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  مقدمه

 در و برآوردنـد  سـر  آذربایجـان  اتابکـان  بـزرگ،  سالجقۀ تدریجی فروپاشی با

 بـه ویـژه   ایران غربی قلمرو شمال در وسیع و قدرتمند توانستند دولتی مدتی اندك

 از حـاکی  اتابکان ایلدگزیان محلّی سلسلۀ تاریخ. دهند تشکیل آذربایجان منطقۀ در

 تـرین  هاست. مهم خارجی به ویژه گرجی دشمنان با بزرگ آنان و کوچک هاي جنگ

 منـاطق  بـه  و پیوسـتۀ مسـیحیان گرجـی    ویرانگر هجوم محلی، مسألۀ این حکومت

مجالی براي اتابکان به منظور رسیدگی  گسترده، حمالت این بود. ایران غربی شمال

 گـذارد. رونـد   به امور داخلی عراق عجم و تحوالت مرزهاي شرقی ایـران بـاقی نمـی   

جدال بر سر  و جنگ با گرجی، باگراتیان دولت با آذربایجان اتابکان ایلدگزي ارتباط

این موضوع، . بود قفقاز همراه تجاري مراکز و الجیشیسوق و مهم سلطه بر شهرهاي

اسـت، حـال آنکـه     قرار گرفتـه  دورة سلجوقی تاریخ الشعاعتحت جدید تحقیقات در

   رسد. بررسی آن به صورت مستقل بسیار ضروري به نظر می

 یخوارزمشـاه  و سـلجوقی  دورة سرگذشت و تاریخ این سلسله در منابع مهم

ن اثیـر،    الکامـل فـی التـاریخ   توان بـه   آمده است و می ـ اخبـار  اـب  ۀالسـلجوقی  ۀالدول

 خصـوص  در راونـدي اشـاره کـرد.    راحۀ الصدور و آیۀ السـرور صدرالدین حسینی و 

 خاص در دست است: مقالۀ دو گرجی، باگراتیان حکومت با آذربایجان اتابکان روابط

 بـر  کـه در آن، بیشـتر   1آذربایجـان  بـه  گرجیـان  حملۀ و گرجستان داخلی تحوالت

                                               
ي گرجیان به آذربایجان در عصر تحوالت داخلی گرجستان و حمله«بنگرید به ناصر صدقی و محمد عزیزنژاد،  .1

، دوره 23پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا، سال  -، فصلنامه علمی»ق.).515-622دوم سلجوقی(

  .1392، زمستان 110، پیاپی 20جدید، شماره 
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 دورة در اران و آذربایجان ایالت به گرجیان حملۀ سبب و گرجستان داخلی تحوالت

 بـا  آذربایجـان  اتابکـان  روابـط « عنـوان  اي دیگر با مقاله تأکید شده است و سلجوقی

 در اتابـک  در دورة ها در باب روابط با گرجی »1ایلدگز الدینشمس دورة در هاگرجی

  :شود این نکات توجه به است شده حاضر کوشش تحقیق

  ها. گرجی با آذربایجان اتابکان سیاسی روابط مؤثر بر عوامل ترین شناسایی مهم )الف

اتابکـان   بـا  گرجیـان  نظـامی  درگیري دالیل و ها زمینه ترین ب) شناسایی مهم

  آذربایجان در دورة حکمرانی اتابک ابوبکر.

  

- 1211/ق. 587 - 607(ابـوبکر  اتابـک  فرمـانروایی  بـه دورة  اجمـالی  نگاهی

  )  م.1192

پهلـوان   محمـد جهـان   بـن  ابـوبکر  الدین نصرت اتابک در منابع این دوره، نام

 در بـار  ایلدگزي، چهارمین فرد از دودمان حکومت محلّی اتابکان آذربایجـان، اولـین  

 جهـان  محمـد  اتابـک  پـدرش  مـرگ  هنگـام  م. یعنی1187ق./  582 سال حوادث

 ذکور خویش فرزندان میان اش را حکومتی قلمرو یاد شده است؛ زمانی که او پهلوان

 و آذربایجـان  هاي والیت اراضی، تقسیم در صدرالدین حسینی نوشتۀ به کرد. تقسیم

 نگـاه  عزیـز  خـود  نـزد  را او اینکـه  بر عالوه ارسالن قزل و گرفت تعلق به ابوبکر اران

)، 1حسـینی ( (کـرد  تفویض بدو نیز را این والیات برادرش، بنا بر وصایاي داشت، می

                                               
ها در روابط اتابکان آذربایجان و گرجی«همچنین نک: هوشنگ خسروبیگی، محمد عزیزنژاد و میرصمد موسوي،  .1

پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسالم، سال سوم، شماره پنجم،  – ، دو فصلنامه علمی»الدین ایلدگزدوره شمس

  .1391پاییز و زمستان 
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 او هاي جنگ در گویا ارسالن قزل عمویش زمامداري مدت در ابوبکر). 172: 1933

 1192ق./  587 در سـال  ارسالن قزل چون). همان(کرد  می شرکت نیز مخالفان با

؛ 363: 2536رسـید (بنـداري اصـفهانی،     قتـل  بـه  مرمـوزي  طرز به همدان م.، در

بر تخت  ارسالن قزل اتابک خاتون بیوة زاهده ابوبکر با یاري )،26: 1362ایی، آقسر

او در آغـاز حکومـت، بـا    ). 363: 1333راوندي ،(نشست  اران و آذربایجان حکومت

سـلجوقی بـراي خـروج از     زیـرا سـلطان   سلطان طغرل سوم سلجوقی رو به رو شد،

تصـرف   درصدد خود هواداران از گروهی با سیطرة اتابکان و احیاي قدرت سلجوقیان

امـا کـاري از پـیش نبـرد و ناچـار بـه سـوي همـدان عقـب نشسـت            برآمـد،  تبریز

)Kayhan,no date:269-282(،  ا توانست با شکست قتلغ اینانج در سالق./  588ام

؛ 90 :1332(نیشـابوري،   جلوس کنـد  سلطنت بر تخت قزوین، در نزدیکیم.، 1193

با این پیشـامد، قلمـرو اتابکـان آذربایجـان میـان دو       .)363: 2536بنداري اصفهانی، 

