشتام

طور مستقيم از وقايع و روابط سياسي اباقاخـان و            كه شورش تگودار به    كردبايد اشاره   
ـ  شد؛ زيرا در همين زمان، براق مشغول لشكركشي بـه   خان الوس جغتاي ـ ناشي مي  براق 

ار از اباقـا     تگـود  3.ايران بود و از تكودار خواست او را براي رسيدن به اهدافش ياري كنـد              
                                                 

 .1070ص، 2 جالتواريخ، جامع. 1
2. the Turco–Mongol invations…, p261; History of the Mongols…,p230; “History of the 
nation of the…”, p21. 

اف  (االعصار  ية و تزج  االمصار  ية، تجز ،  )1338(يرازيالحضره ش   وصاف. 3 كتابخانـه   :تهـران ،  1ج،)تاريخ وصـ 
 .71يزي، ص تبري و كتابخانه جعفريناس ابن
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ظن به او اجازه اين كار را داد، اما          اجازه خواست تا منطقه را ترك كند؛ اباقا در ابتدا با سوء           
طلبي براق از دستور خـود پـشيمان شـده و تگـودار را بـه اردوگـاه          با وصول اخبار جنگ   

قـاز  با نافرماني تگودار، اباقا، دستوري براي گـردآوري سـپاه از ميـان اهـالي قف               . فراخواند
جنوبي و انتصاب شيرامون به فرماندهي يك نيروي صدهزار نفـري را بـراي مقابلـه بـا او                   

 سرگيس جاكلي كه به تازگي توسط اباقا مورد لطف قرار گرفته بود و از همين 1.صادر نمود
، به عنوان حاكم و سركرده خاندان جاكلي، رسما پس از پدرش امـور را               667/1268سال  

 به نوعي در جبهه مخالف ايلخانان قـرار گرفتـه و بـه همراهـي بـا        در دست داشت؛ دوباره   
گرچه، او نيرويي جهت حمايت و كمـك تگـودار نفرسـتاد، امـا بـراي          . شورشيان پرداخت 

او با تشويق تگودار توصـيه      . عملكرد بهتر و موفقيت بيشتر تگودار به راهنمايي او پرداخت         
 تـا در آنجـا هـم بـه لحـاظ      ايمرتـي برونـد   كوتائيس در اياالت كرد كه نزد داوود نرين به   

جغرافيايي غيرقابل دسترس باشند و هم از نظـر نظـامي، توسـط نيروهـاي داوود حمايـت                  
گرچه تگودار به اين توصيه سرگيس عمل كرد، اما با وجـود رفتـار خـوب داوود و                  . شوند

 2اد، رخ د  668/1269همسرش و كمك به تگودار، آنها در نهايت در برخـورد بعـدي كـه            
پس از اين شكست، تگودار را نـزد        . شكست خورده و همسر و پسرش به اسارت درآمدند        

در نهايت او توانست با عذرخواهي از ايلخان و طلب بخـشش، جـان خـود را                 . اباقا بردند 
  3.نجات دهد

كه بيشتر امراي جنوب قفقاز و حتـي داوود الشـا، سـپاهيان اباقـا را در دفـع                    در حالي 
راهي كردند؛ علت اين اقدام سرگيس جاكلي و در پيش گـرفتن موضـع              شورش تگودار هم  

دوگانه در مقابل ايلخانان به درستي مشخص نيست، اما با توجه به همراهي خاندان جاكلي               
توان احتمال داد كه اين خاندان       گرفت، مي  هاي قبلي كه عليه مغوالن صورت مي       در شورش 

                                                 
 .145ـ146، صايران در اوايل عهد ايلخانان؛ 1070، ص2، جلتواريخا جامع. 1

جـامع  ؛  4الحـداد، ص  : ، تصحيح حـسن محمـد شـماع، بـصره         7، ج الفرات  تاريخ ابن ،  )ق1386(فرات   ابن. 2
 .146ـ147 صايران در اوايل عهد ايلخانان،؛ 1071، ص2، جالتواريخ

  ؛ 1070، ص2جالتواريخ،  عجام؛ 911، ص5، جتاريخ وصاف؛ 9، صفرات  تاريخ ابن. 3
Histore the La georgie, V1, pp.579-580; History of the Mongols…,pp.238-239. 
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هاي گوناگون، گرجـستان را   كردند تا به شيوه آمد، تالش مي هايي كه به دست مي در فرصت 
از طـرف   . از تسلط مغوالن بيرون آورده و يا باعث تضعيف حاكميت آنان در منطقه شـوند              

شد تا آنان بـا اظهـار قـدرت و           هاي گاه و بيگاه اين خاندان باعث مي        ديگر، همين مخالفت  
 پـس از مـشاركت خانـدان    گونه كه هالكـو  همان. موضع خود، امتيازاتي از ايلخانان بگيرند    

هايي را به قلمرو آنان اضافه كرده و به ايـن            جاكلي در شورش سخت داوود الشا، سرزمين      
ترتيب از اقدامات بعدي آنها جلوگيري كرد؛ زيـرا ايلخانـان بـه دليـل موقعيـت راهبـردي                   
گرجستان به خصوص در ارتباط با اردوي زرين كـه هميـشه بـه دنبـال مطـامعي در ايـن                     

  .كردند تا اين منطقه را به عنوان تابعان خود حفظ كنند بود، تالش ميسرزمين 
ـ 687/1289حـك (پس از درگذشت داوود الشا، پسرش ديميتـري         بـه  ) 669/1271ـ

ي فرمانروايي ديميتري، شامل اراضـي و متـصرفات تحـت             حوزه. جانشيني او انتخاب شد   
بـاگراتي   عنـوان شـاه       به  تري با انتخاب ديمي   1.شد  فرمان سرگيس جاكلي و داوود نرين نمي      

