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چکیدُ
يکي اظ پيبمسهبي ؾيبؾت قاب نایي او و اظ نكابنههابي يا ف زوضاس ؾاتُوت ويق و او
قوضـهبي زاذتيق اظ جمته قوضـهبي ايبلت گطجؿتبس اؾت .قاوضـهابي گطجؿاتبس وقاوضـ
موضاوي زض 1039ها .ق .و قوضـ تيموضاظ وَهموضث) زض  1042ها .ق) ثب ثهط گيطي اظ ظميواههابي
تبضيريق عوامل ؾيبؾي و اجتمبعي و قطايٍ حبكم ثط گطجؿاتبس زض زوضاس ث اس اظ قاب عجابؼ او ق
عتيه زولت نیويه و و يبفتوس.
عبمتين قوضـ وموضاوي و تيموضاظ وَهموضث)ق مطگ قب عجابؼ او و حبكميات يا يف قاب
جواس و ثيتجطثه نو اـ وقب نیي) ضا فطنت موبؾجي ثطاي اؾتقال َتجيق جساييذاواهي و تایمين
زيگط ذواؾته هبي ذوز زانؿتوس و ثب تحطيک احؿبؾبت مطزم ايبلت گطجؿتبس و وعاس اؾاتقال ثاه
آنهب و زضذواؾت حمبيت اظ عخمبنيق ثرف بثل توجهي اظ تالـهابي ناابمي قاب نایي و ؾاهب
نیوي ضا ثه ذوز مكغو ؾبذته و ظميوه زذبلت زولت عخمبني زض تحوالت زاذتي ايطاس و گطجؿتبس
و ؾطانجبم تيطگي موبؾجبت و ضويبضويي ز ؾبله زو ككوض همؿبيه ضا زض زوض قب نیي فطاهم نموزنس.
زض اين مقبلهق يمن پطزاذتن ثه زاليل اهميت گطجؿتبس زض زوض نایويهق عتال و ظميواههابي
قوضـهبي گطجؿتبس وموضاوي زض  1039ها .ق و تيموضاظ وَهماوضث) زض  1042هاا .ق)ق ا اسامبت
قوضقيبسق مبهيت و ذبؾتگب اين قوضـ هب و ؾطنوقت قوضقيبس ثط اؾبؼ ضهيبفت تابضيري و ثاه
ضوـ تونيیي -تحتيتي ثب اؾتوبز ثط گعاضـ هبي موضذبس ضؾمي نیوي و تحقيقابت جسياسق ماوضز
ثطضؾي و تحتيل طاض گطفته اؾت.
کلید ٍاشُّا :قب نیيق موضاويق تيموضاظ وَهموضث)ق عخمبنيق گطجؿتبسق قوضـ.

 1زانكجوي زكتطي تبضيد ايطاس ث س اظ اؾالم واحس نجف آثبز .زانكگب آظاز اؾالمي نجف آثبز .ايطاس Valimousavi2015@gmail. Com
 2زانكيبض زانكگب آظاز اؾالمي واحس نجف آثبزق زانكکس عتوم انؿبنيق گطو تبضيد
 3اؾتبزيبض زانكگب آظاز اؾالمي واحس نجف آثبز ق زانكکس عتوم انؿبنيق گطو تبضيد
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هقدهِ
گطجؿتبس ثب قکل گيطي ؾتؿته نیويبس زض ايطاسق اظ جمته نواحي ثؿيبض مهمّاي ثاوز كاه ماوضز
توجه پبزقبهبس اين ؾتؿته طاض گطفت .حیظ والينكين گطجؿتبس ثاه زاليال مو يات جغطافيابييق
معايبي ا تهبزي و جبيگب ؾيبؾي ثويػ زض مقبثل ثب عخمبنيهبق ثطاي پبزقابهبس نایويه اظ اهميات
ثؿعايي ثطذوضزاض ثوز .اگطچه زض ثؿيبضي موا ع ثسليل تجعيه َتجاي حبكمابس و قابهعازگبس گطجايق
ض بثت قبهعازگبس و اُمطاي گطجي و تحطيک زولتهبي ضوؼ و عخمبني نگهساضي و حیظ ايان ايبلات
زچبض مكکل ميقس.
زوضاس حبكميت ي يف قب نیي او ق نو و جبنكين قب عجبؼ او ق ثطاي قبهعازگبس و حبكمبس
گطجؿتبس فطنت موبؾجي ثوز كه زض قطايٍ آقیتگي و پطيكبني اويب ؾيبؾي اوايل حکومات وي
ثب تحطيک مطزم اين ايبلت و َتت يبضي اظ عخمبني ثه قاوضـ عتياه زولات نایوي زؾات ثعنواس.
قوضـهبيي كه ثؿتط آسهب ضيكه زض ظميوههبي تابضيري و عوامال ؾيبؾايق اجتمابعي و ا تهابزي
زاقت و ثب ضوي كبض آمسس قب نیي و ؾيبؾت وي مجوي ثاط عاع حبكمابس پيكاين ايابالت وزوض
قب عجبؼ) و تًبز و ض بثت ميبس نرجگابس گطجاي و زضثبضيابسق موجات ؾاو بن و ثاسگمبني ايان
حبكمبس و زضنتيجه ا سام ثه تحطيک مطزم و قوضـ عتيه قب نیي قس.
«گئوضكي ؾبكبآزظ » م طوف ثه «موضاوي» زض ؾب  1039ها .ق و تيموضاظ وَهموضث) زض ؾاب
 1042ها .ق زض گطجؿتبسق زض واكوف ثه ؾيبؾات قاب نایي مجواي ثطاناساظي حبكمابس ايابالت و
ؾهطزس ازاض اموض ثه حبميبس ذوز و ض بثت ميبس نرجگبس زضثبضق عتيه قب نیي و زضثبض نیوي زؾات
ثه قوضـ ظزنس و مستي مبيه اقتغبالت شهوي زولت نیويه ضا نؿاجت ثاه ذاوز و تحاوالت زاذتاي
گطجؿتبس فطاهم نموزنس .افعوس ثط آس اگطچه كبنوس انتي اين قوضـهبق گطجؿتبس و ايبالت تبث اه
وكبضتيل و كبذت) ثوزق امّب ثب تحطيک و زذبلت عخمبنيهب زض اين حوازث اظ قوضقيبسق نبآضاميهاب ثاه
مطظهبي غطثي ايطاس توؾ ه پيسا كطز و ؾطانجبم موجت تيطگي موبؾجبت ايطاس و عخمبني و ضويابضويي
اين زو ككوض و قطو يک زوض جوگهبي ز ؾبله ميبس آسهب گطزيس.
 .1اّویت گرجستاى
ؾطظمين گطجؿتبس كه زض ثين كو هبي یقبظق ؾطحس تطكيه و قطق زضيابي ؾايب اطاض زاضزق زض
َو تبضيد گصقتة ذوز ثسليل تمبيالت اؾتقال َتجبنه گطجيابس و زذبلات ثيگبنگابس زض اماوض ايان
ايبلتق همواض محل موبظعبت و ككمکف و قوضـ ثوز اؾت .اظ آس و تي كه كايف مؿايحيت زض
گطجؿتبس و اضموؿتبس ضواد يبفتق ككمکف ميابس اياطاس و ضوم هام ثاط ؾاط مؿایله اضموؿاتبس و
گطجؿتبس اظ ظمبس حکومت اقکبنيبس قست يبفت و حبكمبس آس نواحي هط و ت زولتي ضا يا يفتاط
مي زيسنسق ثه َطف مقبثل ضوي ذوـ نكبس ميزازنس .اظ ايوطو زض زوض اقکبنيبسق ؾبؾابنيبس و حتاي
ث س اظ اؾالم زض زوض ؾتجو يبس و ذواضظمكبهيبس و نیويه و ثابالذط بجبضياهق هميكاه قاهطهب و
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موبَقي اظ حسوز گطجؿتبس زؾتثهزؾت ميقسق تب جبيي كه آذطين ثبض زض زوض بجبضق عجبؼ مياطظا
1
هیس قهط یقبظ ضا زض ؾب  1243ها .ق ثه ضوؼ تؿتيم كطزق تؿتيمي كه زيگط ثبظگكت نساقت.
گطجؿتبس زض عهط نیويه ناط ثه مو يت و اهميت آسق يکي اظ چهبض والي نكين ثاوز .واليابت
زض زوض نیويه ثط اؾبؼ اعتجبض و اهميت عجبضت ثوزنس اظ -1 :والي عطثؿاتبس وذوظؾاتبس)  -2والاي
2
لطؾتبس  -3والي گطجؿتبس  -4والي اضزالس وكطزؾتبس).
گطجؿتبس اظ زو قبهعاز نكين تكکيل يبفته ثاوز -1 :كابضتيتي ) (Karteliaزض قامب غطثاي
گطجؿتبس -2.كبذتي ) (Kachetiaزض جووة قط ي گطجؿتبس 3.والي وحبكم) گطجؿتبس ظمابني اظ
ذبنساسهبي كبذتي و گبهي نيع اظ ذبنساسهبي كبضتيتي ثطگعيس ميقس .مطكع گطجؿتبس و همچواين
كبضتيتيق قهط تیتيؽ ثوز 4.زض گطجؿتبس وكبضتيتوكبذتي) ثيكاتط ماطزم مؿايحي ثوزناس و كتيؿابي
مرهول ثه ذوز زاقتوس .امّب زض َاو تابضيد گطجؿاتبسق اكخاط حبكمابس و افاطاز َجقاه حابكم زض
گطجؿتبسق ثوب ثه مهتحت مؿتمبس ميقسنس .ظيطا قبهبس ايطاسق ثويػ نیويبس حکومت اؾتبسهابي
ككوض ضا ثه كؿبني كه ثه زين اؾالم ضوي ميآوضزنسق ميؾهطزنس.
ثب قکل گيطي ؾتؿته نیويبس زض ايطاس و ؾطوؾبمبس يبفتن اويب ؾيبؾي ككوضق اظ جمته نواحي
ثؿيبض مهمّي كه موضز توجه پبزقبهبس اين ؾتؿته طاض گطفتق گطجؿاتبس ثاوز .زض ايان زوض ثاسليل
مو يت جغطافيبييق ؾيبؾي و ا تهبزي اين موُقهق جوگهبي ثؿيبض ظيبزي زض اين حسوز ثاه و او
پيوؾت .چوبنکه زض يکي اظ اين جوگهبي نیويبس زض گطجؿتبس و 1025ها .ق) زض مست ثيؿت ضوظق
هیتبز هعاض نیط ثه تل ضؾيسنس و يکهسوؾي هعاض نیط اؾيط قسنسق پوجاب هاعاض ظس و زذتاط و پؿاط
نبحت جمب ثه اؾبضت زضآمسناس و زض ميابس مؿاتمبنبس ذطياسوفطوـ قاسنس 5.ثاط اؾابؼ ضوايات
اعتمبزالؿتُوهق زض جوگ ؾب  1027ها.ق زض گطجؿاتبسق پبزقاب نایويه « كاوس ثاه گطجؿاتبس
فطؾتبز ق ز هعاض نیط اؾيط گطجي اظ مطز وظس همطا ذوز آوضز» 6.ذمؽ اين اؾطا و غوابيم مت تا
ثه قب ثوز 7.ثط اؾبؼ گعاضـ موبثع تبضيريق زضآمسهبي جوگي حبنل اظ اينگونه نجطزهب ثاه هماطا
موج ي غوي اظ َالق جواهطات و اقيب تعيين قسة كتيؿبهبي گطجيق حطوت عايمي ثوز كاه ثاب وضوز
ثه ايطاسق زض ثبظاض و ا تهبز پبيترت و قهطهبي زيگط احط ميگصاقت.