قدرت سیاسی تقسیم شد. در این میان، قتلغ اینانج و امیر امیران عمر، برادران نـاتنی  

خواهی از میراث پـدري خـویش برآمدنـد. آنـان پـس از       اتابک ابوبکر در تکاپوي سهم

ا در ایـن منطقـه   شکست از سلطان سلجوقی رو به آذربایجان آوردند تا بخـت خـود ر  

اما در مقابل اتابـک ابـوبکر کـاري از پـیش نبردنـد و هـر کـدام بـه سـویی           بیازمایند،

 اخسـتان  شروانشـاه  دربار به شیروان، به امیر امیران عمر .گریختند (نیشابوري، همان)

 اثیـر،  ابـن  ؛152 /2 :1320اسـفندیار،   ؛ ابـن 203/ 2: 1380حسینی، (پناه برد  اول

عجم بـه دسـت    عراق در قدرت کسب منازعات در قتلغ اینانج نیز و) 24/82: 1353

). 82: 1332؛ کرمـانی،  375: 1333راونـدي،  (شـد   کشته خوارزمشاه تکش سلطان

 اسـتقرار  عـراق  در نیـز  طغـرل  سلطان و بود آذربایجان بالمنازع حکمران ابوبکر اینک
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و  ادامه یافـت  جداگانه مسیرهاي در آذربایجان و عجم عراق از آن پس، حوادث. یافت

/ 2 :1320اسـفندیار،  ابـن (کوتـاه شـد    عجـم  عراق از همیشه براي اتابک ابوبکر دست

هـاي وي بـا گرجیـان، حـذف      گذشته از جنـگ  ).388- 396: 1333راوندي،  ؛169

تـرین مراحـل در    م. از مهـم 1209 ./ق605سال  حکومت محلّی احمدیلیان مراغه در

). بـا سـقوط حکومـت    2/275: 1353اثیر،  بود (ابندوران حکومت بیست سالۀ ابوبکر 

در ایالت آذربایجـان   آذربایجان اتابکان طلبی بر سر توسعه مانع ترین محلّی مراغه، مهم

  از میان رفت.

  

 ./ق 555- 609( تامـارا  ملکـه  سلطنت زمان در گرجستان داخلی تحوالت

  )م. 1160 –1213

 و مسلمان تصرف شد اعراب فتوح در جریان م. 643ق./ 22سال  در تفلیس،

 تحـت  قلمـرو گرجسـتان   بیشـتر . ماند باقی نشین شهري مسلمان سال 400نزدیک

 بـار  گرجستان باگراتیان، سلسلۀ آمدن کار روي با بود و گرجی شاهزادگان حکومت

 باگراتیـان  آنکـه  از پیش قرن یک ).Peacock,2006: 127-146(یکپارچه شد  دیگر

قـرن چهـارم    طـول  در گرجسـتان  در آورنـد،  مسـلمانان  دست از را تفلیس گرجی،

 قفقـاز  جنوب داشت. قرار سلجوقی ترکان یورش در معرض میالدي هجري/ یازدهم

 ترك هاي چادرنشین براي مناسب محیطی تابستانی و زمستانی هاي چراگاه سبب به

 بـه  معـروف  چهـارم  داویـد  جلـوس  بـا  ).Peacock,2005: 205-230(بود  سلجوقی

 گرجسـتان  باگراتیان، سلطنت تخت بر) م. 1073- 1125ق./  465- 519(احیاءگر 
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را متحد کنـد   گرجستان آشفتۀ قلمرو توانست وي تاریخ شد: از جدیدي مرحلۀ وارد

 اراضـی  به ترکمانان فصلی هاي مهاجرت به و در آورد مسلمانان دست از را تفلیس و

ــد   ــان ده ــگ، (گرجســتان پای ــري ). 119- 120: 1373الن ق./  486- 551(دیمت

 قلمـرو  بـه  تعـرض  و داد ادامـه  را پدر هاي وي، سیاست جانشین) م.1093 - 1156

ق./  551- 579(سـوم   گئـورگی  تخت نشسـتن  به با. را آغاز کرد (همان) مسلمانان

 شـهر  دو و گرفت شدت سلجوقیان اراضی بر هاي گرجیان یورش ،)م.1156- 1184

بـود (صـدقی و عزیزنـژاد،     گرجـی  قواي مکرر معرض یورش در همواره دوین و آنی

 به طور ها گرجی حمالت آذربایجان، در ایلدگز اتابک در دورة حکومت. )97: 1392

 ، اوج.)م 1160–1213 ./ق 555- 609(تامـارا   ملکـه  سـلطنت  .شد متوقف موقت

گرجسـتان در   تـاریخ  در وي سـلطنت  از بـود و  گرجستان باگراتیان سلطنت قدرت

 گئـورگی  پدرش مرگ از پس تامارا. شود می طالیی یاد عصر به عنوان وسطی قرون

 و گرچه در راه تثبیت حاکمیت سیاسـی خـود بـا    قبضه را سوم، حکومت گرجستان

مخالفان درباري  هاي توطئه همۀ اما توانست بر گرجی رو به رو شد، اشراف مخالفت

 خـارجی، هاي داخلی بـه مرزهـاي    براي انتقال بحران وي فائق آید. و اشراف گرجی

مسـیر   بیزانس، و امپراتوري سلجوقیان طلبی در پیش گرفت و ضعف توسعه سیاست

اي کـه قـدرت ملکـه     ترین حادثـه  مهم ).Eastmond,1998 :94(وي را هموارتر کرد 

 ./ق 531در 1دمنـه  بـه چـالش کشـید، شـورش شـاهزاده       تامارا را در آغاز سلطنت

ــداران گرجــ     .م1177 ــراف و زمین ــوي اش ــه از س ــود ک ــی ب ــت م ــد  ی حمای ش

)Minorsky,1951: 868-877.( ،اشـراف و زمینـدارن   دسـت  به اي بهانه این شورش 

                                               
1. Demna 
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-Minorsky,1951: 868(از دسـت رفتـۀ خـود را بـاز یابنـد       امتیازات تا داد گرجی

877;Khazanov & Wink ,2001:48–49 .(    ملکه تامارا کـه تـوانی بـراي سـرکوب 

 بن اخستان مسلمان و متحد محلّی خویش، خویشاوندان مخالفان داخلی نداشت، از

 گرجـی  ارتـش  مزدور تبار، فرماندة قبچاقی 2همچنین قوباسار و 1شیروانشاه منوچهر

ب آیـد          ,Ashurbayli( یاري خواسـت و بـدین ترتیـب توانسـت بـر شورشـیان غاـل