. گرجستان، اباقاخان به دليل صغرسن او، سادون منكابردي را به عنوان قيمش انتخاب كرد              
سادون، روابط نزديكي با اباقا و قدرت فراواني در گرجستان داشت و بر قلمرو وسـيعي در             

تش نيـز   وميت او، به متصرفات و قدر     مي قي   در دوره  2.نمود غرب اين سرزمين حكومت مي    
جـز حاكمـان خانـدان      سادون در قارص مقيم بود و بر تمام گرجستان به         . بسيار اضافه شد  

 يكي از اقداماتي كه خانـدان جـاكلي در          3.جاكلي و داوود نرين اعمال نفوذ و كنترل داشت        
اين زمان براي باال رفتن هر چه بيشتر قدرت و تثبيت موقعيت خود انجام دادند اين بود كه                  

بـه عنـوان نمونـه،    .  را با افرادي كه در راس قدرت حضور داشتند، انجام دادند      هايي وصلت
، را  )Nathila(اش به نام نـازيال       سرگيس، يكي از دختران خود را به همسري سادون و نوه          
 از  گئـورگي بعدها، پسري به نام     . كه فرزند پسرش بكا جاكلي بود به همسري ديميتري داد         

  4. يكي از قدرتمندترين شاهان  باگراتي گرجستان تبديل شدوصلت اخير به دنيا آمد و به
                                                 

1. Histore the La georgie, V1, p.586; the Turco–Mongol invations…, p.184; A History of the 
Georgian…,p.118. 
2. PatmutiwnHayoc…,pp.151-152; Histore the La georgie, V1, p.586; the Turco–Mongol 
invations…, p.274-275; A History of the Georgian…,p.118. 
3.History of the Mongols…,p.268; the Turco–Mongol invations…, p.275. 
4.Historie de georgie, p.537; History of the Mongols…,p.230; Histore the La georgie, V1, 
pp.602-603. 
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 بـر  نـوع كردند با اقدامات از اين  كه تالش مي در اين دوره، خاندان جاكلي عالوه بر اين    
خان در قبال امراي ايـن منطقـه         گرجستان بيافزايند؛ سياست اباقا    قدرت و موقعيت خود در    

كـــه   توضـــيح ايـــن.نيـــز بـــر قـــدرت خانـــدان جـــاكلي بـــيش از پـــيش افـــزود 
هاي برجسته گرجي، دوراني توام      ، براي برخي از خاندان    660/1260ـ670/1270هاي دهه

هـا، از     هاي سياسي برخي از ايـن خانـدان        طلبي با آرامش بود، زيرا اباقاخان به تقويت جاه       
ي حكومت اباقا، بر مقام و مرتبـه سـرگيس،             در دوره  1. مبادرت نمود   جمله خاندان جاكلي  

، مناطقي از جمله ارزروم را      671/1273اي كه ايلخان در      گونه  به 2. پيش افزوده شد   بيش از 
  3.نيز به متصرفات او اضافه و او را به منصب اينجويي مفتخر كرد
ي مورد نظر، ايـن    ها در دوره   آلن معتقد است يكي از علل افزايش مقام و قدرت جاكلي          

جنـوبي    قدرت و موقعيت ايلخانان در قفقاز        ها براي حفظ   بود كه اباقا به ديميتري و جاكلي      
 و  674/1276هـاي    ايلخانـان بـا مـصر كـه در خـالل سـال             هاي سخت    ي جنگ   در دوره 

تواند تا حدود زيادي درست باشد؛ زيرا         اين موضوع مي   4. رخ داد، وابسته بود    1281 /679
ـ      آغا، جهت جمع   در همين دوره گزارش شده است كه ارغون        زرگ از  آوري سپاهي قوي و ب

ـ          ي حكومتي سرگيس    تفليس، كارتيل و سمتزخه كه ناحيه      ه  جاكلي بود به ايـن منـاطق رفت
، از منـاطق سـمتزخه، بـا سـرگيس و پـسرش بكـا               )Atshur( ارغون آغا در آتشور   . است

هاي نظامي  عالوه بر نياز دولت ايلخاني به كمك 5.مالقات كرد و سپس به نزد اباقا بازگشت
سد نگرانـي از مخالفـت و شـورش امـراي محلـي، عليـه حكومـت                 ر گرجستان به نظر مي   

هـا در     ايلخانان نيز از جمله داليل توجه و دادن امتياز بـه يكـي از قدرتمنـدترين خانـدان                 
زريـن در    كه جنگ و دشمني با اردوي      به خصوص اين  . گرجستان، يعني خاندان جاكلي بود    

زريـن     خانـدان جـاكلي بـا اردوي   ي اباقا نيز تداوم يافـت و اتحـاد حاكمـاني ماننـد        دوره
  .توانست براي ايلخانان خطرناك باشد مي

                                                 
1.the Turco–Mongol invations…, pp.183-184. 
2.Histore the La georgie, V1, p.586; the Turco–Mongol invations…, p.184. 