يکي زيگط اظ زاليل اهميت گطجؿتبسق توليس اثطيكم زض اين موُقه ثوز .اثطيكام كاه مهمتاطين
كبالي ايطاس و عمس تطين تم نبزضاتي ككاوض ثاه قامبض مايآماسق ثراف مهماي اظ ايان كابالي
اؾتطاتػيک و ا تهبزي زض گطجؿتبس توليس مي قس .اولئبضيوؼ توليسكووسگبس عمس اثطيكم ضا ايابالت
قمبلي ايطاسق ي وي مبظنسضاسق گيالس و گطجؿتبس زانؿته و ميعاس توليس اثطيكم گطجؿاتبس ضا ض ماي
8
ثبالي  2000ثبض ترمين ظز اؾت.
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 .2گرجستاى ٍ صفَیاى
همبنُوضي كه جال گیته قسق مو يت جغطافيبيي گطجؿتبس و وا اع قاسس آس زض كوابض زضيابي
ؾيب و قمب طاثبغق نقف ا تهبزي كبالي اؾتطاتػيک اثطيكام زض ايان موُقاه ثاه هماطا حاطوت
ؾطقبض نيطوي انؿبني ثطاي ثه كبض گطفتن ذسمبت نابمي گطجيابس زض ؾاهب نایويه9ق ؾاجت توجاه
نیويبس ثه اين ايبلت قس ثوز.
توجه پبزقبهبس نیويه ثه گطجؿتبسق حؿبؾيت و زذبلت زو همؿبيه ثيگبناه زض اماوض زاذتاي
گطجؿتبس ضا ثسنجب زاقت .ض بثت و زذبلات ككاوضهبي همؿابيه ثاويػ ضوؼ و عخمابني زض اماوض
گطجؿتبس ثهگونهاي ثوز كه جوبحثوسيهب زاذتي ايبلتهبي گونبگوس گطجؿاتبس و توابظ و اذاتالف
ميبس قبهعازگبس گطجي ثط ؾط زؾتيبثي ثه سضت ضا تكسيس مينموز .ايان زضگياطيهاب و اذتالفابت
اظيکَطف موجت َتت كمک ويبضي يکي اظ اين قبهعازگبس ض يت و حبكم اظ زولت نایويه عتياه
ض يت ذوز مي گكت كه نهبيتبً اضزوككي نابمي پبزقب نیوي ثاه گطجؿاتبس ضا ثاسنجب زاقات .اظ
َطف زيگط زذبلت ككوضهبي زيگط كه ثه گطجؿتبس توجه زاقتوسق زض و بيع زاذتي ايان ايبلات ثابظ
ميكطز و جوگ و ككمکف ميبس اين سضتهب ضا تكسيس مينموز.
گطايكبت جساييَتجي و اؾتقال ذواهي حبكمبس گطجي زض مقبثال پبزقابهبس نایوي اظ جمتاه
عوامتي ثوز كه زض مو يتهبي موبؾتق گطجيبس ضا تكوي ميكطز كاه جهات زؾاتيبثي ثاه چواين
مقهوزي زؾت ثه قوضـ و َغيبس ثعنوس .اين گونه ا سامبت م موالً عکؽال مل ؾارت پبزقابهبس
نیوي ضا ثسنجب زاقت كه موجت ظيبس و ذؿبضت مبلي و جبني فطاواني زض اين موُقه ميقس.
زض زوضاس پبزقبهي قاب اؾامبعيل نایويق عاالو ثاط مقبناس ؾيبؾاي و ممبن ات اظ ت اطو
عخمبنيهب ثه موبَ یقبظق يکي اظ عوامل اضزوككيهابي ناابمي ثاه گطجؿاتبسق پياطوي اظ ؾاوت
جهبزوغعا ثب كیبض ثوز كه آس ؾطظمين ضا ؾطظمين كیبض مينبميسنس 10.چوبنکاه پاؽ اظ قکؿات قاب
اؾمبعيل زض جوگ چبلسضاسق علجبقبس ثط آس قسنس كه قب نیوي ضا ثه جوگ ثاب گطجيابس عيؿاوي
تحطيک كووس و زضنتيجه ؾهب علجبـ چهبض ثبض ثه گطجؿتبس حمته نموز.
اؾکوسض ثيک موكي تطكمبس ثه انگيع مصهجي پبزقب نیوي ثطاي جهبز اقبض كطز و ميگويس:
«چوس ؾتُبس ؾتيمبس [ؾتُبس عخمبني] زض ثسايت امط جتوؼق لكاکط ثاه زيابض ضوؼ و فطناگ
11
ككيس ثه غعا و جهبز مكغو قس ثوزق آس حًطت نيع ثه غعاي كیبض تحطيى نموزنس».
زض زوضاس ظمبمساضي قب َهمبؾت او نیوي و 930 -984هاا.ق 1524-1576/م) نياع ثاطاي
ثط طاضي امويت و زفع قوضـ زض گطجؿتبسق ثه آنجب لكکطككيس .اظ ثطضؾاي گاعاضـهابي ماوضذين
ضؾمي نیوي چوين ثه ناط ميضؾس كه انگيع هبي َهمبؾت او ثطاي لكکطككي ثه موبَ یقبظق
پيطوي اظ همبس نيبت و انگيع هبي نيبكبنف جُويسق حيسض و اؾمبعيل ثوزق ي وي كؿت تجطثه نابمي و
12
گطفتن غوبيم جوگي اظ َطي جوگ و جهبز ثب كیبض مؿيحي وگطجي).
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قب َهمبؾت زض لكکطككي نهبيي ذوز ثه گطجؿتبس زض ؾب  961ها .ق توانؿت امويت نؿجي
زض اين ايبلت ثه وجوز ثيبوضز .ظيطا ثط اؾبؼ نتح آمبؾايه و 961هاا .ق  1555/م) كبضتيالق طاجاهق
آذؿقهق كبذت و مؿ ثه ايطاس واگصاض قس و ايبلتهبي گطجاي ثبقاي آچاوقق كوضياب ق زازيابس تاب
13
محسو َطاثعوس و َطاثتؽ ثه عخمبني زاز قس.
ثب قطو زوضاس ؾتُوت قب عجبؼ او و اتربش ؾيبؾت تؿبمح و تؿبهل مصهجي ثب ؾبيط ازيبس و
مصاهت اظ ؾوي اوق ثب مؿيحيبس گطجي ثب ماليمت و زوؾتي ثطذوضز قس .ظيطا تسثيط قب عجابؼ ايان
ثوز كه ثتوانس گطجؿتبسق اضموؿتبس و آشضثبيجبس ضا زض اولين فطنت اظ تهطف عخمبني ذابضد كواس .اظ
ايوطو ثب اضاموهق گطجيبس و زيگط مؿيحيبس ثيف اظ گصقتهق ثه ذوثي ضفتبض مينموز 14.امّاب نابآضاميهاب
پيزضپي گطجؿتبس -كه عتت انتي آس تحطيکبت و افعوسَتجيهبي عخمبنيهب ثاوز -ؾاجت گطزياس
كه پبزقب مقتسض نیوي زض َي چوسين لكکطككي ثه آنجب حمته كوس 15.چوبنکه زض ؾب  1012هاا.
ق قب عجبؼ ثطاي ايوکه آشضثبيجبس ضا اظ تهطف عخمبنيهب ثيطوس آوضزق ثه آس ؾطظمين حمته نماوز و
تجطيعق ايطواس و نرجواس ضا تهطف و اميط گطجؿتبس كبضتيتي وگطگين ذبس) و اميط گطجؿتبس كابذتي
وكبذت) ثب پيوؾتن ثه اضزوي نابمي قب عجبؼق ذطاجگعاض زولت نیوي قسنسق 16و تاب ز ؾاب ث اس
اميطاس ذطاجگعاض گطجؿتبس هطثبض ثب هسايب و پيكکف هبي فطاواس و غالمبس و كويعكابس گطجاي ثاه
حًوض قب عجبؼ مي ضؾيسنس و يب يکي اظ افطاز ذبنواز ذوز ضا ثب تحف و هاسايبي گطانجهاب ثاه زضثابض
پبزقب نیوي اععام ميكطزنس.
چوسي ث س ثب ؾطپيچي اميطاس واليتهبي كبضتيتي و كبذتي اظ قاب عجابؼ و نقاى پيمابسنبماه
نتح آمبؾيهق موبؾجبت حؿوه قب عجبؼ ثب حبكمبس گطجؿتبس ثه جوگ و نعا و ؾطانجبم لكکطككي
ثه گطجؿتبس تجسيل قس .ظيطا ثط اؾبؼ نتحوبمه آمبؾيه ميبس ايطاس و عخمبني زض ؾاب  961هاا .ق
واليت هبي گطجي كبضتيتيق كبذتي و مؿ ثه ايطاس واگاصاض قاس و موابَ ثبقاي آچاوقق كوضياب
وزازيبس جع تواثع عخمبني گطزياس 17.اماب نبفطمابني زو قابهعاز گطجاي لواضنابة ذابس و تيماوضاظ
وَهموضث) اميطاس واليتهبي كبضتيتي و كبذتي اظ قاب عجابؼق پبزقاب نایوي ضا ثاه لكکطككاي
گطجؿتبس و توجيه و تیزيت آس زو اميطق مهمم نموز .چوبنکه قب عجبؼ َي يک نبمهاي ثاه پبزقاب
عخمبني و ؾتُبس احماسذبس عخمابني)ق ياطوضت جواگ و غاعا ثاب كیابض مؿايحي ضا انگياع اناتي
18
لكکطككي ذوز ثه گطجؿتبس زانؿته اؾت.
ثب لكکطككي قب عجبؼ ثه ذبک گطجؿتبسق لوضانبة ذبس و تيموضاظ وَهوضث) اميطاس يبغي كه
تواس مقبثته ثب ؾهب نیوي ضا نساقتوس ثه عخمبني پوبهوس قسنس .اگطچه چواسي ث اس لوضانابة ذابس
ابهبض اَبعت كطز امب تيموضاظذبس ثب تحطيک ؾتُبس عخمبني ثاط مواياع مربلیات ذاوز ثاب زولات
نیوي پبيساضي نموز و زض َي جوگ هبيي توانؿت ثؿيبضي اظ ؾطزاضاس و ؾطثبظاس ؾهب نیوي ضا ثه
تل ثطؾبنس.
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 .3عاهلیي شَرشّای گرجستاى در دٍرُ شاُ صفی اٍل
پؽ اظ مطگ قب عجبؼ و قطو زوضاس ؾتُوت قب نیي قوضـهبي گطجؿاتبس ازاماه يبفات.
عبمتين اين قوضـهب زو نیط اظ قبهعازگبس گطجي ثه نابمهابي «گئاوضكي ؾابكبآزظ » م اطوف ثاه
موضاوي و «تيموضاظ گطجي» اظ واليبس قوضقي زوض قب عجبؼ كه ثه عخمبني پوبهوس قس ثوزنس.
ثطاي قوبذت و آگبهي ثيكاتط اظ مبهيات و ذبؾاتگب ايان قاوضـهاب و انگياع هابي عابمتين
قوضـهبي گطجؿتبس زض عهط قب نیيق اثتسا ثه ثطضؾي پيكيوه و ف بليتهبي عبمتين قاوضـهاب
وموضاوي وتيموضاظ) و موبؾجبت آسهب ثب زولت نیوي ميپطزاظيم.