 بـه  وابسـتگی  در گام بعدي، او براي مقابله بـا اشـراف گرجـی و قطـع    ). 1997:174

 مناصـب  را در دستگاه حاکمۀ گرجستان بـه  قبچاق ار، کسانی از قبایلزمیند اربابان

 نگـاه  دور قـدرت  مرکـز  را از مخـالف  زمینـداران  و اشراف برابر، در و برکشید دولتی

 اما قبایل قبچاق، یعنی نیروهاي مزدور در). Khazanov & Wink,2001:49(داشت 

بودنـد   تامـارا  ملکـه  فـراروي سـلطنت   مشـکالت  بخشـی از  خـود  گرجسـتان،  سپاه

)Nəcəf,2010:37 .(دار که بـر   خزانه3ارسالن قوباسار و قوتلو سپهساالر آنها در رأس

در تثبیت حاکمیت و سرکوب  همۀ شئونات سلطنت سلطه داشتند؛ چنانکه قوباسار

). تامـارا بـراي کـاهش    Suny,1994: 39(مخالفان ملکه تامارا نقش به سـزا داشـت   

                                               
 تخت بر) سوم منوچهر(افریدون بن منوچهر پدرش از پس که شیروانشاه، حاکمان از منوچهر بن اخستان .1

 چهارم داوید دختر تامارا گرجی خانم شاهزاده با افریدون بن منوچهر ازدواج حاصل زد، تکیه شیروانشاهان

 با دوجانبه مناسبات تحکیم براي اخستان منجر شد و همجوار دولت دو اتحاد به سیاسی ازدواج این. بود باگراتونی

 به توان می شیروانشاه اخستان دورة حوادث ترین مهم از. کرد ازدواج الدین نیز عصمت سوم، گئورگی خواهرزادة

 اخستان رویداد، این نتیجۀ در. خانوادة او کشته شدند در آن زلزله که کرد اشاره پایتخت شماخی شهر مهیب زلزلۀ

 با که سوم گئورگی یاري براي وي همچنین. کرد منتقل باکو بندري شهر به شماخی از را شیروانشاهان پایتخت

 دمنه باگراتی، پادشاه برادرزادة قصد داشتند و بود شده رو به رو گرجستان اشراف و زمینداران شماري از مخالفت

 سوم گئورگی سلطنتهاي  پایه و سرکوب را سرکشان توانست و کشید لشکر گرجستان به را به پادشاهی برسانند

داشت  گنجوي نظامی و شروانی خاقانی چون نامداري شاعران اخستان، شروانشاه دربار. کند تقویت را

)Ashurbayli, 1997: 174-177.(  

. Qubasar 2  
3. Qutlu Arslan  
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 و اشـراف  )71- 92: 1388ها به ارامنه متوسل شد (مانوکیان،  قدرت و نفوذ قبچاق

 دربار عالی مناصب به خاندان مخارا گرادزیلی و زاکریان را به ویژه سلطنت، به وفادار

 و نظـامی  دیـوان  در زمـانی،  اندك ها در این خاندان). Suny ,1994: 39( برگماشت

 پادشـاه  تـا آنجـا کـه    یافتنـد،  دسـت  و مناصـب بـاال   مقامات ن بهگرجستا سیاسی

- 173: 1389داد (مانوکیـان،   قـرار  آنهـا  مالکیت تحت را هایی سرزمین گرجستان

 به را ارمنستان نظامی هاي خاندان و نیروها از اعظمی بخش زاکاریان خاندان. )152

 سلجوقی امراي باگرجستان به نبرد  سپاه کنار در را آنها و کرد جذب خویش سوي

 حکومـت  زمـان  در هـا  ارامنه و گرجی میان اتحادي ترتیب این به). همان(برانگیخت 

 در را خـود  جنگـی  نیروهـاي  شـدند  متعهد ارمنیان آن، موجب به که پدید آمد تامارا

 پـس گـرفتن   در هـا نیـز   گرجـی  مقابـل،  در و دهنـد  قـرار  گرجسـتان  خدمت سـپاه 

هـاي حاکمیـت    پایـه  تامارا چون ).همان(به آنان یاري رسانند  ارمنستان هاي سرزمین

 نیاکــان بازگشــت طلبانــۀ خــود را در گرجســتان محکــم کــرد، بــه سیاســت توســعه 

)Eastmond,1998:121 .(مـی،   پیروزي در تامارا سپاه. م1199ق./  594 سال درمه

ـلۀ  حاکمیـت  از را آنی شهر : 1389بـه در آورد (عباسـی و محمـدي،     شـدادیان  سلس

م.، شهر دویـن نیـز بـه دسـت قـواي ائتالفـی       1203ق./  599 سال و در )93- 115

 ســلطان دوم، شــاه ســلیمان). Lordkipanidze,1987: 150(گرجـی و ارمنــی افتــاد  

ق./  599 سـال  در باسـیان  نبـرد  در امـا  برخاسـت،  هـا  روم به مقابلۀ گرجی سلجوقی

 سـلجوقیان  بـرد، پیشـروي  این ن). Gümüş,2006:200-219(م، شکست خورد 1203

تـرین   از مهـم  یکـی . افـزود  گرجیـان  و بـر نفـوذ   قفقاز متوقـف کـرد   به منطقۀ روم را
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و  طرابـوزان  امپراتـوري  تامارا، تأسیس سلطنت در زمان نظامی - سیاسی دستاوردهاي

  ).23: 1373 النگ،(بود  سیاه اطراف دریاي تصرف نواحی
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  تامارا ملکه و ایلدگزي ابوبکر نصرالدین اتابک روابط