  ؛89 صايران در اوايل عهد ايلخانان،. 3
the Turco–Mongol invations…, p185. 
4.A History of the Georgian…,p.118. 
5.History of the Mongols…,p.269. 
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 هم باعث نشد كه سرگيس كـه        يدن به خاندان جاكلي در اين دوره      اهميت و قدرت بخش   
گونه كـه    همان. بسيار پير و فرتوت شده بود به همراه پسرش بكا عليه ايلخان تكاپو ننمايند             

از علـت  .  شورشي را عليه ايلخانان به راه انداختند،هاي اباقاخان در مصر در زمان درگيري  
كردند در منـابع، مطلبـي       هايي كه خاندان جاكلي را همراهي مي        اين شورش و افراد يا گروه     

هايي حضور داشته يا     كه اين خاندان، قبال نيز در شورش       ذكر نشده است، اما با توجه به اين       
تـوان   ي مغول و ايلخانان شده بودند، مي      با تحريك شورشيان، باعث دردسرهايي براي امرا      

حدس زد كه قدرت اين خاندان در منطقه و نيز عالقه به رهايي از يـوغ بيگانگـان كـه در                     
گشت تا خاندان جـاكلي از هـر فرصـتي     شد، باعث مي ميان بيشتر مردم گرجستان ديده مي 

را با سپاهي   ) Arukha(با پيش آمدن اين شورش، بوقا نويان، برادرش، آروخا          . بهره جويند 
بكا، پسر سرگيس جاكلي، مجبـور شـد در دژي پنـاه            . هزار نفري به سمتزخه فرستاد     بيست
 1.مغوالن به مدت بيست روز در سمتزخه مانده و سپس بدون هيچ اقدامي بازگـشتند              . گيرد

 بـرخالف كـه او،     اين. ها وجود ندارد   العمل بعدي اباقاخان در مقابل جاكلي      خبري از عكس  
داد و به شدت با آن       هايي كه در منطقه جنوب قفقاز رخ مي        ها و شورش    از مخالفت  بسياري

هـايي   داد، احتماًال به دليل گرفتـاري      شد؛ نسبت به اين خاندان تسامح نشان مي        برخورد مي 
خواست با عـزل و      كه نمي  بود كه در اين زمان در غرب و در مقابل مماليك داشت و يا اين              

زريـن دامـن     ثباتي اين سرزمين و يا نزديكي آنان به اردوي        بر بي هايش در گرجستان     نصب
  .نظر كرد العمل بيشتر در مقابل خاندان جاكلي صرف زند و به همين دليل، از عكس

  
  خاندان جاكلي و تداوم قدرت و نفوذ  در عرصه سياسي گرجستان 

ـ 683/1284حـك (در دوره حكمروايي احمد تكودار        نو نيـز ارغـون خـا      ) 680/1281ـ
خاندان جاكلي، همچنان با قـدرت و اقتـدار در منـاطق            ) 683/1284ـ690/1291حك  (

 بـــا انتخـــاب وختانـــگ   ارغـــون. بودنـــدخـــود بـــه اداره امـــور مـــشغول    
ــ691/1292 حــك( ــته،   ) 988/1289ـ ــري دوم چــون گذش ــشين ديميت ــوان جان ــه عن ب

در دسـت   هاي تحت امر بكا جاكلي را از قلمرو حكومتي وختانگ مجزا نمـوده و                سرزمين
                                                 

1. Histore the La georgie, V1, p.544. 
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كارآمـدن ارغـون، سـرگيس جـاكلي در          اندكي پس از روي    1.خاندان جاكلي باقي گذاشت   
 درگذشت و پسرش بكا به عنوان ريئس خاندان بزرگ جـاكلي قـدرت را در                684/1285

حكومت او نيز بـه عنـوان ميـراث خانـدان           )1306ـ666/1285ـ686حك(. دست گرفت 
  2.جاكلي به تاييد ارغون رسيد

، اوضاع سياسي جنوب قفقاز     )1303/1294ـ703/694 حك(ن خان،   با حكومت غازا  
نيز مانند اوضاع مذهبي اين منطقه، تا حدودي تحت تاثير فرامين و رويكردهاي خان جديد      

مسلمان بودن غازان خان و تعصب مذهبي او بر دين اسـالم، بـر روابطـش بـا                  . قرار گرفت 
غازان خان تالش كرد تا پس از حذف        . تپادشاهي باگراتي و امراي اين منطقه تاثير گذاش       

بايدو از قدرت و رسيدن به حكومت، مبادرت به تصفيه در اركان حكومتي كـرده و امـراي                  
 يكي از امرايي كه دستگيري و مجازاتش در دستور          3.موافق بايدو را از عرصه بركنار نمايد      

گرجـستان اقامـت و     خـان در     يابي غازان   توكال در زمان قدرت   . كار قرار گرفت توكال بود    
بـه  . و نيز بكا جـاكلي بـود  ) 692/1293ـ711/1311حك (داوود هفتمتحت حمايت شاه  

رسد حمايت از دشمنان غازان خان، توسط خاندان جاكلي و نيز پادشاهي بـاگراتي               نظر مي 
در ادامه سياست اين خاندان، يعني مخالفت در زمان فرصت، بـود كـه ايـن بـار بـه دليـل                      

ان خان و تعصب مذهبي او در مقابل پيروان ساير اديان از جمله مسيحيان              بودن غاز  مسلمان
  4پذيرتر شده بود توجيه

اي، نزد داوود هفتم و بكا جاكلي گسيل نمود و به آنان دسـتور داد تـا                   فرستاده ؛ غازان
خـان بـراي    درپي اين فرمان، داوود و بكا از غـازان        . توكال را دستگير و به او تحويل دهند       

ايلخان، درخواست آنان را پذيرفت و انگشترش را جهت صدق          . دندكر تقاضاي عفو    توكال،
به اين صورت، آن دو، توكال را به سوي تبريز فرستادند، اما ايلخـان              . قول، نزدشان فرستاد  

 5.با زيركي تمام، قورميشي را در كمين او گذاشت تا توكال را به قتل برساند

                                                 
1. History of the Mongols…,p.330; Histore the La georgie, V1, pp.603,667. 
2.Historie de georgie, pp.237-238; History of the Mongols…,p.330; Histore the La georgie, 
V1,pp.605,667. 