«گئوضكي ؾبكبآزظ » م طوف ثه موضاوي اظ قبهعازگبس و ؾطزاضاس گطجي ثوز كه زض موبثع فبضؾي
ثه نبم «موضاو» يبز قس اؾت .وي زض گطجؿتبس ثسليل مربلیت ثب زضثبض و اقاطاف گطجؿاتبسق ماوضز
ثيتوجهي طاض ميگيطز و ثب اؾالم آوضزس زض ببهط ثه ذسمت قب عجبؼ او زضآمس .امّب چوسي ث س ثه
قوضـ عتيه قب عجبؼ زؾت ظز و 1035ها .ق).
«موضاوي» زض زوض ظمبمساضي قب عجبؼ كه زض ببهط ثه زين اؾالم ضوي آوضز ثوزق امّب زض نهبس
ثط آيين مؿيحي ذوز ثب ي مبنس ثوزق توانؿت اهبلي گطجي موُقاه كبضتيال ضا كاه اظ قاب نایوي
فطمبس مي ثطزنسق ثب حيته و تعويطق آنهب ضا ثه قوضـ عتيه زولت نایوي تحطياک كواس 19.ثُوضيکاه
قب عجبؼ ثطاي زفع اين قوضـ ثؿيبضي اظ حبكمبس و اُمطاي ككوض ضا ثه يابضي َتجياس .ثاط اؾابؼ
گعاضـ موبثع اضموي و گطجي 20و همچوين ضوايت موضذبس ضؾامي عهاط نایويق ماوضاوي ثاط احاط
آقیتگي كه زض ميبس ؾهب علجبـ ضوي زاز ثوزق توانؿت ثب تال و غابضت اضزوي علجابـق ت اساز
ظيبزي اظ اُمطا و ؾطزاضاس علجبـ ضا ثه تل ضؾبنس و ؾطهبي ككتهقسگبس ضا ثه مواوض ابهبض اَبعت
و زوؾتي ثه همطا هسايبيي نیيؽ ثه عخمبني اضؾب نمبيس و زولت عخمبني ضا ثطاي تهطف گطجؿتبس
و قطواس تطغيت ثه حمته كوس .زولت عخمبني نيع زض مقبثل ابهبض انقيبز موضاوي فطمبس ايبلت كبضتيال
ضا ثه نبم او نبزض و فطمبس حکومت ايبلت كبذتي وكبذت) ضا ثاه تيماوضاظ وَهماوضث) كاه اجالً ثاه
عخمبني پوبهوس قس ثوزق اضؾب كطز و ثسين تطتيت تيموضاظ و موضاوي هطكسام زض كُطؾاي حکومات
ذوز زض گطجؿتبس مؿتقط قسنس.
قب عجبؼ ثطاي زفع اين قوضـق ؾهبهي ضا ثه فطمبنسهي عيؿي ذبس وضچي ثبقي میموض نماوز
و ؾهؽ ثب انتربة عاق ذبس چطكؽ ثه اميطاالمطايي قطواسق وي ضا ثب عيؿي ذابس اوضچي ثبقاي
همطا كطز .امبمقتيذبس ثيگتطثيگي فبضؼق قب ثوس ذبس ثيگتطثيگي آشضثبيجابس و امياط گوناه ذابس
ثيگتطثيگي چروض ؾ س نيع همطا ثب ؾهبهيبس تحت فطمبس ذوزق میموضيات يبفتواس تاب ثاه زفاع ايان
قوضـ ثهطزاظنس .ؾطانجبم جوگق اگطچه زض اثتسا ؾهبهيبس گطجاي ماوضاويق و هامپيمابس او تيماوضاظ
21
وَهموضث) پيكطفتهبي زاقتوسق امّب زض نهبيت ؾهبهيبس نیوي توانؿتوس ثط قوضقيبس پيطوظ قونس.
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پؽ اظ ؾطكوة اين فتوهق زض گطجؿتبس ميبس موضاوي و تيموضاظ وَهموضث) ثط ؾط كؿت اسضت
اذتالف و زضگيطي ثوجوز آمس و ؾطانجبم تيموضاظ وَهماوضث) ثاط ماوضاوي غتجاه يبفات و ماوضاوي
قکؿت ذوضز ثه زولت عخمبني پوبهواس قاس .تيماوضاظ وَهماوضث) ثاب وؾابَت زاوزذابس فطظناس
اهللوضزيربس و ابهبض نسامت و پكيمبني ثه زضثبض نیويق ثه حًاوض قاب عجابؼ ضؾايس 22.اگطچاه ثاب
قکؿت قوضقيبسق گطجؿتبس آضامف پيسا كطزق امّب چوسي نگصقت كاه پاؽ اظ ماطگ قاب عجابؼق
مسعيبس سضت اظ فطنت پيفآمس اؾتیبز كطزنس و زؾت ثه قوضـ ظزنس.
الف) شَرش هَراٍی علیِ شاُ صفی
مطگ قب عجبؼ او و قطو آقیتگيهبي زوضاس ؾتُوت قب نیي او و ثيتجطثگي و جواني
ويق اميطاس گطجؿتبس ضا ثطاي زؾتيبثي سضت و َتت اؾتقال و تیمين زيگط ذواؾتههبي ذوزق ثاه
قوضـ تطغيت نموز .يکي اظ مهمتطين اين قوضـهبق قوضـ قبهعاز گطجي «گئوضگي ؾبكبآزظ »
م طوف ثه موضاوي ثوز كه وي زض ؾب  1039هاق ق1630 /مق ثب تكوي مطزم گطجي ثاه جاسايي اظ
ايطاسق زؾت ثه قوضـ عتيه قب نیي ظز .اگطچه قطايٍ عبزي تغيياط ؾاتُوت و ت اويى قاب زض
ؾتؿته نیويه پؽ اظ قب عجبؼ او ق چوين فطنت مغتومي ضا ثطاي اين جيل قوضقيبس فطاهم كطز
ثوز .امّب ثب انسكي تیمل و تحقي زض گعاضـهبي موضذبس ضؾمي نیوي زضاينثبض و ثطضؾاي اوياب
ؾيبؾي و اجتمبعي ضوظگبض ؾتُوت قب نیي و ضواثٍ ذبضجي ثب همؿبيگبس ميتواس زضيبفت كاه زض
و و قوضـ موضاوي عوامل و ظميوه هبي چوسي زذبلت زاقت .ؾبثقه تبضيري گطجؿتبس زض قوضـ
و ؾطپيچي اظ پبزقبهبس نیوي كه ثبضهب اتیبق افتبز ثوزق ثسليل وجوز ذبنساسهبي محتاي و نججابي
ثبنیوشي كه زض اين موُقه ازعبي سضت و حکومت زاقتوسق زض ثطوظ اين قوضـ مؤحط ثوز .چوبنکه ثاب
ثطضؾي تبضيد تحوالت گطجؿتبس زض زوض نیويه كه جالً ثه آس اقبض قس ق نججبي ذبنساسهبي هاط
زو ايبلت مهم گطجؿتبس وكبضتيل و كبذت) ثه فطاذاوض قاطايٍ و فطناتهابي موبؾات -ثاب وجاوز
ض بثتهبي زاذتي ذوز -ثطاي كؿت سضت محتي ثاه جواگ و نجاطز ثاب زولات مطكاعي ونایوي)
ثطميذبؾتوس .و حتي زض ثطذي اظ اين زضگيطيهب ثب غتجه ثط ؾهبهيبس علجبـق پياطوظيهابيي ثسؾات
آوضزنس.
انگيع اؾتقال ذواهي و جساييَتجي كه زض ذال طس زهم هجطي ثبعج و او قاوضـهاب و
يبم هبي مرتتیي اظ جمته زض گطجؿتبس قس ثوز نيع زض همطاهاي ماطزم گطجؿاتبس ثاب ماوضاوي زض
قوضـ عتيه قب نیي مؤحط ثوز .موضاوي كه جالً زض مقبثل ؾهب قب عجبؼ ذوز ضا نبتواس زيس ثوزق
ثه عخمبني پوبهوس گطزيس و اكووس ثب تغييط ؾتُوت و فطنت ثوجوز آمس پؽ اظ مطگ قب عجبؼق ثاب
هسف جسايي ايبلت گطجؿتبس اظ ايطاس و ايجبز يک حکومت مؿاتقلق ثاه َغيابس زؾات ظز .حاؽ
اؾتقال َتجي و تمبيل ثه ايجبز يک حکومت مؿتقل ثب توجه ثه حًوض نيطوهبي گطجي زض اياطاس و
ذُط ثبلقو اتحبز و قوضـ آسهب عتيه زولت مطكعي اظ مويو هبي بثل تیمتي ثوز كه توجه ؾيّبح
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ايتبليبيي زض زوض قب عجبؼ او ضا ثه ذوز جتت نموز و اظ آس ؾرن ثه ميابس آوضز اؾات .وي ثاب
قطح انگيع هبي اؾتقال َتجبنه گطجيبس و تاالـ زض جهات ججاطاس ذطاثايهاب و ككاتبضهبيي كاه
نیويبس زض اضزوككي هبي نابمي ذوز ثه گطجؿتبس ثه ثبض آوضز انسق نججبي گطجي ضا متطنس فطنت
زانؿته و مينويؿس« :ثه محى ايوکه فطنتي زؾت ثسهس ت ساز ظيبزي اظ ايكبس حبيطنس يوز ف تي
ضا پبض كووس و ثه انتقبم ثيعسالتيهبي گصقته ثطپبذيعنس ... .اگط گطجايهاب زض زاذال ككاوض اؾاتحه
23
ثطزاضنس اظ پكتيجبنيهبي ظيبزي ثطذوضزاض ذواهوس ثوز».
زذبلت زولت عخمبني زض اموض زاذتي گطجؿتبس و اضؾب نيطو و تجهيعات جوگاي زض پكاتيجبني و
تطغيت موضاوي ثطاي تهطف ايبلت گطجؿتبس و زضگيطي ثب لكکطيبس پبزقب نایوي اظ زيگاط عتال
ثطوظ قوضـ موضاوي عتيه قب نیي ثوز.
عخمبني هب كه ؾيبؾت ذوز ضا متوبؾت ثب تحاوالت و قاطايٍ زاذتاي حکومات نایوي تواايم
ميكطزنسق اظ نرؿتين آقیتگيهبي پؽ اظ مطگ قب عجابؼ او و پطيكابني اوياب زاذتاي اوايال
حکومت قب نیي اؾتیبز كطزنس .افعوس ثط آس قرهيت ي يف و غيطمُمئن و نه چواساس اؾاتواض
قب نیي نكبس زاز كه عخمبنيهب زض ثهط گيطي اظ مقتًيبت لحاهاي زضنگي نساقته ثبقوس و ثاسين
تطتيت پكتيجبني اظ «موضاوي» گطجي ضا ثهبنه اي ثطاي حمتاه ثاه اياطاس و تهاطف موابَقي اظ ايان
ؾطظمين طاض زازنس .اگطچه تحطكبت موضاوي يکي اظ موججبت انتي اين لكکطككي ثوز كه نهبيتبً زض
ؾب  1038ها .ق ؾتُبس عخمبنيق ذؿطوپبقب وظيط اعام ذوز ضا ثب همطاهي موضاوي میموضيت حمته
ثه ايطاس ميكوس.