 نشـین  مسـیحی  هـاي  سـرزمین  بـا  مجـاورت  سبب به اران و آذربایجان منطقۀ

 کسـب  و متصـرفات  گسـترش  بـه  سـلجوقی  سالطین تمایل و ارمنستان و گرجستان

تاخت و تاز دو طـرف   معرض در همیشه و داشت خاصی الجیشی سوق موقعیت غنائم،

 ترکـان  حاکمیـت  تحـت  قفقـاز  شـهرهاي  اغلب. )97، 1392بود (صدقی و عزیزنژاد، 

 در مسـیحیان  و مسـلمانان  میـان  نزاع و درگیري داشت و مسیحی ساکنان سلجوقی،

 گرجیـان . کرد ور می نیز شعله مناطق این را در مذهبی احساسات المقدس، بیت نواحی

 قلمـرو  بودنـد،  مسـیحی  ساکنان آن به طور عمده که - دوین و نیز، پس از تصرف آنی

  .بودند (همان) داده و تاز قرار تاخت عرصۀ را آذربایجان اتابکان

 و آنـی  شـهر  دو سـر  بر همواره گرجیان، و آذربایجان اتابکان میان هاي جنگ

 امپراتوري هاي راه مسیر در نشین، مسیحی ثروت پر شهر دو این گرفت. در می دوین

 حاکمـان  جنگ میان قرار داشت و همین سبب، عامل بازرگانی هاي جاده و بیزانس

. )287- 288: 1378 بـود (بارتولـد،   گرجـی  حاکمـان  بـا  اران و آذربایجان مسلمان

 مشـرق  طرف از یک راه داشت: قرار اران از منشعب هاي راه مرکزي کانون در بردعه

 سـوي  بـه  غربی شمال بیلقان، راه طرف به شرقی جنوب طرف از دوم راه شروان، به

 هـاي راه). همـان (رسـید   مـی  دویـن  ارمنستان پایتخت به شرقی جنوب راه و گنجه

 همچون سر نیـزة  روزگار، آن و در بود بردعه حیاتی شریان حکم در دوین و اردبیل

 مسـیري  چنـین  سـلطه بـر   بـالطبع . شد محسوب می نواحی آن بر مسلمانان سلطۀ

مینورسـکی،  (کنـد   منـاطق  این حاکمان نصیب سرشاري عواید و منافع توانست می

 شـرقی  هـاي کرانـه  در صلیبی هاي جنگ آغاز با بر این، افزون). 140- 141: 1375
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 بـه  دور خاور از که زمان آن بزرگ تجاري هايها به همۀ راه صلیبی مدیترانه، دریاي

 بـدین ترتیـب، امنیـت    و یـورش آوردنـد   شـد، مـی  منتهـی  مدیترانه شرقی سواحل

 سـواحل  بنـادر . )71- 92: 1388افتـاد (مانوکیـان،    مخـاطره  در تجاري مسیرهاي

 و شـرق  میان کاال تبادل عمدة مراکز روزگار کهن، از همواره مدیترانه دریاي شرقی

- راه بـر  سـیطره  و دسـتیابی  ها، صلیبی اصلی اهداف از یکی شد ومی محسوب غرب

 از سـوي دیگـر، نـاامنی در   ). Heyd,2000:177-206(بـود   ارزشمند مراسالتی هاي

 قفقـاز  شهرهاي تجاري شکوفایی و رونقمدیترانه، به  دریاي شرق تجاري مسیرهاي

 و تاجران منجر شد، زیرا  سیاه دریاي بنادر و) اخالط و دوین بردعه، آنی،(آناتولی  و

 در پـی  فلسـطین،  و شـامات  در صلیبی هايجنگ آغاز از پس غرب و شرق بازرگان

 هـاي  میـدان  از دوري سـبب  به آناتولی شرق و قفقاز منطقۀ بودند. جایگزین هايراه

. باشـد  جـایگزین  توانسـت بهتـرین   مـی  سیاه دریاي به نزدیکی و صلیبی هايجنگ

 همچون شهرهایی سلطه بر براي را منطقه حاکمان طمع منطقه، اقتصادي موفقیت

 از که را هاراه این کوشیدند تا می گرجیان. انگیخت اخالط برمی و بردعه آنی، دوین،

 نفوذ خود تحت رفت، می شمال طرف به گرجستان و ارمنستان و النهرین بین شمال

 روابط روم سلجوقی ترکان با ایرانی بازرگانان به توسل بدون و بدین ترتیب، درآورند

 افـزایش  و گمرکـی  پرداخـت حقـوق   کنند؛ زیرا در ایـن صـورت، از   برقرار بازرگانی

  . ماندند می امان نیز در هاقیمت

 در. بـود  سیاه و مدیترانهدریاي  هاي کرانه به دستیابی نیز کوشش سلجوقیان

 و داشت وجود نیز هاي دینی نزاع اقتصادي، و سیاسی ادلّۀ بر عالوه سلجوقیان، دورة

 چون .)465/ 2: 1378 نیا، رئیس(دانستند  می دینی جریانی نمایندة را خود یک هر
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 احساسـات  و شـور  هـا از  نیز رسید، گرجـی  قفقاز منطقۀ به صلیبی جنگ هاي شعله

 دینـی  صـبغۀ  و ماهیـت  خود با مسلمانان منطقه هايجنگ و به بردندبهره  مذهبی

 دسـت  از دویـن  و آنـی  نشـین  مسـیحی  شهر دو به بهانۀ آزاد سازي آنان، .بخشیدند

و آناتولی یورش آوردند (صـدقی و   آذربایجان منطقۀ در مسلمانان ثغور مسلمانان به

  .)97- 98: 1392عزیزنژاد، 

 سـبب  در نیـز  را گرجسـتان  داخلـی  مشـکالت  تـوان  می عوامل، این کنار در

 بـاگراتی  پادشـاهان . در نظـر گرفـت   مسـلمانان  مرزهـاي  بـه  آنهـا  مکرر هاي یورش

 زمینداران و اشراف داخلی هاي شورش با همواره سلطنت، تأسیس آغاز از گرجستان

 تجـاوز  سیاست داخلی، مسائل سرپوش گذاشتن بر براي بودند و رو به رو گرجستان

 اشـراف  هـاي  سرکشـی  کنـار  در گرفتنـد.  پـیش  در را همسایه مرزهاي به و تعرض

هـایی پدیـد    مسـلط بودنـد، دشـواري    گرجسـتان  سـپاه  ها نیز که برقبچاق گرجی،

دخالـت   درباري هاي توطئه در نیز گرجستان، آنها جنگی ماشین توقف با آوردند: می

 شـاهزادگان  یـان م داخلـی  هاي افزون بر این، رقابت ).Nəcəf, 2010: 37(کردند می

زمینـۀ   عجـم،  عـراق  در قـدرت  کسـب  منازعـات  در ابوبکر اتابک دخالت و ایلدگزي

 از نظـامی  و مـالی  هـاي حمایـت  بـه  تـا  آورد فراهم گرجیان دخالت براي را مناسب

). 1332:90؛ نیشابوري،204- 207/ 2: 1380برخیزند (حسینی،  رقیب شاهزادگان

- مـی  حمایت خویش دشمن داخلی مخالفان از همواره ایلدگزي اتابکان و باگراتیان

 شـورش  در ایلدگز بانی حکـومتگر محلـی اتابکـان آذربایجـان     اتابک چنانکه کردند؛

بـرادرش   علیه حاکم گرجستان در صدد حمایت از او بر آمد و حتّی بـه  اوربلی ایوان

 اتابـک . داد پناه بود، آورده روي دربار وي پنجم که براي درخواست یاري به لیپارت
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 گرجسـتان بهـره بـرد و    داخلـی  مشـکالت  بـه  زدن دامن براي فرصت این از ایلدگز