  .139، صحبيب السير؛ 1201، ص2، جلتواريخجامع ا؛ 930، ص5، جتاريخ وصاف. 3
4. Orbelean,Step'annos, (1866), Histoire de la Siounie, translate to french by M. Brosset, St. 
Petersburg, anonyme, p.263; A History of the Georgian…,p.120; Histore the La georgie, V1, 
pp. 616-617. 

 تصحيح غالمرضـا طباطبـايي مجـد،    ،7 ج،تاريخ الفي، )1382(وسف خان قزويني، قاضي و ي  تتوي  احمد  .5
  ؛ 4288، ص علمي و فرهنگي:تهران
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 و برخي از امرايش بر اين موضـوع، بـسيار زود،            خان و تعصب او    مسلمان شدن غازان  
خـان، داوود هفـتم    آوردن غـازان   عوارض و تبعات خود را نشان داد، زيرا به دنبـال اسـالم            

علّـت ايـن تـرس، عمـدتاً     . حاضر نشد جهت اعالم اطاعت و بندگي به خدمت ايلخان رود 
. فت با مسيحيان بود   خاطر تعصب غازان خان و همراهان مسلمانش بر دين اسالم و مخال            به

قيمـت آن بـه دربـار        به دستور ايلخان، كليساهاي بزرگ گرجستان ويـران و امـوال گـران            
 در چنين شرايطي، داوود هفتم با خاندان جاكلي در شورش عليه 1.ايلخاني انتقال داده شدند

ـ              غازان خان متحد شده و فرستاده      ن اي را با پيشنهاد اتحاد، عليـه ايلخانـان بـه اردوي زري
حــك (فرســتادند و اعــالم كردنــد كــه حاضــرند تــا در صــورت تمايــل تغتــو         

هاي مواصالتي را به روي آنان        به جنگ با ايلخانان، جاده و راه      ) 712/1312ـ691/1291
 پادشاهي باگراتي و خاندان جاكلي در مخالفت عليه ايلخانان، بهتـرين گزينـه را               2.باز كنند 

هـا و    زريـن در ايـن دوره، سياسـت        رتمنـد اردوي  انتخاب كرده بود، زيـرا تغتـو، خـان قد         
  3.ي ارضي در اين حدود داشت هايي جهت دستيابي به قفقاز جنوبي و توسعه برنامه

اتحاد خاندان جاكلي در شـورش داوود هفـتم عليـه ايلخانـان، باعـث نـاامني بيـشتر                   
ي انقيـاد   هاي مختلف برا   گرجستان شد و غازان خان را واداشت تا چندين سپاه را در زمان            

 در اين ميان، برخي از نقاط گرجـستان        4. به اين سرزمين فرستد    باگراتيون و خاندان جاكلي   
اي از امـراي      به عـالوه، غـازان خـان بـه عـده           5.غارت و تعداد زيادي از مردم اسير شدند       

اش از جمله قورميشي، آلنجي دستور داد تا داوود را از سـلطنت خلـع و بـرادرش                   برجسته
بـه ايـن   . ي دختري بكا جاكلي بود به پادشاهي بـاگراتي منـصوب كننـد    ه نوه را ك گئورگي

                                                                                                                   
Histore the La georgie, V1, pp. 615-616 . 

1.Histoire de la Siounie…,p.263; Histore the La georgie, V1, pp.616-617; A History of the 
Georgian…,p120. 
2. Histoire de la Siounie…,pp.263-264; Histore the La georgie, V1, p.618; History of the 
Mongols…,p.422; Historie de georgie, pp.238-239. 

  .388ـ399، ص4، جتاريخ وصاف. 3
  ؛1284، ص2، ججامع التواريخ. 4

History of the Mongols…,p.422. 

5.Histore the La georgie, V1, pp.620-621. 
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 گئـورگي  گرچه، مدت حكومـت      1.، تاجگذاري كرد  699/1299 پنجم در    گئورگيترتيب،  
پنجم در اين دوره، بيش از يك سال طول نكشيد، اما از زماني كـه يكـي از نوادگـان بكـا                      

ويكرد خاندان جاكلي درباره اين شـورش       جاكلي به عنوان پادشاه گرجستان انتخاب شد، ر       
به طوري كه از همين زمان، خاندان جـاكلي داوود هفـتم را             . و حمايت از داوود عوض شد     

در بهـار   . در شورش و مخالفت خود عليه ايلخانان تنها گذاشـته و بـه ايلخانـان پيوسـتند                
اد؛ سـپاهيان   ، غازان، سپاهي جهت غارت كارتلي و مقابله با داوود هفتم فرست           700/1300

. خاندان جاكلي نيز به فرماندهي شخص بكا جاكلي، سپاهيان ايلخـاني را همراهـي كردنـد               
توان احتمال داد كه آنها      مي. علت اين تغيير موضع خاندان جاكلي به درستي مشخص نيست         

اي كه هدف خاندان جاكلي را       به اين نتيجه رسيده بودند كه از شورش داوود هفتم هم نتيجه           
 ديگر، با انتخاب فردي كه ارتباط نَسبي با ايـن           سوياز  . ازد، به دست نخواهد آمد    محقق س 

گرفت؛ ديگر موضوع اتحـاد بـا داوود    خاندان داشت و قدرت را در گرجستان در دست مي   
طلبـي   رسد غازان خان نيز با اطـالع از قـدرت          به نظر مي  . شد هفتم عليه ايلخانان منتفي مي    
ا با انتخاب شخصي از خاندان باگراتي كه با خاندان جاكلي نيز            خاندان جاكلي، تالش كرد ت    

پيوستگي نَسبي دارد باعث اختالف و دو دستگي در ميان همراهان داوود هفتم شده و ايـن                 
گونه كه مشاهده شد اين      همان. خاندان قدرتمند و پر نفوذ را از اتحاد با آنان منصرف سازد           