و و چوين وي يتي زض ؾطحسات غطثي ايطاس ثبعج گطزيس كه ث ًي اظ مربلیبس ؾتؿته نیوي
و حبميبس عخمبني زض موبَ واسق آذؿقهق مونل و كطزهبي مربلف ثه مربلیت ثاب زولات مطكاعي
نیوي ثهطزاضنس و موبَ غطثي ضا پطيكبس كووس .قب نیي ثطاي مقبثته ثب چوين ثحطانيق ضؾتمثياگ
زيواسثيگي 24كه میموض حیببت ؾطحسات آشضثبيجبس قس ثوز و ثه زليطي و ؾيبؾات تاسثيط م اطوف
ثوزق ضا میموضيت ز از تب ثه توجياه مربلیابس و تیزيات قوضقايبس ثهاطزاظز .وي زض ايان میموضياتق ثاب
همکبضي اُمطا و لكکطيبس ؾطحس آشضثبيجبس توانؿت گطو ثؿايبضي اظ ؾاهبهيبس عخمابني و َواياف
25
كطزهبي محموزي و حکبضي ضا كه حبميبس عخمبني ثوزنسق اظ پبي زضآوضز.
ب) فرجام هَراٍی
اگطچه تالـ موضاوي زض ثطانگيرتن عخمبنيهب ثه جوگ ثب ايطاسق ثاه تيطگاي ضواثاٍ و جواگ و
ؾتيع ميبس زو ككوض همؿبيه موتهي قس .امّب چوين ثه ناط ميضؾس كاه حمبيات پبزقاب عخمابني اظ
موضاوي ثيكتط ثطاي زؾتيبثي اين ككوض ثط موُقه گطجؿتبس و تهطف آس اظ چوگب نیويبس ثوز تاب
ثه هس ثبظگطزانسس موضاوي ثه حبكميت گطجؿتبس .ؾتُبس عخمبني ثه موضاوي ثه عوواس يک وؾيته
ثطاي ضؾيسس ثه هسف ذوز مي نگطيؿت و موضاوي ضا همطا لكکطيبس ذوز میموضيت زاز تب اظ قوبذت
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او ثه موُقه و مؿيطهبي عجوض لكکطيبس اؾتیبز نمبيس .اظ گعاضـ موبثع تبضيري عهط نیوي چواين
ثه ناط ميضؾس كه اگطچه عخمبني هب ثب اتربش چوين ؾيبؾتي توانؿاتوس اظ وجاوز قابهعازگبس فاطاضي
گطجؿتبس زض ذبک ذوز ثه عوواس اثعاضي عتيه زولت نیوي اؾتیبز كووس .امب همطاهي و همابهوگي
موضاوي و ؾطزاض ؾهب عخمبني ذؿطو پبقب چوساس ثه َو نيوجبميس و زض مؿيط عجوض ثه عتل گونبگوس
ميبس آس زو اذتالف ايجبز قس و هط يک نؿجت ثه زيگطي بوين قسنس .چوبنچاه ماوضاوي ثطذاي اظ
تجهيعات نابمي و اثعاض تؿتيحبتي كه زض جوگ ثه زؾت آوضز ثوزق ثاسوس آگابهي و همابهوگي ثاب
ذؿطوپبقبق آنهب ضا ثه آلتوس ت ه گطجؿتبس اضؾب نموز .ذؿطو پبقب ؾطزاض ؾهب عخمبني چوين عمتاي
ضا َغيبس و نبفطمبني تتقي كطز و نؿجت ثه وي بوين و ثياعتمبز گطزيس .چوبنچه پاؽ اظ چواسي ثاب
ذُسعه و نيطنگ توانؿت موضاوي و پؿطـ و ت سازي زيگط اظ ؾطزاضاس قوضقاي گطجاي ضا ثاه تال
ضؾبنس و زاضايي و اموا آنبس ضا تهبحت كوس 26.ثسين تطتيت تالـ موضاوي زض تحطياک عخمابنيهاب
ثطاي ثهط موسي اظ مؿبعست هبي آس ككوضق جهت زؾتيبثي وي ثه اسضت زض گطجؿاتبس ثاه جابيي
نطؾيس .امّب اين ا سام ؾجت لكکطككي عخمبنيهب ثاه اياطاس و ذهاومت و زقاموي ميابس زو ككاوض
همؿبيه گطزيسق ثهگونه اي كه ثاب آغابظ ياک زوض چواسين ؾابله جواگ ميابس َاطفين و يا ف و
نبكبضآمسي قب نیي زض ثطاثط عخمبنيهبق آقیتگي موبَ غطثي ايطاس ضا ثسنجب زاقت 27.ظيطا ثب ا سام
موضاوي و لكکطككي عخمبني هبق َوايف كطز و عطة و زيگط حبميبس زولت عخمبني زض نواحي غاطة
ككوض ثب انگيع هبي جسايي َتجي ثه تحطكبتي زؾت ظزنس كه زض نهبيت ثه جسا قسس ثغاساز اظ اياطاس
28
و 1048هاق ق) انجبميس.
ج) شَرش تیوَراز (طْوَرث) گرجی علیِ شاُ صفی
همبس َوض كه جالً گیته قسق زض گطجؿاتبس تيماوضاظ وَهماوضث) زض ضوظهابي پبيابني حکومات
قب عجبؼ او زؾت ثه َغيبس ظز و ثب اتحبز ثب موضاوي و قکؿت ؾهب نیويق زض پوقاف حمبيات
عخمبني ثه فطمبنطوايي كبذت زؾت پيسا كطز 29.امّب پاؽ اظ چواسي ثاب قکؿات اتحابز قوضقايبس و
ؾيُط نیويبس ثط گطجؿتبسق تيموضاظ ثطاي مستي سضت ذوز ضا اظ زؾت زاز و ثاب ابهابض اَبعات و
30
انقيبز ثه حًوض قب عجبؼ ضؾيس.
ثب مطگ قب عجبؼ و آغبظ زوضاس ظمبمساضي قب نیيق پبزقب جواس نیوي تيموضاظ گطجي ضا ثاه
واليت گطجؿتبس گمبقت .تيموضاظ نيع زض مقبثلق هيیتي اظ كككايبس مؿايحي ضا ثاه موااوض اعاالم
31
انقيبز و تساوم زوؾتي ثب زولت نیويهق ثه زضثبض قب نیي اععام نموز.
تيموضاظ جهت احجبت وفبزاضي و اَبعت ذوزق زض ؾب  1040ها .ق ثه زفع قوضـ ؾهطاة ذابس
گطجي 32زض گطجؿتبس پطزاذت .قطح مبجطا چوين اؾت كه ؾهطاة ذبس گطجي ثسنجب زؾاتيبثي ثاه
حکومت واليت كبضتيل گطجؿتبسق زضنسز ثطآمس تب ثب ثط طاضي اضتجابٌ و اتحابز ثاب تيماوضاظ ذابس و
تحطيک وي عتيه قب نیيق ثتوانس ثه هسف ذوز نبيل آيس .امّب چوس تيموضاظ اظ ضفتبضهبي گصقته ذوز
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پكيمبس قس ثوز و اظ َطفي ثب قب نیي ضواثٍ حؿوه و زوؾتبنه ثط طاض نموز ثاوزق ثاطاي تیكياس و
تساوم اين ضواثٍ زوؾتيق چوين فطنتي ضا مغتوم قمطز و ؾهطاة ذبس ضا ثه تل ضؾبنس و ثاب ابهابض
اَبعت و فطمبنجطزاضي قطح مبجطا ضا ثه قب نیي گاعاضـ نماوز .قاب نایي زض مقبثالق حکومات
33
كبضتيل گطجؿتبس ضا ثه گطگين ذبس فطظنس وي ؾهطز.
ثب قوضـ زاوزذبس حبكم طاثبغ و گوجه و فطظنس اهللوضزيربس عتيه قب نیي زض ؾب  1042ها.
قق تيموضاظذبس زض احط فطيت هبي زاوزذبس عتيه قب نیي ثاه قاوضـ زؾات ظز .زض گصقاته ميابس
تيموضاظ و زاوزذبس ضواثُي ثوز و تيموضاظ ثطازضظس زاوزذبس ثوز و زض وا ه قوضـ «موضاوي» گطجاي
زض اواذط ؾتُوت قب عجبؼ او ق اين ضواثٍ زوؾتي عمي تط قس .تيماوضاظ كاه زض آغابظ ثاب ماوضاوي
هم پيمبس ثوزق پؽ اظ قکؿت زض ثطاثط ؾهب نیويهق ثطاي مستي ؾطگكته و پكيمبس ثوز تب ايوکاه ثاب
وؾبَت زاوزذبس كه حبكم طاثبغ ثوزق موضز عیو قب عجبؼ طاض گطفت و قب عجبؼ نيع ثه پيكوهبز و
ذواؾته زاوزذبس اظ ذُبي وي زض گصقت 34.پؽ اظ آس ثوز كه تيموضاظق لجبؼ عخمابنيهاب ضا اظ تان
ذوز زضآوضز و ثه لجبؼ علجبـ متجؽ قس و زض گطجؿتبس ثه سضت ضؾيس.
قب نیي پؽ اظ ضؾيسس ثه ؾتُوتق تيموضاظ ضا ثه حکومت گطجؿتبس اثقب و ثب اضؾب ذت ات و
هسايبييق او ضا موضز ان بم و لُف طاض زاز 35.امّب هوگبمي كه زاوزذبس حبكم طاثبغ زض ؾب  1042ها.
ق عتيه قب نیي زؾت ثه قوضـ ظزق توانؿت ثب وؾوؾه تيموضاظ او ضا نيع ثب ذوز هماطا و همگابم
كوس و او ضا زض تل و غبضت بجبضيبس كه مربلیبس وي ثوزنسق تحطيک نمبيس .ثاسين تطتيات بجبضهاب
36
پؽ اظ تل و ككتبضق اموا و زاضايي آسهب ثوؾيته گطجيبس تهبحت گطزيس.
اظ ثطضؾي گعاضـهبي موضذبس ضؾمي نیوي چوين ثه ناط ميضؾس كه يکي اظ عوامل اناتي و
تیحيطگصاض زض قوضـ تيموضاظ عتيه قب نیيق تحطيکبت و وؾوؾههبي زاوزذبس ثطاي همطا ؾابذتن
وي ثب ذوز ثوز اؾت .زاوزذبس ثب حيته و تعويط ثه تحطيک تيموضاظ پطزاذت و وي ضا وازاض نموز تب ثاب
تل و غبضت گوجه و انتقب اموا و زاضايي مطزم آنجب ثه گطجؿتبس عتيه قب نایي قاوضـ كواس.
تيموضاظ كه وؾوؾه سضت ضا نيع زض ؾط ميپطوضانسق تحت تیحيط تطغيتهب و تحطيکهبي زاوزذبس ثاه
گوجه حمته و ثه ككتبض و ذطاثي آنجب پطزاذتَ .ج ضوايت موضذبس ضؾامي نایويق گاعاضـ ايان
همبهوگيهب و يوضـ هب ثه قب نیي ضؾيس .قب نیي نيع ثاب ثطكوابضي هاط زو متحاس وزاوزذابس و
تيموضاظذبس)ق حکومت ايبلت طاثبغق گوجه ضا ثه «محمس تيذابس ظيابز او تاي بجابض» 37و كبذات و
كبضتيل ضا ثه «ذؿطو ميطظا گطجي» وضؾتم ذبس) 38نواز لواضنبحتذبس كه جالً موهت ولتط آ بؾي
39
غالمبس ضا زاقته ثوزق واگصاض نموز.
قب نیي اظ ثعضگبس و اعيبس و اقطاف گطجؿتبس ذواؾت كه ثه فطمبنطوايي ضؾتم ذبس تن زهوس
و ؾهؽ تهميم ثه لكکطككي گطجؿتبس گطفت .ثط اؾبؼ ضوايت موبثع تبضيري عهط نایويق قاب
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نیي پيف اظ حمتهق ضؾتمثيگ ؾههؿبالض ضا ثب گطوهي اظ اُمطا و فطمبنسهبس نابمي میموضيت زاز تاب
40
ثه زفع عوامل قوضقي گطجؿتبس ي وي تيموضاظذبس و زاوزذبس ثهطزاظنس.