 بـه  ایـذائی  حمالت با تا گماشت گرجستان با مرز هم شهرهاي در لیپارت را فرزندان

 و آنـی  شـهرهاي  بـه  سوم، حاکم گرجستان گئورگی هاي از یورش گرجستان داخل

ارسـالن   قـزل  همچنین اتابک ).Minorsky, 1951:868-877(جلوگیري کند  دوین

 از دیگر حاکم آذربایجان براي برانگیختن شورش و ایجاد ناامنی در قلمرو گرجستان

پشـتیبانی   - بـود  شده رانده گرجستان دربار از که - تامارا ملکه همسر روس گئورگی

 منطقـه  سیاسـی  وضعیت تامارا ملکه سلطنت دورة در). Bonyatov,1985:74( کرد

 ایلـدگزیان  داخلی حکومت مخالفان به یاري گرجیان بار این کرد: یرتغی آنها نفع به

 اتابـک  از شکسـت  از پـس  عمـر  امیر امیـران  در آذربایجان برخاستند. قتلغ اینانج و

 امیـر امیـران   گرفتند: پیش در اي جداگانه مسیر متحد، یافتن پی در ابوبکر، هر یک

ق./  555- 591(اول  اخسـتان  شیروانشـاه  پنـاه آورد و  شـاه  شـیروان  به دربـار  عمر

 او عقـد  به را دخترش کرد، بلکه استقبالامیر امیران  ، نه فقط از)م.1160 - 1196

 وي بـه  افزار هنگفتی جنگ و اموال اخستان مال و. )204: 1380درآورد (حسینی، 

 اتفاق عمر به امیر امیران گرجی، بنا بر سالنامۀ). Ashurbayli, 1997: 178( بخشید

 در و گرفـت  پیشـی  برآنهـا  اتابـک  برخاستند، امـا  ابوبکر اتابک به نبرد با شیروانشاه

شکست از سپاه اتابک ). Ibid(راند  اران از و شکست داد را شیروانشاه بیلقان، اطراف

م. و تخریب شـهر شـماخی   1192ق./  587سال  در ابوبکر و در پی آن، وقوع زلزله

 از ایـن رو . یت بغرنجـی قـرار داد  پایتخت حکومت شیروانشاهان، اخستان را در وضع

روي  گرجستان به دربار یاري و جلب ابوبکر اتابک با اخستان براي مقابله شیروانشاه

داشــت بــراي  حــاکم شــیروان در نظــر. )185 - 186 /1 :م.1933آورد (حســینی، 
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 پاسـخ  با اما در آورد، عمر امیران امیر عقد به را گرجستان ملکۀ تحکیم رابطه، دختر

باید یـادآوري کـرد   ). Ashurbayli, 1997:179(رو به رو شد  گرجستان دربار منفی

 واقع، در بود و گرجستان عمومی هاي سیاست تابع مقطع، حاکم شیروان این که در

 شیروانشـاهان  سیاسـی،  هـاي  وصلت طریق چهارم حاکم گرجستان از داوید زمان از

 عمر امیر امیران شیروانشاه« به نوشتۀ حسینی:. آمدندمی شمار به گرجستان متحد

 تـا  واداشـت  را سپاهیان و امراء .. و.فرستاد  گرجستان ملکۀ سوي به افزار جنگ با را

 را کـه  آنچه هر و آوردند به جاي احترام امراء پس کنند، اکرام و احترام او به نسبت

حــاکم  . شــاید)185 - 186 /1 :م.1933حســینی، ( »کردنــد تــأمین داشــت، نیــاز

 از تـا  بـود،  کرده گرجستان دربار روانۀ را عمر امیر امیران گرجیان، اشارة به شیروان

 اتابکـان  کند؛ همان سیاستی کـه  استفاده ابوبکر اتابک علیه رقیب عنوان به او وجود

 ناراضـیان  در اسـتفاده از  نیـز بارهـا   ارسـالن  قزل و ایلدگز اتابک همچون آذربایجان

بـراي   گرجیـان  حـال،  هـر  در. بـرده بودنـد  به کار  پادشاهان گرجستان علیه گرجی

و بـراي بـه    کردند استقبال پیشبرد مقاصد خویش از حضور وي در دربار گرجستان

زیر کشیدن اتابک ابوبکر و ایجاد شورش در قلمرو اتابکان آذربایجـان بـه وي لـوازم    

بـاب   در تامـارا  ملکـه  پرسش به پاسخ در عمر امیر امیران. جنگی بخشیدند (همان)

احقاق حقوق سیاسی خود در عراق عجم را  ابوبکر، اتابک علیه تمرّد و شورش سبب

امیـر   از بـراي حمایـت   تامـارا  رسد که ملکـه ذکر کرد (همان)، اما چنین به نظر می

مـورخ عهـد سـلجوقی     نیازي نداشت. شاید حسـینی  قبول قابل به ادلّۀ عمر، امیران

 در. توجیه کنـد  برادرش با جنگ در مسیحیان را از مسلمان امیري استمداد قباحت

 را پذیرفت و اکنون که ملکـه  امیر امیران یاري دربار گرجستان درخواست حال، هر
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 آوري گرد دستور ارزشمند یافته بود، متحدي خود براي ابوبکر اتابک با نبرد در تامارا

امیـر   اختیار در افزارهاي بسیار آنگاه جنگ کرد، را صادر آذربایجان به حمله و قشون

 از تـرکمن کـه   قبایـل  و آذربایجان امراي از برخی حال، همین در. امیران عمر نهاد

عمـر پیوسـتند    امیـر امیـران   بـه لشـکر   بودند، ناخشنود هاي داخلی ابوبکرسیاست