  . اقدام غازان خان به خوبي نتيجه داد
، 701/1301 و بهار 700/1300شاه در بهار  سپاه ارسالي غازان خان به فرماندهي قتلغ

شدت ويران كردند، امـا همچنـان اوضـاع گرجـستان       محل اقامت داوود هفتم را به      كارتلي،
 در اين زمان، برادر ديگر داوود، به نام وختانگ نيز براي رسيدن به قـدرت بـه               2.آشفته بود 

 شورش داوود استفاده كرده و نزد غازان رفت تـا بـا اعـالم اطاعـت از                  او از . تكاپو درآمد 
غازان به درخواست وختانـگ پاسـخ مثبـت داد و او را بـه عنـوان            .  رسد   قدرت ايلخان به 

دستور غازان باعـث شـد      .  )700/1300ـ703/1303حك(پادشاه گرجستان منصوب كرد     
.  پنجم و وختانـگ سـوم      گئورگي،  داوود ششم : زمان، گرجستان، داراي سه شاه باشد      تا هم 

                                                 
1. History of the Mongols…,p.404; Histore the La georgie, V1, pp.622-621; A History of the 
Georgian…,p.119. 
2.History of the Mongols…,pp.424-425. 
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انتخاب وختانگ سوم كه همسر خواهر بكا جاكلي بود به خوبي به وسيله او و برخي ديگر                 
از امراي اين سرزمين حمايت شد، اما اين انتخاب نه تنها باعث نشد تا اوضـاع گرجـستان                  

 1.بهبود يابد، بلكه بر آشفتگي و غارت اين سرزمين نيز افزود

ت غازان خان و چنـد شـاخه شـدن قـدرت در گرجـستان، نيروهـاي                 با وجود تمهيدا  
ايلخاني، بار ديگر براي اعمال قدرت ايلخانـان و برقـراري نظـم در ايـن ايالـت تـابع، بـه             

ي غـازان، ناحيـه       در  آخرين حمله مغوالن به گرجـستان در دوره         . گرجستان حمله كردند  
ناپـذيري بـه     دن صدمات جبـران   ها، باعث واردآم    ويران و قتل و غارت     (Gweleth) گولت

كارتلي كه مقـر داوود هفـتم و هـدف          . اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي گرجستان شد      
هاي آنان با داوود بود، به شدت ويران شده و آسيب ديد             اصلي حمالت مغوالن در مخالفت    

 2.و ساكنان آن مجبور به مهاجرت به سمتزخه شدند

باشد،   بخش اصلي متصرفات خاندان جاكلي مي      مهاجرت مردم به سرزمين سمتزخه، كه     
هاي حاصل از آن در گرجستان و  شـركت           غارتدهد كه با وجود جنگ و قتل و          نشان مي 

هاي اين دوره، باز هم قدرت بكا جاكلي تا حدي بود كه بتواند قلمرو               اين خاندان در جنگ   
ن، اهـداف سياسـي     كه هم زما   خود را از آسيب و غارت به خوبي مصون نگهدارد؛ در حالي           

اي كه در ايـن دوره، تنهـا منـاطق امـن ايـن               به گونه . خود را نيز به بهترين شيوه دنبال كند       
بكا در اين زمان، بسيار پير شده بـود، امـا           .  بود سرزمين، نواحي تحت حكومت بكا جاكلي     

ي حكومـت خـود       بكـا در دوره   . شدن قدرت خانـدان جـاكلي نـشد        اين موضوع باعث كم   
  اي كــه از منطقــه تاســيس ـ ســار   او بــر نــواحي. مــرواش را گــسترش دهــدتوانــست قل

(Tasis –sar)تا درياي سياه امتداد داشت و شامل سمتزخه، آدشارا  (Adshara) ، خاوخـه 

(Khavkhe   كالرجه ،)Klarjeth (   ي   بكـا در دوره   . كرد شد، حكومت مي   و نواحي نيگال مي
تـر سـاخته و حـوزه        ن، قدرتش را مستكحم   خود، تالش كرد تا با روابط و اقدامات گوناگو        

هايي كه بين اين خاندان  در پي همين سياست، عالوه بر وصلت. تر نمايد نفوذ خود را گستره 
، دخترش را به عقـد ازدواج       1297 /696و خاندان پادشاهي باگراتي صورت گرفت؛ او در         

                                                 
1. Historie de georgie, pp.237-239; History of the Mongols…,p.425. 
2. History of the Mongols…,pp.425-426; Histore the La georgie, V1, pp.625-626; A History 
of the Georgian…,p.119. 



 23  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 108

 

به اين ترتيب،   . فتالكسيس دوم كامينكوس، امپراطور ترابوزان درآورد و قدرت بيشتري يا         
، )Karnephora( ، كـارنفورا  )Kola( او، بخش بزرگي از گرجستان كـه تـائو، آرتـان، كـال            

گرفـت بـه عـالوه متـصرفات         ي دژهاي اين ناحيه آخر را نيز در در بـر مـي              قارص و همه  
  1.اختيار داشت اش در قبلي

يـن خانـدان بـا      ي مورد نظر اشـاره دارد كـه ا          ي خاندان جاكلي در دوره      اشپولر درباره 
توان   مي2.ي ايلخانان به گرجستان همراهي داشتند   زرين در جهت دفع حمله     سپاهيان اردوي 

 پنجم و وختانگ سوم     گئورگيحدس زد كه اين موضوع، مربوط به زماني قبل از پادشاهي            
 گئـورگي ، زيرا اين پادشاهان با بكا جاكلي پيوند نَسبي و سببي داشتند و با انتـصاب                   است
م و وختانگ سوم، توسط غازان به تخـت سـلطنت گرجـستان، بكـا جـاكلي در كنـار                    پنج
شاه و برخي امراي ديگـر از ايـن دسـتور ايلخـان طرفـداري نمـوده و بـا شورشـيان                       قتلغ