واله انیهبني زض ذتسثطينق ععم قب نیي ضا زض ؾطكوة قوضـ تيماوضاظ وَهماوضث) ضا چواين
ثيبس ميكوس:
«چوس نبيط قوض و قط آس زو ظيبز ؾط مغاطوض ]زاوز و تيماوضاظق جاع ثاه آة تياا جهبنگكابي
قهطيبض ككوضگيط فطو نمينكؿت توجه الويه زولت و اعالم فتح و نهطت ثه يوضـ نوة گطجؿتبس
الظم و محق گكت ...ضؾتم ثيک ؾههؿبالض ضا مقطض فطموز كه ثه اتیبق تمبمي امطا و اضكبس زولت و
وضچي بس و غالمبس و ؾبيط عؿبكط ا جب ثه گوقمب ظيبز ؾطاس گطجؿتبس يبم و ا سام نموز ضؾتم
ذبس والي جسيس آس واليت ضا ثاط مؿاوس ايبلات و زاضاياي و ؾاطيط حکومات و فطمابنطوايي ماتمکن
41
ؾبظنس».
تيموضاظ و زاوزذبس كه جبس ذوز ضا زض ذُط مي زيسنس و ععم قب نیي ضا زض ؾطكوة ذوز جاعم
مي زيسنسق ثب ؾهب انجوهي ثه طاثبغ آمسنس .زض اين ميبس زاوزذابس كاه تيماوضاظ ضا زض قاک و تطزياس
مي زيسق ثب وانموز كطزس ايوکه قب نیي هس جبس وي ضا زاضزق عواواس مايكاطز كاه ذابس فابضؼ
امبمقتي ذبس ثطازضـق اظ قوضـ آنهب آگبهي زاضز و يکي اظ فطظنساس قب عجبؼ ونیي تي ميطظا) زض
نعز وي اؾت و هس ثه ترت ؾتُوت نكبنسس او ضا زاضنس .ثسين تطتيت تيموضاظ وَهماوضث) مغتاوة
42
حيته و فطيت زاوزذبس قس و عتيه زولت مطكعي قوضـ كطز.
ثب ضؾيسس اذجبض انتهبة ضؾتم ذبس ولتط آ بؾي ثه حکومت گطجؿتبس و آمسس ؾهب علجبـ ثاه
فطمبنسهي ضؾتم ثيک ؾههؿبالضق تيماوضاظ و زاوزذابس زچابض تعلاع قاسنس و نابگطيع اظ طاثابغ ثاه
گطجؿتبس عقتنكيوي كطزنس .و ثب فطاض تيموضاظذبس زض ثطاثط ؾهبهيبس علجبـق ضؾتمذبس ثه حکومات
تیتيؽ ضؾيس و گطجيبس كبضتيل ثه حکومت وي گطزس نهبزنس .آواظ اين پياطوظيهابي ضؾاتم ثياک
ؾههؿبالض ؾجت قس كه واليبس ثبقي آچوقق كوضيب و زازيبسق هيیت هابي نمبيواسگي ضا ثاه نكابنه
43
ابهبض اَبعت و انقيبز نعز او اععام كطزنس و اظ تيموضاظ و اَطافيبس وي اعالم ثيعاضي نموزنس.
ضؾتم ثيک ؾههؿبالض پؽ اظ ؾطكوة قوضـ تيموضاظ و ؾطوؾبمبس زازس ثه اوياب گطجؿاتبسق
ثه مواوض توجيه و تیزيت كطزهب و َوايف حبمي عخمبني زض نبحيه واس عبظم آسجب قس 44.اظ ؾويي نياع
ضؾتم ذبس ولتط آ بؾي كه ثه حکومت كبضتيل گطجؿتبس موهوة قس ثوزق ثب نيطوهابي گطجاي ثاه
توجيه اهبلي طاجه اضزهبسق اضيكب و اضظضوم میموضيت يبفت كه ؾطانجبم اين میموضيت پيطوظي و كؿت
45
غوبيم فطاواس و ثبظگكت ثه گطجؿتبس ثوز.
 .4عَاهل شَرشّای گرجستاى در عصر شاُ صفی
قوضـ هب گطجؿتبس عتيه قب نیي ضيكه زض عوامل گونبگوني زاقت .اين عوامل و ظميوههاب اظ
يک ؾو ضيكه زض ؾيبؾت قب نیي مجوي ثط عع واليبس و حبكمبس پيكين ايبالت زاقت و اظ ؾوي
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زيگط اؾتقال َتجي و جسايي قبهعازگبس گطجي گطجؿتبس زض قطايٍ پطيكبني اويب پاؽ اظ ماطگ
قب عجبؼ او ق موجت ثسثيوي و ؾو بن متقبثل قب نیي و عبمالس قوضـ نؿجت ثه هام گطزياس.
اين ثي اعتمبزي ثه جبيي ضؾيس ثوز كه حبكمبس جبس ذويف ضا زض ذُط نبثوزي ميزيسنس و قاوضـ
ضا هطچوس نتيجه قبيؿتهاي ثسنجب نساقتق جهت حیظ جبس ذاوز ثطگعيسناس .ثاب مُبل اه و ثطضؾاي
ضوايت موضذبس ضؾمي عهط نیوي و مقبيؿه گعاضـهبي آنبس ثب تحقيقبت جسيسق مايتاواس نتيجاه
گطفت كه عوامل مرتتیي زض و و قوضـهبي گطجؿتبس تیحيط زاقتوس:
الف) رقابت ٍ اختالف بر سر قدرت هیاى شاّسادگاى گرجستاى
جوبحثوسيهبي زاذتي ايبلت هبي گطجؿتبس و ض بثت و ؾتيع ميبس قابهعازگبس گطجايق يکاي اظ
عوامل مهّم قوضـ هبي گطجؿتبس وموضاوي و تيموضاظ وَهموضث)) زض عهاط قاب نایي ثاه قامبض
ميضوز.
قب نیي ثب ككتبض و نبثوزي اعيبس و ثعضگبس و ضجب عهط قاب عجابؼ او ق ازاض ككاوض ضا ثاه
غالمبس ذبنه قطيیه ؾهطز 46.ثب اضتقب جبيگب و موعلت ازاضي و سضت اين غالمبسق توانؿات جوابح
هواذواهي اظ نيطوهبي گطجي وقبهعازگبس گطجي) ضا زض ثطاثط عوبنط یقبظي ض يت طاض زهس و ثاطاي
حصف عوبنط یقبظي متویص عهط قب عجبؼ او ق سضت عوبنط نوپسيس ضا افعايف زاز .مهبزي ايان
عوبنط نوبهوضق ضؾتمذبس ؾههؿابالض و ميطظاتقايذابس اعتمبزالسولاه وؾابضوتقي) هؿاتوس .چوبنچاه
ضؾتمذبس ثب اعمب ؾيبؾت ذكن ذوز زض ضاؾتبي تقويت پبيههبي حکومت قب نیيق زض ثطاناساظي
گطجيبس متویص زض زولت نیوي و قبهعازگبني كه زض گطجؿتبس فطمبنطوايي ميكطزنسق نقاؽ مهّماي
ثبظي كطز .ضؾتمذبس و حبميبنف زض زضثبض قب نیيق زض ضاؾتبي ض بثت ثب زيگط قابهعازگبس گطجاي
م تطو و اؾتقال َتت گطجؿتبسق قب ضا عتيه ض جبي سضت ذوز نايط موضاويق تيموضاظ وَهموضث)
و زاوزذبس حبكم طاثبغ كه مسام نؿجت ثه حکومت مطكعي ؾط نبؾبظگبضي زاقتوسق ثطانگيرت.
اتحبز زاوزذبس و تيموضاظ وَهموضث) عتيه قب نیيق فطنت ثؿيبض موبؾاجي ثاطاي ضؾاتم ذابس
گطجي ثوز كه ثب ض بثت چوسين ؾبله ذوزق ؾاطانجبم توانؿات ثاب پياطوظي ثاط زاوزذابس وفطظناس اهلل
وضزيربس)ق وي ضا اظ حکومت طاثابغ ثطكوابض و تيماوضاظ ضا مججاوض ثاه تاطک ذاوز و ذابنواز اـ اظ
47
گطجؿتبس كوس.
چوين اذتالف و ض بثتي ثوز كه ضؾتمذبس ؾههؿبالض ثطاي زفع قوضـ تيموضاظ وَهموضث) والاي
گطجؿتبس اظ ؾوي قب نیي میموضيت يبفت و ثب توجيه و تیزيت تيموضاظ و قوضقايبسق آس واليات ضا
ثطاي قب نیي تؿريط نموز .قب نایي زض ازظاي چواين ذاسمتي وي ضا زض كبضتيال گطجؿاتبس ثاه
حکومت موهوة كطز 48.ضؾتمذبس تب پبيبس ظمبمساضي قب نیي زض ؾمت والي گطجؿتبس ثه ذسمت
49
مكغو ثوز و توانؿت اظ و و قوضـ و َغيبس آس ايبلت جتوگيطي ثه عمل آوضز.
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ب) توایالت استقاللطلباًِ ٍ گریس از هرکس حُکام گرجی گرجستاى
ثب ثه سضت ضؾيسس نیويبس ثه زاليل گونبگوني كه جالً ثه آس اقبض قسق گطجؿتبس موضز توجه
پبزقبهبس اين ؾتؿته طاض گطفت .اهساف ؾيبؾي نیويبس و تحوالت زاذتي گطجؿتبس موجت ثاطوظ
لكکطككيهبي مؿتمطي ثه اين ايبلت قس كه ذطاثيهبي ظيبزي ضا ثسنجب زاقت .ثب لكکطككيهبي
فطاواني كه ثه اين ايبلت قسق اميطاس گطجؿتبس فطمابنجطزاض و ذطاجگاعاض نایويبس قاسنس و زض َاي
حکومت قبهعازگبس گطجي زض گطجؿتبسق هط ثبض آنابس ثاب هاسايبي فاطاواس و عاس اي اظ غالمابس و
كويعاس ثه ذسمت پبزقبهبس نیوي مي آمسنس و يب يکي اظ ثؿتگبس نعزيک ذوز ضا ثاب هاسايب و تُحاف
ثؿيبض ثه زضثبض پبزقب نیوي اععام مينموزنس.
اگطچه قبهعازگبس و اُمطاي گطجي ثه ببهط انقيبز و اَبعت ذوز ضا ثه پبزقابهبس نایوي ابهابض
مي نموزنس .امّب ثب حًوض ضو ثه اظزيبز گطجيبس زض ايطاس ثويػ اظ ظمبس قب عجبؼ او ثه ث س و عال ه و
زلجؿتگي عمي و ثابَوي آنهاب ثاه زيّابض و ؾطظميوكابس گطجؿاتبسق ذابَط ذطاثايهابق ويطاناي و
ككتبضهبيي كه نیويبس زض اضزوككي هبي نابمي ذوز ثه گطجؿتبس زاقتوسق ضا فطاموـ نکطز ثوزنس
و متطنس فطنت ثوزنس .ثه ضوايت ؾيبح فطانؿوي «ثه محى ايوکه فطنتي زؾت زهس ت ساز ظيابزي
50
اظ ايكبس حبيطنس يوز ف تي ضا پبض كووس و ثه انتقبم ثيعسالتيهبي گصقته ثطپب ذيعنس».