م. 1194ق./  589 در شـیروان  - گرجـی  متحد اردوي. )240/ 2: 1380(حسینی، 

نبـرد شـمکور نخسـتین    . شـد  1شمکور والیت براي مصاف با سپاه اتابک ابوبکر وارد

 ابـوبکر  اتابـک  برخورد نظامی اتابک با قواي گرجی در منطقۀ قفقاز بود و با شکست

عمـر و   امیر امیران به دست شمکور اطراف هاي قلعه شهر و و در پی آن، پایان یافت

 و گریخت 2بیلقان سوي در این وضعیت به اتابک). Suny,1994: 39(افتاد  ها گرجی

نیـز   بیلقـان  اما در نبـرد  شد. گرجی آماده سپاهیان با رویارویی براي آنجا دوباره در

 ) و این نبرد ممکن205/ 2: 1380کاري از پیش نبرد (حسینی،  ابوبکر اتابک سپاه

وي در میـان کُشـتگان افتـاد و بـا      به قیمت جان ابوبکر تمام شود. با این حال، بود

گریخت (همان).  نخجوان نجات یافت و به سويیاري یکی از غالمان خود از معرکه 

 به دیگر اما در دست گرفت، را حکومت رشتۀ سر بعد سال ابوبکر اتابک که هر چند

را بـه آن قلمـرو مهـار کنـد      گرجیـان  ویرانگـر  تازهـاي  و تاخت توانست می سختی

)Lordkipanidze,1987: 148.( ،جنــگ از گرچــه حســینی مــورخ دورة ســلجوقی 

 در ابـوبکر  اتابـک  شکسـت  چگـونگی  اما در بارة دهد، نمی به دست یگزارش شمکور

تـرین   مهـم  ).185 /1 :1933به تفصیل سخن گفتـه اسـت (حسـینی،     بیلقان نبرد

                                               
).47- 56: 1387شمکور شهري از توابع اران است  که نزدیک بردعه واقع است (نیکبخت، .1

  بیلقان در کنار رود ارس و در دشت مغان واقع است (همان). .2
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پیامدهاي سپاه اتابک از سپاه گرجی در نبردهاي شمکور و بیلقـان، بـروز ضـعف در    

دسـت حکومـت   ارکان حکومت محلّی اتابکان ایلدگزي و تسخیر شـهرهاي اران بـه   

 عمـر  امیـران  امیـر  همـراه  گرجی سپاه بیلقان، جنگ از گرجستان بود (همان). پس

در ایـن میـان،   . شدند (همـان)  شهر تسلیم خواستار و کردند محاصره را گنجه شهر

ها نتوانسـتند تسـخیر کننـد، شـهر مـرزي       تنها شهري که در منطقۀ اران را گرجی

الجیشی بـه عنـوان شـهر     ده و موقعیت سوقالعا گنجه بود. گنجه با استحکامات فوق

هاي مسیحی در حکم پادگان نظامی بود؛ به ویـژه از ایـن    سرحدي در کنار سرزمین

هـاي   هـا و ارامنـه و قپچـاق    براي پیکار بـا گرجـی   غازیان اسالم جهاد امر جهت که

 اکنـون  جنگیده بودند و گرجیان با هاسال آنها. بودند شده جلب شهر این شمنی به

 اتابـک  امـراء  از شماري همچنین .دانستند می بار و ننگین را خفت گرجیان حاکمیت

بـه   بودنـد،  آورده پنـاه  شـهر  ایـن  بـه  و گریختـه  بیلقـان  جنـگ  میدان از که ابوبکر

زدند. به همین سبب، پیشنهاد  می دامن گرجیان اهالی گنجه احساسات ضد گرجی

د و سبب آن را همراهـی گرجیـان بـا    امیر امیران عمر را براي تسلیم شهر نپذیرفتن

)، زیرا ورود قواي گرجی به شهر 205- 206/ 2: 1380وي مطرح کردند (حسینی، 

به منزلۀ تسلیم در برابر کفار بود و بنابراین، امیر امیران عمر گرجیان را اقناع کرد و 

 آنکه سپاه گرجی به شهر در آید، حکمرانی گنجه را به دست گرفت (همـان). در  بی

 بنـابر . اسـت  متفاوت اي اندازه تا گرجی منابع روایت گنجه، شهر تسلیم رة ماجرايبا

گزارش اغراق آمیز این منابع، اهالی گنجه از بیم سپاه گرجی شهر را بدون مقاومـت  

در هر حال، عمر حکومت برادر  ).Bonyatov, 1985: 85-86(تسلیم گرجیان کردند 

ناتنی اتابک ابوبکر چند صباحی بیشتر طول نکشید و مرگ او فرا رسـید (حسـینی،   
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 مسموم را عمر امیر امیران ابوبکر، گرجی، اتابک ). بنابر منابع205- 206/ 2: 1380

)، اما منابع تاریخی دورة سـلجوقی، در بـارة سـبب    Bonyatov, 1985: 85-86کرد (

 از پـس  روز دو و بیسـت « :حسینی اند. به نوشتۀ صدرالدین موش ماندهمرگ وي خا

بـا ایـن همـه بـه      ).188 /1 .:م1933حسینی، ( »یافت وفاتامیر امیران  مراجعت،

اي در قتل امیـر امیـران بـه کلـی      احتمال بسیار، نوشتۀ منابع گرجی و وجود توطئه

پـذیرفتن حکومـت    بعید نیست، زیرا اهالی مسلمان گنجه با چنان خـوي جهـادي،  

دانستند. خبر مـرگ امیـر   ها را بر شئونات شهر اسالمی ننگ می نشاندة گرجی دست

امیران عمر را پیکی بالفاصله نزد اتابک ابوبکر برد و او با دریافت خبر مرگ برادرش، 

   دوباره شهر گنجه را تصرف کرد (همان).