خان  ي حكمروايي غازان گونه احتمال داد كه خاندان جاكلي در دوره توان اين  مي3.درافتادند
اش، اصـوالً تـا قبـل از انتـصاب            هاي ضد مـسيحي    ستو به خاطر مسلمان بودن او و سيا       

 پنجم و وختانگ سوم در عرصـه سياسـت خـارجي، مخـالف ايلخانـان و همـراه                   گئورگي
ـ تغتوـ غيـر مـسلمان بـود و     زرين اند، زيرا در اين زمان، حكمران اردوي  زرين بوده   اردوي

ـ         كه رايزني  احتمال اين  زه مـذهبي و سياسـي و       هاي ضد ايلخاني، بين خاندان جاكلي با انگي
  4.اردوي زرين با انگيزه مطامع ارضي و سياسي صورت گرفته باشد، وجود دارد

ي ثبـات پـس از      كم، وارد مرحله   خان، گرجستان كم   هاي پاياني حكومت غازان     در سال 
خان، برادرش الجـايتو بـه حكومـت         با درگذشت غازان  . شد هاي قبل مي   هاي سال   درگيري

خـان، آخـرين      آلن معتقد است كه حكومت غازان      5).703/1303ـ716/1316حك(رسيد  
                                                 

1. History of the Mongols…,pp.423-424; Histore the La georgie, V1, pp.620-622. 

  .150، صتاريخ مغول در ايران. 2
3. History of the Mongols…,p.425. 

 كوشـش  بـه ، 1ج، ثار في وقايع قزان و بلغار و ملوك التتارح اآل تلفيق االخبار و تلقي   ،  )1908.(م.م رمزي،   .4
، 744، ص 1 ج ،جـامع التـواريخ   ؛  513ـ522، ص  مطبعه الكريميه و الحسينيه    : اورنبورگ ين،الد  شمس يمابراه
722.  

 .34ـ35بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص: كوشش مهين همبلي، تهران ، بهالجايتو تاريخ، )1384( قاشاني.5
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رسد الجـايتو    نظر مي   اما به  1ي قدرت موثر مغوالن بر واليات قفقاز جنوبي بوده است،           دوره
او . حدود زيادي توانست راه اسالف خود را در اعمال نفوذ بر اين منطقه ادامـه دهـد                 نيز تا 

ومت خاندان جاكلي را بر قلمرو و متـصرفاتي     حكومت تابع باگراتي بر گرجستان و نيز حك       
كه از ابتدا داشتند و يا در طي زمان به دستور ايلخانان به قلمرو آنها اضـافه شـده بـود بـه                       

  .صورت مستقل و به شكلي كه اباقا مرسوم نموده بود، تاييد كرد
 بكـا جـاكلي قدرتمنـد       706/1306 اندكي پس از روي كار آمدن الجـايتو، يعنـي در            

شت و به جاي او پسرش سرگيس دوم، امور مربوط به خاندان جاكلي را دست گرفت درگذ
در درون حكومت باگراتي نيز بـا درگذشـت وختانـگ            ).706/1306ـ734/1334حك  (

هـاي پـر كـشمكش و        داوود هفتم كه سـال     سوم كه در همان سال جلوس الجايتو رخ داد،        
در گرجستان بالمنازع و بدون مدعي      خان سپري كرده بود      ي غازان   سختي را در طول دوره    

نه تنها گزارشي از تمرد پادشاهي باگراتي و خاندان جاكلي در اين دوره وجود ندارد،                2.شد
بلكه آنان به عنوان حاكمان تابع كه وظيفه داشتند در هنگام لزوم با سـپاهياني، ايلخانـان را          

 3).706/1307(كت كردنـد    ها همراهي نمايند؛ در لشكركشي الجايتو به گيالن شر         در جنگ 
در اين لشكركشي، نيروهاي گرجي داوود هفتم و سرگيس جاكلي به خوبي جنگيده و پس               

 4.از كسب موفقيت به گرجستان بازگشتند

ي  كـه مـدتي در دوره    )برليـان ـ درخـشان   ( پنجم گئورگي ششم، گئورگيبا درگذشت 
وسط الجـايتو بـه اردو   ، حكومت گرجستان را در دست داشت ت 699/1299خان در    غازان

 حــك(عنــوان پادشــاه بــاگراتي بــار ديگــر بــه حكومــت رســيد  فــرا خوانــده شــد و بــه
 پنجم، براي گرجستان پربار و پرثمـر        گئورگيدوران حكومت   ). 713/1314ـ746/1346

او توانست اصـالحات داخلـي مـوثري    . اي داشت مالحظه بود و دولت باگراتي، قدرت قابل 
كه دشمنان    برليان پس از اين    گئورگي. لمرو خود را نيز گسترش دهد     انجام داده و محدوده ق    

و مخالفان را سركوب، رهبران و كارگزاران نااليق را اخراج و كليساها را تصفيه نمـود بـه                  
                                                 

1. A History of the Georgian…,p.120. 
2.Idem. 
3. Melville, Charles, (1999), "The Mongoles empire and it's legacy", edited by: Reuven 

Amitai -preiss& David, o. morgan, Boston, Brill, pp.108110ـ. 