ثوبثطاين اينگونه تمبيالت اؾتقال َتجبنه گطجيبس زض ثطاثط عمتکطز زولت نیويه اظ عوامتي ثوز
اؾت كه زض فطنتهبي موبؾتق حبكمبس گطجي ضا تحطيک مينموز كه ثطاي ضؾيسس ثه هسف ي وي
كؿت حکومت مؿتقلق ثه ثطانگيرتن مطزم عتيه زولت مطكعي ثهطزاظنس و ثه قاوضـ زؾات ظنواس.
اين ا سامبت عکؽ ال مل ذكن پبزقبهبس نیويه ضا ثه زنجب زاقت كه ذوز موجات ذؿابضتهابي
ثؿيبضي زض گطجؿتبس مبنوس كوچ گطجيبسق تتیبت نيطوي انؿبنيق ذطاثي آثبزيهب و آؾيتهابي زيگاط
ميقس .اين ذكونتهب و لكکطككيهب اظ ناط ضوانيق تمبيل ثه آظازيرواهي و اؾتقال و اظ ظيط ياوغ
و ؾتُه نیويبس زض آمسس ضاق زض گطجيبس تقويت ميكطز 51.چوبنچه قابهعازگبس گطجاي وماوضاوي و
تيموضاظ وَهموضث)) زض مواضز ثؿيبضي ثب زاوزذبس و حبكمبس زيگط نواحيق عتيه قاب نایي زض ياک
اتحبز موؿجم طاض گطفتوس و ثب توجه ثه جواني و ثيتجطثگي قب نیيق زضنسز تغيياط ؾاتُوت نياع
ثطآمسنس و مُطح نموزس نیي تي ميطظا 52فطظنس قب عجبؼ او و فطظنسذوانس امابمقتيذابس حابكم
فبضؼ 53اثعاض ثؿيبض موبؾجي ثوز كه زاوزذبس حبكم طاثبغ مُطح ؾبذته ثاوز .چوبنکاه ثاطاي عمتاي
كطزس اين ثطنبمه ومقوله جبنكيوي) تيموضاظ مکبتجبتي ثه حبكمبس زيگط نواحي اضؾب نموز و همطاهي
و عال ه امبمقتيذبس ضا ثب چوين ثطنبمهاي اعالم زاقت .اؾکوسض ثياک موكاي تطكمابس زض ؾاُوضي
چوس ثه مًموس و محتواي اين نبمههب اقبض كطز و چوين گويس:
« زض اين احوب كتبثبتي كه َهموضث نبزاس و زاووز مطزوز ثه امطا قيطواس و چروضؾ س و آذؿقه و
آس حسوز نوقته تهطيح نموز ثوزنس اين اعمب كه اظ آنهاب ناسوض يبفتاه اظ ضوي زولتراواهي ايان
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ذبنساس و تمكيت اموض زولت پبزقب ظاز اي اؾت كه زض فبضؼ اؾت عوقطيت لواي زولتف ثه ؾا ي
مب و امبمقتي ذبس و عؿبكط فبضؼ اضتیب ذواهس يبفت و چوس آس مکبتيت ؾمع همبيوس گكت و پطتو
ق وض امبمقتيذبس ثط اين م وي تبفت ثوسگبس اقاطف ذب ابني ثاب او ثسماواه و او ثاب ناواة كبميابة
54
ثسگمبس قسنس».
ج) غرٍر ،قدرت طلبی ٍ رفتارّای خَدسراًِ اُهرای گرجی (تیوَر از (طْوَرث)
ٍ هَراٍی)
ثطذي اظ اعمب و تحطكبت توام ثب غطوض و توَئه اميطاس گطجؿتبس زض آس حسوزق موجت ثسثيوي و
ؾتت اعتمبز قب نیي اظ آنبس گطزيس .ؾواث پوبهوسگي تيموضاظ وَهموضث) و ماوضاوي ثاه عخمابنيق
ضواثٍ پوهبني تيموضاظ وَهموضث) ثب زاوزذبس حبكم طاثبغق همکبضي تيموضاظ وَهموضث)ق ثب زاوزذابس
زض تل و غبضت مطزم طاثبغ و گوجهق ازعبي ثطزاقتن قب نیي اظ ترت ؾتُوت اظ ؾاوي تيماوضاظ
وَهموضث)ق زضذواؾت موضاوي اظ حمبيت عخمبني و ...شهن و انسيكه قب نیي ضا نؿجت ثه موضاوي
و تيموضاظ وَهموضث) ماووس و مؿموم ؾبذت .و ثاب توجاه آگابهي كاه اُماطاي گطجاي اظ ؾيبؾات
ذكونت و تلهبي قب نیي زاقتوسق زچبض تطؼ و وحكت قسنس 55.اظ ايوطو زضنسز ثطآمسناس تاب ثاب
اتحبز حُکبم نواحي زيگط ا سامبت پيكگيطانه انجبم زهوس .چوبنچه تيموضاظ وَهموضث) پؽ اظ اتحبز ثاب
زاوزذبس ثطاي عمتي كطزس ثطنبمههبي ذوز عتيه زولت مطكعي وقب نیي) نبمههبيي ثه حبكمابس و
اُمطاي قيطواسق چروضؾ س و آذؿقه و زيگط موبَ نوقت و آنهب ضا ثه همطاهي و مؿبعست ثاب ذاوز
فطاذوانس .الجته ثطذي اظ مکبتجبت و نبمه هبي اضؾبلي ثوؾيته اُمطا زيگط موبَ ثه زضثبض اضؾب و قاب
نیي اظ َطح عمتيبت و نقكههبي تيموضاظ وَهموضث) مُتع گطزياس .ضوايات اؾاکوسض ثياک موكاي
تطكمبس زضاينثبض چوين اؾت:
«كتبثبت مصكوض ضا اُمطاي معثوض ثه زضگب م تي فطؾتبز مربلیت َهموضث ثاه اغاواي زاوزذابس
56
مطزوز و ثينالجمهوض ؾمت بهوض يبفت.»...
ضؾيسس چوين اذجبضي ثه قب نیيق ععم و اضاز وي ضا زض تل و ؾطكوة يبغيبس جاعم نماوز و
اين فکط ثه قبهعازگبس گطجي زؾت زاز كه ؾطنوقت مطگ زض انتابضقبس اؾت .اظ ايوطو ماواضوي و
تيموضاظ وَهموضث) ثه قوضـ عتيه قب نیي زؾت ظزنس.
د) دخالت عثواًی در حَادث گرجستاى ٍ تحریک عاهلیي شَرش
همبس َوض كه جالً گیته قسق ثساليل اهميت گطجؿتبسق ثطذي اظ زولتهبي همؿبيه ايطاس ثويػ
زولت عخمبني زض ض بثت ثب ايطاس زضنسز تهطف و يب تؿاتٍ ثاط ايبلات گطجؿاتبس ثوزناس .اظ َطفاي
ككمکف و اذتالف زضوني ميبس اُمطا و قبهعازگبس گطجؿتبسق حمبيت زولت نایويه ضا اظ يکاي اظ
قبهعازگبس حبمي ضا ثسنجب زاقات .چواين قاطايُي ثبعاج زذبلات ثطذاي اظ ككاوضهبيي كاه ثاه
گطجؿتبس ناط زاقتوس ضا زض تحوالت زاذتي اين ايبلت ميقس .زض اين ميبس زذبلت ض يت و همؿابيه
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ايطاس ي وي زولت عخمبني زض حوازث زاذتاي گطجؿاتبس موجات تحطيکابت حبكمابس و قابهعازگبس
گطجي و قوضـ عتيه زولت نیوي ميقس .چوبنچه «موضاوي» ثه ضوايت موضذبس عهاط نایوي زض
جوگي كه ثب ؾهب علجبـ زاقتق ت ساز ظيبزي اظ اُمطا و ؾطزاضاس علجبـ ضا ثه تل آوضز و ؾطهبي
ككتهقسگبس ضا ثه مواوض انقيبز و فطمبنجطزاضي و اعالم زوؾتي ثه همطا هسايبيي نیيؽ ثاه عخمابني
اضؾب و زولت عخمبني ضا ثطاي تهطف گطجؿتبس و قيطواس تطغيت ثه حمته نموز .زولت عخمبني نيع
زض مقبثل اين ابهبض انقيبزق فطمبس حکومت كبضتيل ضا ثه نبم موضاوي و فطمبس حکومت ايبلت كابذتي
وكبذت) ضا ثه همسؾت وي تيموضاظ وَهموضث) كه جالً ثه عخمبني پوبهوس قس ثوزق اضؾب كطز.
ثوبثطاين عخمبني هب كه ؾيبؾت ذوز ضا متوبؾت ثب تحاوالت و قاطايٍ زاذتاي حکومات نایوي
توايم ميكطزنسق ثب مطگ قب عجبؼ او و تغييط ؾتُوت و فطنات ثاه وجاوز آماس پاؽ اظ ماطگ
قب عجبؼ او و جواني و نبكبضآموظزگي قب نیيق اظ نرؿتين آقیتگيهب و پطيكبني اويب زاذتاي
اوايل حکومت قب نیي اؾتیبز كطزنس و ثب پكاتيجبني و تحطياک ماوضاوي گطجاي و 1038هاا.ق)
توانؿتوس موبَقي اظ ايطاس ضا تهطف و ؾتُبس عخمبنيق ذؿطوپبقب وظيط اعام ذوز ضا میموضيت زاز تاب
57
موضاوي ضا زض قوضـ عتيه قب نیي و حمته ثه ؾهب ايطاس همطاهي كوس.
ّـ) تحریکات ٍ ٍسَسِّای داٍدخاى حاکن قراباغ
زاوزذبس حبكم طاثبغ و گوجه ثطازض امبمقتيذبس حبكم فبضؼ و فطظناس اهللوضزيرابسق اظ ذبناساس
موضز غًت قب نیي ثوز .زاوزذبس ثطاي اجطاي ثطنبمههبي ذوز عتيه قب نیي و زولات مطكاعي
زضنسز زوؾتي و اضتجبٌ ثب تيموضاظ وَهموضث) ثطآمس و حتي ظمابني كاه حکومات طاثابغ ضا زاقاتق
پوهبني ضواثُي ثب تيموضاظ وَهموضث) زاقت و شهن و انسيكه او ضا عتيه قب نیي مكوـ و ماووس
ؾبذت .و ثه او وانموز ميكطز كه قب نیي هس جبس او ضا زاضز 58.ثه اين تطتيت زاوزذبس توانؿات
نهتوهب وي ضا عتيه قب نیي تحطيک ثه قوضـ نمبيسق ثتکه او ضا ثب ثطنبمههبي ذوز همطا و همگبم
نمبيس .اين وي يت همکبضي و همبهوگي پؽ اظ عع زاوزذبس اظ حکومات طاثابغ تكاسيس يبفات و
زاوزذبس ؾ ي نموز كه اظ تيموضاظ وَهموضث) ثه عوواس حطثهاي ثطاي حیظ ذوز اؾتیبز كوس.
اؾااکوسض ثيااک موكااي تطكماابس هماابهوگي و اتحاابز زاوزذاابس و تيمااوضاظ وَهمااوضث) و تاایحيط
وؾوؾههبي زاوزذبس ثط تيموضاظ وَهموضث) ضا چوين ثيبس ميكوس:
«ميبنه او ]تيموضاظ[ و زاوزذبس ثه همبس زؾتوض َطيقه ذهونايت و زوؾاتي ثاوز هطچواس گاب
يکسيگط ضا مال بت نماوز ق چواس ضوظي ثاب هام ناحجت زاقاته زض كوابض گاطزاة جاطي و ابت و
59
قکبضگب هبي حسوز طاثبغ و گطجؿتبس ثب يکسيگط قکبض كطز و زو تن اظ يکسيگط جسا ميقسنس».