 قـواي  همراهـی  عـدم  و گرجـی  سـپاه  از ابوبکر اتابک پی در پی هايشکست

 بیلقـان،  و شـمکور  نبردهـاي  در عجم عراق امراي و آناتولی محلی مسلمان حاکمان

 مسـتمر  هـاي  یـورش  مهـار  بـراي  ایلـدگز  اتابـک . را سخت تحلیل بـرد  وي مقاومت

کـرد   مـی  بسـیج  آنـان  علیـه  را آنـاتولی  و قفقـاز  منطقـۀ  ایالت حکّام همۀ گرجیان،

 آنـاتولی  محلّـی  هايسلسله بیشتر. )81 :1332؛ نیشابوري، 300: 1333(راوندي، 

 در بودنـد،  دور گرجیـان  حمـالت  آثـار و تبعـات   از دیاربکر که اُرتقیان حتّی شرقی،

- 363: 1379داشـتند (ابـن ازرق فـارقی،     مشـارکت  ایلـدگز  اتابک هايلشکرکشی

 در شـرقی  آنـاتولی  مختلـف  محلّـی  هـاي سلسـله  مشـارکت . ؛ راوندي، همان)360

 بـود و  سیاسـی  حاصـل پیونـدهاي   حـدودي  تا گرجستان بر دگزایل هايلشکرکشی

 نیز از چنین گرجیان دینی، هايتفاوت رغم علی. شد نمادي از آن شمرده می ازدواج

-Peacock,2006: 127(کردنـد   غفلت نمـی  همجوار مسلمان حاکمان با هاییوصلت
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 نصـرالدین  اتابـک بـه ویـژه    وي فرزنـدان  و جانشـینان  ایلدگز، مرگ از ، اما پس)146

 بـراي  »سیاسـی  هايوصلت« و »جهاد« عامل دو از نتوانست پهلوان، محمد بن ابوبکر

بهره  مسلمانان سرحدات و ثغور از دفاع جهت در حکّام آن مشارکت و پشتیبانی جلب

 عـراق  سرکش مملوکان سرکوب حاصل او براي بی هايلشکرکشی ببرد. افزون بر این،

 همچنـین  ابـوبکر،  اتابـک . بـرد  تحلیـل  بـه  رو وي را قـواي  الموت، اسماعیلیان و عجم

 ببرد. بهره گرجیان با مقابله در آیتغمش خویش، کاردان امیراالمراي وجود از نتوانست

 حال در ري و اصفهان همدان، جبال، شهرهاي امیراالمراي آیتغمش موقع، آن در زیرا

/ 9: 1353اثیر، شد (ابن می آماده الموت قلعۀ محاصرة براي و بود اسماعیلیان با جنگ

 برابر در و داشتند سر در خواهی استقالل سوداي عجم عراق امراء برهه، این در .)282

 وي و تمکـین از  اطاعـت  بـه  حاضر نبودند سر و کردند می نافرمانی اظهار ابوبکر اتابک

 تدرایـ  عشـرت بـود و از   کـه اهـل   ابـوبکر  اتابک .)391- 396: 1333نهند (راوندي، 

؛ حسـینی،  459/ 7: 1353ماند (ابن اثیـر،   عاجز تامارا ملکه برابر در بهره، پدرانش بی

 بـه  را وي ابـوبکر،  مـداح  و معاصـر  و مشـهور  شاعر گنجوي، نظامی. )189/ 1: 1933

 /2: 1320اسـفندیار،   ابـن (کـرد   سـرزنش  گرجی زن حاکم با مقابله در ناتوانی سبب

132.(  

  

  دوك به نیزه ما و کرد نیزه به دوك او

  برد ابخاز  در  نیزه  کی  تو  فتح   تا          
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- بـی  به ایالـت آذربایجـان را   گرجیان حمالت سبب اصلی حموي نیز یاقوت

   ).744 /1: 1336 یاقوت، حموي،(و اتابک ابوبکر دانسته است   والیان کفایتی

 به دسـت  گنجه تصرف و پس از دریافت خبر مرگ امیر امیران عمر هاگرجی

 گنجـه  بـه  و با همراهی شیروانشاه 1مخارگرادزلی ایوان فرماندهی بار دیگر به ابوبکر،

. آوردنـد   کنند، پس رو به سوي نخجوان تصرف را شهر نتوانستند کشیدند، اما لشکر

کـرد   محاصـره  را دویـن  م.1203ق./  599 سال در نخجوان بر سر راه گرجی سپاه

تفاوت  در برابر درخواست یاري اهالی دوین بیاتابک  و )288/ 24 :1353اثیر،  ابن(

 و بیلقـان  و شمکور نبردهاي در پی در پیهاي  شکست در واقع، شاید. ماند (همان)

. بود کرده منفعل را او امراء هاي خودسري همچنین عجم و عراق در وي هاي  ناکامی

 بـه  را نخجوان دوین، اشغال و گرجیان اردوي پیشروي اخبار دریافت با ابوبکر اتابک

 اسـتحکامات  چند بـه سـبب   هر. )2/207: 1380کرد (حسینی،  ترك تبریز مقصد

 خـراج  دریافـت  بـا  امـا  ماندنـد،  عـاجز  شهر آن بر یافتن دست از گرجیان نخجوان،

بازگشـتند   گرجسـتان  بـه  شـهر  حومـۀ  تـاراج  و غـارت  همچنین و اهالی از سنگین

اوضاع مناطق شمالی قلمرو جغرافیاي سیاسی اتابکان آذربایجان با تشـدید   ).همان(

 اتابـک  هايگرفتاري از اطالع با گرجستان دربار حمالت گرجیان رو به وخامت نهاد.

 در پی آن اشتغال بـه  و هاي او ناکامی و عجم عراق امور داخلی به وي توجه و ابوبکر

 سـال  نیـز در  آنـی  (همان)؛ چندان که شـهر افزودند  ها دامنۀ یورش بر خوشگذرانی

-Peacock,2006: 127؛ 71- 92: 1388مانوکیان، (سقوط کرد  .م1199ق./  594

ها متعاقب اشغال شهرهاي آنی و دوین، متوجه شهر تجـاري ثروتمنـد   گرجی). 146

                                               
9. Ionne Mkhargrdzeli  
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زیـرا   در سـر داشـتند،   را شـهر  این تصرف سوداي همجوار هايدولت اخالط شدند.