4. Histore the La georgie, V1, p.648. 
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  1. كردمبادرتبازسازي كشور و عمران و آباداني آن 
 صـورت بـا      نوه دختري بكا جاكلي بود و به اين        ؛ پنجم گئورگيهمانگونه كه اشاره شد     
در اين زمان، پسر دايـي او سـرگيس جـاكلي، قـدرت قابـل               . خاندان جاكلي پيوند داشت   

عنوان امير سپهساالر ارتش انتخاب شد        پنجم، به  گئورگي سويو از    اي كسب كرده   مالحظه
وي . دگـذار را تـا دربنـد اشـغال كـر           ها و كمك او، تمام مناطق خراج       و سپس با راهنمايي   

اري آريستوكراسي را بار ديگـر احيـا كـرد و ايـن سيـستم را تحـت          سيستم قديمي كشورد  
بـا ايـن    . نظارت و كنترل خاندان جاكلي قرار داد كه همچنان در گرجستان قدرتمند بودنـد             

اقدامات نه تنها، پادشاهي گرجستان، بلكه خاندان جـاكلي نيـز بـيش از گذشـته قدرتمنـد                 
  . شدند

  
  پايان قدرت و حكومت خاندان جاكلي 

، اين ايلخان، تأثير چنداني بـر       )716/1316ـ736/1336 حك(دوره حكومت ابوسعيد    در  
 پـنجم  گئـورگي ن همه، با اي. خصوص گرجستان نگذاشت تحوالت سياسي قفقاز جنوبي، به 

خدمت او به اردو رفت و  به عنوان يك پادشاه تابع با شنيدن خبر روي كار آمدن ابوسعيد به
 اين سفر، سرگيس دوم و پسرش شـلوه جـاكلي نيـز او را               در. اظهار اطاعت و تابعيت كرد    

كردند و هر دو توانستند قلمرويي را كه قبال در اختيار داشتند به تاييد ابوسـعيد                 همراهي مي 
 عـدم اعمـال قـدرت كـافي ابوسـعيد بـر گرجـستان و            2.رسانده و به گرجستان بازگردنـد     

 نداشـت، زيـرا او درصـدد      پنجم، پايان خوشي بـراي خانـدان جـاكلي         گئورگيقدرتمندي  
تري بود، زيـرا      يكپارچكي گرجستان بود و در اين ميان، خاندان جاكلي براي او، هدف مهم            

شد و با قدرت زياد خود، مانع اعمـال نفـوذ كامـل     اين خاندان، توسط ايلخانان حمايت مي     
 3.شدند  در گرجستان ميگئورگي

هاي پاياني حكومـت      سال ، سرگيس جاكلي درگذشت و به جاي او در         734/1334در  
. اول، زمام امـور خانـدان جـاكلي را بـه دسـت گرفـت              ) Qvarqvare(ايلخانان، كواركوار   

                                                 
1. A History of the Georgian…,pp.121-122; Historie de georgie, pp.241-243. 
2. Histore the La georgie, V1, p.646; History of the Mongols…,p.587. 
3. A History of the Georgian…,p122; Histore the La georgie, V1, Pp572-573. 
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 را قادر ساخت تا كنترل واقعي خود را بر تمـام ايالـت     گئورگيدرگذشت سرگيس جاكلي،    
ي   ي حكومت اباقا به طور مستقيم، تحـت نظـر و اداره             سمتزخه و ساير مناطقي كه از دوره      

البته اين موضوع را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در اين             . ان جاكلي بود، اعمال نمايد    خاند
زمان، حكومت ايلخانان دچار ضعف شده بود و ديگر مانند گذشته، توانايي اعمال قدرت و               

اين موضوع، موفقيتي بزرگ براي پادشـاه گرجـستان         . نفوذ واقعي را در گرجستان نداشت     
ي مستقيم دولت     خشي از خاك اين سرزمين كه عمالً از نفوذ و اداره          شد، زيرا ب   محسوب مي 

باگراتي خارج بود دوباره به طـور غيرمـستقيم بـه نظـارت و تابعيـت پادشـاهي بـاگراتي                    
به اين ترتيب مانند گذشته، مناطق امراي جاكلي به عنوان حاكمـان تـابع پادشـاهي     1.درآمد

رسـد عـالوه بـر       به نظر مي  . گرفتند  دستور مي  باگراتي، بايد مستقيما از پادشاهي گرجستان     
خصوص در    پنجم، ضعف نظارت و عملكرد ابوسعيد ايلخان به        گئورگيقدرت قابل مالحظه    

هاي پاياني حكومتش بر مناطق جنوب قفقاز از جملـه بـر گرجـستان، باعـث چنـين                   سال
هي بـاگراتي   اقدامي از طرف پادشاهي گرجستان شد؛ زيرا استقالل خاندان جاكلي از پادشا           

و تابعيت نكردن از اين حكومت، عمال خواست و روالي بود كه از زمان اباقا خـان در ايـن          
شد و برهم زدن اين روال از سوي پادشـاهي بـاگراتي             سرزمين از سوي ايلخانان انجام مي     

دهد كه با وجـود      به عالوه نشان مي   . بيانگر پايان دوره نظارت موثر ايلخانان بر منطقه دارد        
هاي مختلف عليه ايلخانان تا چه اندازه قدرت ايـن           ام تكاپوهاي خاندان جاكلي در دوره     تم

  .خاندان در متصرفاتشان در گرجستان، منوط به قدرت و تاييد ايلخانان بوده است
نـشين ايـن     كه در دوره ابوسعيد، اوضاع جنوب قفقاز، مخصوصاً منـاطق مـسيحي            با اين 

تلـخ و   « بيش از حد و اوضاع اقتصادي نابسامان و آشفته           هاي  منطقه به دليل اعمال ماليات    
 پنجم كه دست به اقدامات مهمي در راستاي ارتقا و           گئورگي اما با درگذشت     2بود،» جهنمي