 .5پیاهد شَرشّای گرجستاى در هٌاسبات ایراى ٍ عثواًی
موبؾجبت زو ككوض ايطاس و عخمبني زض زوض قب نیي تحت تایحيط عوامال گونابگوني ثاوز كاه
اؾبؼ آس زض ذهومت هبي زيطيوه زو ككوض ضيكه زاقت كه اظ اثتساي تیؾيؽ ؾتؿته نیويه قطو
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و تب زوضاس پبزقبهي قب نیي تساوميبفته ثوز .تحطيکبت مطظي ا وام و َوايف حبمي عخمبنيق عاسم
ت يين حسوز و حغوض مطظي َطفينق افعوسَتجي و توؾ ه اضييق اذتالفبت مصهجي زو ككاوض و وجاوز
اظثکبس زض مطظهبي قط ي ايطاس ثه عوواس همپيمبس عخمبني اظ جمته عتتي اؾت كه ميتواس زض ثاطوظ
اذتالف ميبس زو ككوض ثه حؿبة آوضز.
يکي اظ مهمتطين عوامتي كه زض ايجبز اذتالف و ثط هم ظزس موبؾجبت ايطاس و عخمابني زض زوض
قب نیي مُطح اؾتق قوضـ هبي اُمطا و قبهعازگبس گطجي و تحطيکبت آنبس اؾت كه ثب پوبهواس
قسس ثه عخمبني توانؿتوس ظميوه اذتالف و تقبثل زو ككوض ضا زض زوض قب نیي فطاهم كووس.
«موضاوي» زض زوضاس پبزقبهي قب عجبؼ او زض گطجؿتبس عتيه زولت نیوي َغيبس كاطز و ثاب
نبتواني و قکؿت زض مقبثل ؾهبهيبس علجبـ ثه ؾطظمين عخمبني پوبهوس قس 60.ماوضاوي ثاب ماطگ
قب عجبؼ او و ثهط گيطي اظ مقتًيبت لحاهاي زوضاس ؾتُوت ي يف قب نیيق ثه هاس ايوکاه
ثتوانس تحت لواي حمبيت عخمبني زض گطجؿتبس ثه حکومت ثطؾس و ذوز مؿتقل حکمطوايي كوسق ثاه
تكوي و تحطيک ؾتُبس عخمبني ثاطاي حمتاه ثاه اياطاس پطزاذات و ثاسين تطتيات قاوضـهابي
گطجؿتبس كه اظ همبس آغبظ حکومت نیويه نقف مهّمي زض موبؾجبت ايطاني و عخمبني ثبظي ميكطزق
اين ثبض هم موجت تقبثل و اذتالف زو ككاوض گطزياس .اظ َطفاي نياع ؾاتُبس عخمابني زض ضاؾاتبي
زؾتيبثي ثه اهساف ؾيبؾي ذوز و انتقبمگيطي اظ قکؿتهبي جتي اياطاسق زض واكاوف ثاه ذواؾات
موضاوي گطجي مجوي ثط همطاهي ؾتُبس عخمبني ثب اوق ذؿطوپبقب نسضاعام ذوز ضا میموضيت جواگ
61
ثب ايطاس نموز.
قب نیي ثب آگبهي يبفتن اظ پيكطوي ؾهبهيبس عخمبني ثه جبنت مطظهبي ايطاسق اظ انایهبس ثاه
همساس آمس و اين قهط ضا ؾتبز عمتيبت نابمي ذويف زض مقبثل عخمبنيهب طاض زاز و ثاب جماعآوضي
ثؿيبضي اظ اُمطا و لكکطيبس زض گوقه و كوبض ككوض و تجهيع آنهب ثطاي زفاب و جتاوگيطي اظ تهاطف
ثغسازق ثطاي كمک ثه ثيگتطثيگي ثغساز اععام كطز 62.ؾاطانجبم ميابس ؾاهب َاطفين زض حاوالي ت اه
مطيواس نجطز قسيسي زضگطفت و لكکطيبس ايطاس ثه ؾرتي قکؿت ذوضزنس و عخمبنيهاب تاب هماساس
پيكطوي كطزنس .قب نیي اظ اين قکؿت چوبس ذكامگين قاس كاه فطمابس تال «ظيوال ثياک»
ال قاجبعت و جاالزت ذاوز ضا زض
ؾههؿبالض ايطاس ضا نبزض 63و ضؾاتم ذابس زياواس ثيگاي كاه اج ً
قوضـ هبي گطجؿتبس نكبس زاز ثوزق ثه ؾههؿبالضي ايطاس ثطگعيس قس 64.پبزقب عخمبني وؾاتُبس
مطاز)ق همعمبس ثب اععام ذؿطوپبقب ثه ؾوي ايطاسق ؾهب زيگطي تحت فطمبنسهي موضاوي گطجاي ثاه
آشضثبيجبس فطؾتبز 65.موضاوي زض آشضثبيجبس اظ ضؾتم ثيگ قکؿت ذوضز و ؾهب عخمبني كاه ثغاساز ضا
زض محبنط گطفته ثوزنسق كبضي اظ پيف نجطزنس و زض مقبثل ؾهب نیوي عقتنكيوي كطزنس.
ايطاس پؽ اظ آگبهي اظ تهميم عخمبنيهب ثه عقتنكيويق قهط ظوض و حتّه ضا نيع تهطف كاطز .ثاه
زليل چوين نبكبمي و قکؿتي كه ؾهب عخمبني متحمل قس ثوزق ذؿطوپبقب عع قاس و ثاه فطمابس
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ؾتُبس مطاز عخمبنيق محمسپبقب میموض حمته ثه ؾطحسات ايطاس قس و ؾتُبس نيع زض اين لكکطككاي
حًوض يبفت و ثب ؾوگسلي تمبم توانؿت انًجبَي زض نیوف اضتف ثط طاض كوس و زض زيبض ثکط ظميوه ضا
66
ثطاي حمته ثه ثغساز فطاهم نمبيس.
ؾهب عخمبني زض اوايل محطم ؾب  1045ها.ق ايطواس ضا محبنط كطز .ماساف بس اياطواس كاه اظ
ؾوگسلي و ككتبضهبي قب نیي كيوه و نیطتي فطاواس زاقتوس ثه ظوزي تؿتيم قسنس .محبنط يابظز
ضوظ ثيكتط ازامه پيسا نکطز كه «َهمبؾت تيذبس» حبكم ايطواس قاهط ضا ثاه زقامن تؿاتيم نماوز.
ؾتُبس عخمبني زض اظاي چوين ذيبنتيق ثه وي مقبم وظاضت ثركيس و ثه عخمبني مطاج ت كطز .ث اس اظ
مطاج ت ؾتُبس عخمبنيق ؾهب نیوي ثه محبنط ت ه پطزاذت و ت ه ضا تهطف نموزنس.
ثه زنجب اين زضگيطيهبق ؾتُبس عخمبني زض ؾب  1047كه ععم تهطف ثغساز ضا زاقت ثب نيطوي
عايم كه ثه گیته قبمتو «ثيطوس اظ حيّع ت ساز و حهط قمبض ث عم تؿريط ت ه ثغساز» 67حطكت كطز.
قب نیي نيع ثب آگبهي اظ اين ذجطق نيطويي ثه فطمبنسهي ضؾتمذبس ؾههؿبالض ضواناه نماوز .امّاب
جل اظ آنکه ؾهب علجبـ واضز آس موُقه قوزق «ثگتبـ ذبس» ثيگتطثيگي و حبكم ثغساز َي مصاكط
نتحيق ثغساز ضا ثه عخمبنيهب واگصاض نموز .پؽ اظ اين پيطوظي ثوز كه ؾتُبس عخمبني َي نبمهاي اظ
قب نیي ذواؾت كه ؾطظمينهبي اجسازي او ضا ثبظ پؽ زهس.
چوسي ث س زو ككوض ثط ؾط اذتالفبت مطظي و ازعبهبي اضيي ثويػ زضثابض ثغاسازق نمبيواسگبس و
ؾیطايي ضا ضزّ و ثس كطزنس و نهبيتبً نمبيوس تبماالذتيبض ايطاس ثطاي مصاكط ثب عخمبني ثه هط قيطين
ضفت .مصاكطات َطفين ثه عقس طاضزازي موتهي قس كه ثه طاضزاز هاط قايطين ياب اطاضزاز ظهابة
قهطت يبفت .ثط اؾبؼ اين طاضزازق ثغسازق نواحي ثسض ق حهبسق ذبنقينق موسلي و زضتواگ زض حاوالي
ثغساز تب ؾط ميل و ؿمتي اظ موبَ عكيط جبف و ضوؾتبهبي ت ه ظنجيط و ببلم عتي زض جواض قهط
ظوض ثه عخمبني هب واگصاض قس .ايطواس نيع ثه ايطانيبس زاز قس و ال موجوز زض ُوض و مبكو و ابضل
و ت ه ظنجيط ترطيت قسنس 68.يموبً جع قطايٍ نتح طاض قس كه زولت و متت ايطاس اظ ؾّت و ل ان
ذتیبي ؾه گبنه اثوثکطق عمط و عخمبس ذوززاضي كووس .اين نتح كه ثه جواگهابي ز ؾابله اياطاس و
عخمبني زض زوض قب نیي پبيبس زازق تب پبيبس زولت نیوي ثط طاض و محتطم مبنس.
طاضزاز ظهبة موجت گطزيس كه مطظهبي ايطاس و عخمبني تخجيت قوز و ذهاومت ميابس َاطفين
پبيبس پصيطز .اين امط هطچوس موجت آؾبيف ثه ذهول مطزم موبَ غطثي ايطاس گطزيسق امّب غیتات
فطمبنسهبس و ؾطزاضاس كوس اظ اموض نابمي زض ظمبس نتح ضا ثسنجب زاقت .چوبنچاه  86ؾاب ث اسق
اضتكي كه ثغساز ضا فتح كطز و ايطواس و وسهبض ضا تهطف نموز ثوزق زض ثطاثط عاس اي يابغي آقاوثگط
افغبس اظ پبي زضآمس و انیهبس پبيترت قبهبس نیوي و ثه و اضوپبئيبسق نوفي ثاعضگ ثاه زؾات
69
مكتي غبضتگط و قوضقي افتبز كه نه ت تيمبت نابمي زاقتوس و نه تجهيعات كبفي.
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ًتیجِگیری
ايبلت گطجؿتبس زض عهط نیويه اظ مو يت ؾيبؾيق ا تهبزي و اؾاتطاتػيکي مهماي ثطذاوضزاض
ثوز و زض تقؿيمثوسي نابم ايبالت و واليبت آس زوض ق يکي اظ والينكينهبي ذطاجگاعاض اياطاس ثاوز.
اويااب و قااطايٍ ؾيبؾااي و اجتماابعي حاابكم ثااط ايبلاات گطجؿااتبسق تًاابز زاذتااي و اذتالفاابت
قبهعاز نكين هبي گطجاي ثاويػ كبضتيال و كبذات و اُماطاي آسهابق گطايكابت اؾاتقال َتجاي و
آظازيرواهي حبكمبس گطجيق زذبلت و تحطيکبت زو ثيگبنه ثويػ عخمبني و تحوالت ؾيبؾي زاذتي
زضثبض نیويق زض نبآضاميهب و ثحطاسهبي گطجؿتبس زض ذال زوض نیويه مؤحط ثوز اؾت.