ــشتم      ــدن، داوود هـ ــار آمـ ــورت داد و روي كـ ــستان صـ ــتالي  گرجـ ــك(اعـ  حـ
در . دطورنسبي، مستحكم باقي مان     باز هم، شرايط گرجستان، به    ) 761/1360ـ746/1346

اين دوره نيز خاندان جاكلي به عنوان امراي تابع پادشاهي بـاگراتي، امـور منـاطقي چـون                  
                                                 

1. Ibid. 
2.the Turco–Mongol invations…, pp. 211,217. 
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انـدازي بـه     ها، شروع به دست    در اين زمان ترك   . سمتزخه و اطراف آن را در دست داشتند       
با اين همـه    . سمتزخه و نقاط مجاور آن كه تحت اختيار خاندان جاكلي قرار داشت، نمودند            

هاي سمتزخه، عمومًا     ها در طول مرز      هشتم هم تا حدود زيادي، هجوم ترك       در دوره داوود  
 الزم به ذكر است     1.شد  با همراهي و مشاركت خاندان جاكلي و پادشاهي باگراتي كنترل مي          

از . خاندان جاكلي تا اواسط قرن شانزده ميالدي در سمتزخه قـدرت را در دسـت داشـتند                
كـه از اواسـط قـرن        ها قرار گرفته بود، تـا ايـن        كها قبل، اين سرزمين مورد هدف تر       مدت

شانزدهم ميالدي، آنان براي حفظ ميراث خود مجبور شدند با امپراطوري عثماني وارد نبرد              
، تمام مناطق گرجستان، تحت سـيطره       1829در نهايت در    . درپي شوند  هاي پي  و كشمكش 

  2.ها درآمد روس
  

   نتيجه
و اعمال قدرت و حاكميـت در ايـن سـرزمين بـه      مغوالن در تكاپوهاي خود در گرجستان       

قدرت امرا و حاكمان محلي نياز داشتند، زيرا نحوه تعامل آنان با اين مهاجمان به خوبي بر                 
گذاشت و حاكميت مغوالن و دولت ايلخانـان بـر ايـن             تحوالت سياسي گرجستان تاثير مي    

هـا،   ارترين ايـن خانـدان    يكـي از تأثيرگـذ    . كرد  منطقه را با دشواري و يا سهولت همراه مي        
بـا  . خاندان جاكلي بود، كه از ابتدا و به اَشكال مختلف در تحوالت اين دوره سـهيم بودنـد                 

تصرف منطقه تحت حاكميت خاندان جاكلي، توسط مغوالن، آنان به تابعيت امراي مغـول و               
با افت و   سپس دولت ايلخانان درآمدند، اما مناسبات اين خاندان با امراي مغول و ايلخانان              

خيزهاي چندي روبرو شد، زيرا همانگونه كه امراي مغول و ايلخانان به حفظ گرجستان بـه    
انديـشيدند؛    عنوان يكي از مهمترين مناطق تابع خود در منطقه حساس جنـوب قفقـاز مـي               

هاي مختلف، قدرت و سيطره نفـوذ خـود را در            خواستند تا به روش    خاندان جاكلي نيز مي   
  . وره افزايش دهندگرجستان در اين د

 خاندان جاكلي در مقابل امراي مغول و ايلخانان، موضعي دوگانه در پيش گرفتنـد؛ بـه                    

                                                 
1. A History of the Georgian…,p.122. 
2.Suny, Ronald Grigor, (1994), The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, 
pp.41,44,46-48,52. 
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كردنـد عرصـه را بـر     اي كه در شرايطي خاص با شورش يا تقويت شورشيان سعي مي            گونه
مغوالن و ايلخانان تنگ كنند و در مواردي نيز با همكاري با آنان به طور مـوثري بـه نفـع                     

. كميت مغوالن و دولت ايلخانان در تحوالت سياسي گرجـستان وارد عمـل مـي شـدند                حا
هـا عليـه امـراي       ها و شركت در شـورش       گرچه، خاندان جاكلي در بيشتر مواقع با مخالفت       

مغول و ايلخانان وارد عمل شدند، اما رفتار حاكمان مغول با اين خاندان از انعطاف خاصي                 
  . برخوردار بود

اول، خاندان جاكلي، . شد  گرفت كه اين موضوع از داليل چندي ناشي مي    توان نتيجه  مي
اي از گرجستان و صـاحب نفـوذ و اعتبـار زيـادي در ايـن                 حاكمان مناطق مهم و گسترده    

توانستند با اتحاد و پيوستن به اردوي زرين كه دشمنان مهـم ايلخانـان               سرزمين بودند و مي   
هديدي جدي در منطقه حـساس جنـوب قفقـاز          در شمال غربي متصرفات اين دولت بود، ت       

هـاي   دوم، امراي مغول و دولت ايلخانان بـه خانـدان         . براي دولت ايلخانان به وجود آورند     
بافـت خـاص    . اي چون خاندان جاكلي در مقابل پادشاهي بـاگراتي نيـاز داشـتند             برجسته

لخانـان  هاي محلي در مناطق قفقاز جنوبي از جملـه در گرجـستان بـه اي               حكومت خاندان 
يـابي احتمـالي پادشـاهي بـاگراتي      هاي كوچك، عليه قـدرت    داد تا از اين قدرت     اجازه مي 

ها با يكديگر در يك سمت و سو قـرار     گرچه در بيشتر مواقع، منافع اين گروه      . استفاده كنند 
هايي چـون خانـدان      كردند با اعطاي امتيازات به خاندان      داشت، اما حاكمان مغول سعي مي     

كپارچگي گرجستان جلوگيري كرده و حاكميـت خـود را در ايـن منـاطق بـه                 جاكلي از ي  
  . تري اعمال نمايند صورت راحت
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