ثب مطگ قب عجبؼ او و ثه ؾتُوت ضؾيسس قب نیيق زو تن اظ قابهعازگبس گطجاي وماوضاوي
 1039ها.ق و تيموض اظ  1042ها.ق) اظ فطنت ثسؾت آمس پؽ اظ مطگ قب عجبؼ و قطايٍ نبقاي
اظ تغييط ؾتُوت زض ايطاسق ثب هس كؿت حکومت مؿتقل و جاسا ؾابذتن گطجؿاتبس و مربلیات ثاب
ؾيبؾت ذكونت و ككتبضهبي قب نیيق يمن تحطيک احؿبؾبت جاساييذاواهي و تجعياهَتجاي
گطجيبسق ثه قوضـ عتيه قب نیي زؾات ظزناس .عابمتين قاوضـ جهات زؾاتيبثي ثاه اهاساف و
ثطنبمههبي عمتيبتي ذوز زؾت يبضي و كمک ثه ؾوي زولت عخمبني زضاظ نموزنس .زولت عخمبني نياع
كه آقیتگي هبي اوليه زوضاس ظمبمساضي قب نیي ضا فطنت موبؾجي ثاطاي زذبلات زض اماوض زاذتاي
نیويه مي زانؿتق حمبيت اظ قوضقيبس ضا ثهبنهاي ثطاي حمته ثه ايطاس و اقغب ثرفهبيي اظ غطة
ايطاس طاض زاضز .اگطچه ؾطنوقت و تالـ قوضقيبس زض گطجؿتبسق ثطاي كؿات اؾاتقال و جاسايي
گطجؿتبس نبفطجبم ثوزق امّب ي ف زيهتمبؾيق ثي تسثيطي قب نیي و تًبز زاذتاي ميابس نرجگابس و
زضثبضيبس موجت تكسيس ثحطاس قس و ثسين تطتيت ثب وضوز عخمبنيهب ثه نحوه تحوالت زاذتي ايطاسق
موبؾجبت زو ككوض ايطاس و عخمبني ثه تيطگي گطائيس تب جبيي كه موجط ثه يک زوض جوگهبي ممتاس
ز ؾبله ميبس زو زولت گطزيس و تب ان قبز م بهس نتح ظهبة  1049ها.ق ازامه يبفت.
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ضؾتمثيک زض احط ثطوظ قبيؿتگيهبق ثه زضجه يؿبولي نحجت مجتؽ و ؾهؽ ثه موهت زيواس ثيگيگطي و
ؾطزاضي واليت آشضثبيجبس اضتقب يبفت و ثبمطگ قب عجبؼ زض ذسمت نیياو زضآمس .ووحيس عويويق
عجبؾوبمهق ل  .)47ضؾتمثيگ زيواس ثيگي زض ؾب  1040ها.ق پؽ اظ تل ظيولذبس ايكيک آ بؾي ثب
قيكبمتو ثسليل كوتبهي زض ثطاثط ؾهب عخمبني توؾٍ قب نیي او ق ثه مقبم ؾههؿبالضي ضؾيس .قب عالو ثط
اين موهتق ثيگتطثيگي و ؾطزاضي آشضثبيجبس و موهت تیوگچي آ بؾيگطي ضا نيع ثه او واگصاض كطز و ثب زضيبفت
لقت ذبنيق ثه ضؾتمذبس متقت قس .اظ آس پؽ فطمبنسهي نيطوهب و اموض لكکطككي و مقبثته ثب تهبجم ثيگبنگبس
ثه ضأي وتسثيط او انجبم ميقس .وي تب پبيبس ؾتُوت قب نیي او و اويل ؾتُوت قب عجبؼ زوم اين موهت
ضا عهس زاض ثوز و ؾهؽ ثه فطمبس قب عجبؼ زوم ثه تل ضؾيس .وواله انیهبنيق ذتسثطينق ل .)145
 -25تطكمبسق تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق د 1ق نم .25-30
 -26قبمتوق ولي تي ثن زاوز تيق همالرب بنيق ثه كوقف حؿن ؾبزات نبنطيق تهطاس :وظاضت فطهوگ
و اضقبز اؾالميق 1371ق ل .211
 -27همبسق ل .251
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 -28نواييق عجسالحؿين و عجبؾقتي غیبضيفطزق تبضيد تحوالت ؾيبؾيق اجتمبعيق ا تهبزي و فطهوگي ايطاس
زض زوض نیويهق تهطاس :ؾمتق 1392ق نم.231-2
 -29تطكمبسق تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق د 3ق ل .1025
 -30همبسق ل .1062
 -31تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل .36
 -32ؾهطاةذبس گطجي اظ ثعضگبس و اعيبس ايبلت كبضتيل گطجؿتبس ثوز .زض زوض ظمبمساضي قب عجبؼ او
ظمط غالمبس زضگب او زضآمس و ثه ذسمت او مكغو قس .زض آس ظمبني كه موضاوي گطجي اظ قب عجبؼ
ضويگطاس قسق ؾهطاةذبس نيع ثب او متحس گطزيس و ثه تل طچقبيذبس ؾههؿبالض و يوؾفذبس ثيگتطثيگي
قيطواس ا سام نموز.
 -33انیهبنيق محمسم هوم ثن ذواجگيق ذالنةالؿيطق ثه اهتمبم ايطد افكبضق تهطاس :عتميق 1368ق ل
.98
 -34تطكمبسق تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق د 3ق ل .1703
 -35تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل .110
 -36انیهبنيق ذالنةالؿيطق نم .137-8
 -37محمس تيذبس ظيبزاوغتي بجبض زض زوضاس ؾتُوت قب عجبؼ او زض طاثبغ و گوجه ضيبؾت ايل بجبض ضا
ثطعهس زاقت و طاثبغ و گوجه تيو ظيبزاوغتيهبي بجبض ثوز .زض جطيبس قوضـ گئوضكي ؾبكبآشض م طوف
ثه موضاوي عتيه قب عجبؼ او زض ؾب  1035ثه زليل هوض محمس تي ذبس زض ؾطكوثي اين قوضـ وزض
پي ؾيبؾت قب عجبؼ او مجوي ثط عع حبكمبس علجبـ اظ حکومت ايبالت وانتهبة غالمبس یقبظي ثه
جبي آنهبق محمس تي ذبس ظيبز اوغتي عع و زاوز ذبس فطظنس اهللوضزيربس ضا ثه حکومت طاثبغ و گوجه
موهوة نموز وانیهبنيق ذالنةالؿيطق ل .)154
 -38ذؿطو ميطظا گطجي م طوف ثه ضؾتمذبس ثطازض ثگطاتذبس و نواز لواضنبةذبس ثوز .وي جل اظ ايوکه ثه
فطمبنطوايي گطجؿتبس ثطؾسق زاضوغه انیهبس و ولتط آغبؾي ثوز و ثب نبم ذؿطوميطظا و ذؿطوذبس قهطت زاقت.
Oberling P. Georgians and Circassians in Iran, studia Caucasica, 1963,
Lohe, voI.1, pp 43-127.
 -39تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل .114
 -40همبسق ل .115
 -41واله انیهبنيق محمسيوؾفق ذتسثطينق ثه كوقف ميطهبقم محسثق تهطاس :ثويبز مو وفبت محموز
افكبضق 1372ق ل .145
 -42تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق نم .13-15
 -43انیهبنيق ذالنة الؿيطق ل 154؛ قبمتوق هم الرب بنيق ل .213
 -44همبسق ل 61؛ تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل .134
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 -45همبسق ل 136؛ حؿيوي اؾتطآثبزيق حؿن ثن مطتًيق تبضيد ؾتُبني اظ قيد نیي تب قب نیيق ثه
اهتمبم احؿبس اقطا يق چبح زومق تهطاس :عتميق 1366ق ل 247؛ قبمتوق همالرب بنيق ل .213
 -46اولئبضيوؼق ؾیطنبمه اولئبضيوؼق د 2ق ل .746
 -47تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل .118
 -48حؿيوي اؾتطآثبزيق تبضيد ؾتُبني اظ قيدنیي تب قب نیيق ل 259؛ اولئبضيوؼق ؾیطنبمه اولئبضيوؼق
د 2ق ل .748
 -49وحيس عويويق ميطظامحمس َبهطق عجبؾوبمهق تهحيح اثطاهيم زهگبسق اضاک :كتبثیطوقي زاوزيق 1329ق ل
.47
 -50زالوالهق ؾیطنبمهق ل .333
 -51همبس.
 -52قب عجبؼ او ثوب ثه عال ه و محجت فطاواني كه ثه امبمقتيذبس حبكم فبضؼ زاقتق يکي اظ ظنبس
حطمؿطاي ذوز ضا ثه همؿطي امبمقتيذبس زضآوضزَ .ج ضوايت و گعاضـ موبثع عهط نیويق اين ظس هوگبم
ذطود اظ حطمؿطاق ؾه مب آثؿتن ثوز و ث س اظ قف مب نعز امبمقتيذبسق فطظنس پؿطي ثه زنيب آوضز كه زض
انل فطظنس قب عجبؼ ثوز اؾت .اين پؿط كه نیي تيذبس نبم زاقت اظ َطف امبمقتيذبس ثه حکومت الض
موهوة قس .ببهطاً او زض اين ؾب هب فکط تهطف ترت و تبد ضا زاقت و ثه همين زليل ثطازضانف
فتح تيثيک و عتيقتيثيک ضا وفطظنساس امبمقتيذبس حبكم فبضؼ) ضا نيع ثب ذوز همطا ؾبذته ثوز .چوبنکه
ظمبني كه قب نیيق امبمقتي ضا ثه نعز ذوز فطاذوانس ثوزق نیيذبس و ثطازانف پيكوهبز قوضـ عتيه
قب نیي ضا ثه پسض زازنس كه او اين پيكوهبز ضا ضز نموز و ثب پبي ذويف ثه زضثبض قب نیي تن ثه مطگ زاز.
ووالهانیهبنيق ذتسثطينق ل 148؛ اولئبضيوؼق ؾیطنبمه اولئبضيوؼق د 2ق ل .)518
 -53تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل 115؛ اولئبضيوؼق ؾیطنبمه اولئبضيوؼق د 2ق
ل 732؛ تبوضنيهق ؾیطنبمه تبوضنيهق ل .518
 -54تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل .116
 -55همبسق نم  86و 120؛ تبوضنيهق ؾیطنبمه تبوضنيهق نم .499-503
 -56تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل .115
 -57تطكمبسق تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق د 1ق نم .25-30
 -58تطكمبس؛ واله انیهبنيق شيل تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق ل .115
 -59همبسق ل .111
 -60تطكمبسق تبضيد عبلمآضاي عجبؾيق د 3ق ل .1703
 -61همبسق د 1ق نم .25-30
 -62انیهبنيق ذالنة الؿيطق نم .68-69
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 -63تیطقيق ميطمحمسحؿينق تبضيد قب نیيق ثه كوقف محؿن ثهطامنػازق تهطاس :ميطاث مکتوةق 1388ق
ل 233؛ انیهبنيق ذالنةالؿيطق نم .92-94
 -64نواييق عجسالحؿينق ضواثٍ ؾيبؾي و ا تهبزي ايطاس زض زوض نیويهق چبح او ق تهطاس :ؾمتق 1377ق
ل .33
 -65نوايي؛ غیبضيفطزق تبضيد تحوالت ؾيبؾيق اجتمبعيق ا تهبزي و فطهوگي ايطاس زض زوض نیويهق ل
.231
 -66نواييق ضواثٍ ؾيبؾي و ا تهبزي ايطاس زض زوض نیويهق ل .34
 -67قبمتوق همالرب بنيق نم .254-255
 -68انیهبنيق ذالنةالؿيطق ل .73
 -69نواييق ضواثٍ ؾيبؾي و ا تهبزي ايطاس زض زوض نیويهق ل .36