منطقـۀ قفقـاز، آنـاتولی و     بـر کـلّ   نظـامی  - سیاسـی  تفـوق  نزلـۀ م بـه  آن سلطه بر

اما سپاه گرجستان در اشغال شهر ناکام ماند و حتّی فرماندة گرجـی   بود، آذربایجان

 دادن پایان براي فرصت این از ایوبی حاکم. شد ایوبی الدیننجم اسیر نبرد میدان در

 ایــوان بــه دوره آن معمــول رســوم مطــابق و جســت بهــره گرجیــان تهدیــدات بــه

 و بـه مـدت سـی سـال داد     صلح پیشنهاد پیمان مخارگرادزلی فرماندة اسیر گرجی

 فدیـۀ  دختر فرماندة گرجی را به زنی خواست، افزون بر آن، خواسـتار  تضمین، براي

در پـی آن،  ). Peacock,Ibid(شد  مسلمان اسیر 5000 آزادي و دیناري 100000

 حـاکم ایـوبی   که هر چند بازگردادند، مسلمانان بهها را نیز  قلعه از شماري هاگرجی

درگذشت و نتوانست با شاهزاده خانم گرجـی   بالفاصله پس از شکست قواي گرجی

 الـدین نجـم  جانشین و االشرف برادر به عقد گرجی شاهدخت تامات اما ازدواج کند،

 گرجیـان  زیرا بود، آمیزموفقیت ایوبیان و گرجیان میان صلح معاهدة. )Ibidدر آمد (

 شـهرهاي  و اران بـه سـوي   را هاي خود یورش پیکان مصالحه، نوك این عقد از پس

 اتابک با تأسی از سیاست حاکم ایوبی و براي پیشگیري ).Ibid(گرداندند  آذربایجان

 602(برقرار کند  خانوادگی ارتباط گرفت با دربار گرجی تصمیم گرجیان حمالت از

 ، امـا )189 /1 :1933؛ حسـینی،  497- 459/ 24 :1353اثیـر،   ابن( )م.1206ق./ 

 بسـتگی  منطقـه  سیاسـی  وضعیت به گرجی حاکمان خویشاوندي با ارتباط برقراري

چنـدانی نداشـت و    نیـروي  گرجی حاکم با براي نبرد ابوبکر زیرا که در واقع، داشت.

 در مسـتقر  قشون نیز و شرقی مرزهاي حکّام هاي پیوسته مراقب سرکشی بود ناچار

توانست همزمان هم به امور داخلـی عـراق    به عبارت دیگر، وي نمی .باشد ناحیه آن
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عجم رسیدگی کنـد کـه مـدام دسـتخوش نافرمـانی ملوکـان بـود و هـم در برابـر          

 تامـارا  ملکـه  زمـان  در هاي گرجی بایستد. با این همـه، بنـابر برخـی منـابع،     یورش

بسـیار،   احتمـال  مینورسـکی بـه   رخ نداد. اما به نوشتۀ اتابکان آذربایجان پیوندي با

 خـانوادة  بـا  ابـوبکر  اتابـک  میـان  ازدواج پیونـد  سیاسـی  ازدواج این شاید مقصود از

-Minorsky,1951: 868(باشـد   پیشکین حاکم گرجی اهر و مشـگین  بن نصرالدین

امـا   تلقـی شـد،   منفـی  واکـنش  با مسلمانان میان در وصلت سیاسی نیز این ).877

 تولـد  و گرفتنـد  نیـک  فال به را ازدواج این گنجوي، نظامی همچون برخی دیگر نیز

 سیاسـت  ایـن  ).14: 1388زنجـانی،  (دادند  مژده ابوبکر الدین نصرت به را فرزندي

 غـالف  در را خـود  شمشـیر  ابـوبکر « اثیر ابن قول به و افتاد مؤثر قدري ابوبکر اتابک

او در  عمـر  اواخـر  در اما ،)497 /24 :1353اثیر،  ابن( »برکشید را خود رأي و کرد

 سـرگرفته  از دوباره آنها و تازهاي تاخت  گرجی، منابع بنابر م.،1211ق./  607سال

 اراضـی  به را یورش بزرگی مخارگرادزلی، برادران به فرماندهی گرجی سپاهیان شد:

: 1933نهادنـد (حسـینی،   ترتیب دادند و نخسـت رو بـه سـوي نخجـوان     آذربایجان

 بـه  1دوز دره طریـق  از و رفتند جلفا سوي به پیش نبردند،اما چون کاري از  )،189

 شـهر  نداشتند، گرجیان برابر در ایستادگی یاراي که مرند اهالی. شدند  نزدیک مرند

 مرنـد،  تـاراج  و غـارت  از ها پسگرجی. رفتند ارتفاعات اطراف شهر به و وا نهادند را

 حـاکم  خـاتون  زاهـده . )Lordkipanidze,1987: 154گرفتنـد (  محاصره در را تبریز

 شـهر  ویرانـی  و غـارت  پرداخـت بـاج و خـراج از    با پهلوان جهان اتابک بیوة و شهر

 اردوي. )351 /4 :1336حموي،  ؛ یاقوت189 /1 :1933جلوگیري کرد (حسینی، 

                                               
1. Dareduz
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 و عجـم  عـراق  شـهرهاي  رو به سـوي  تبریز، اهالی از فدیه و خراج اخذ از پس گرجی

بـه   و ابهـر  و قـزوین  زنجـان،  شهرهاي قتل و غارت در از نهاد. سپاه گرجی پس جبال

 :Lordkipanidze,1987(نشست  عقب گرجستان به سوي بسیار غنایم چنگ آوردن

 در را آنجـا  و رفـت  اردبیـل  سـمت  بـه  تبریـز  از گرجـی  سپاه از بخش دیگري). 154

 را آنجـا  درگیـري  بـدون  و شـد   شهر وارد سرانجام، روزي هنگام صبح. گرفت محاصره

و غنـایم بسـیاري بـه سـپاه      در آمدنـد  اسارت به او خانوادة و شهر حاکم تصرف کرد؛

 تیـغ  دم شـهر اردبیـل را از   نفـر از اهـالی   هزار 12 و سپاه گرجی حدود گرجی رسید

 حملـۀ  تالفی به حمله این گرجی، و ارمنی هايسالنامه گزارش بنابر. )Ibidگذراندند ( 

گرفـت   صـورت  شهر مسیحی جمعیت عام قتل و آنی به محلّی اردبیل مسلمان حاکم

)Ibid.(   اردبیل در قیاس با دیگر شهرهاي آذربایجان لطمات بیشتري متحمل شد. بـه

 شـهر  غـارت  قتل و گرجی به شهر اردبیل، پاسخ به لشکریان گستردة تهاجم نظر آلن،

 ). قتل وAllen,1932: 108م. بود (1208ق./  604در سال  امیر اردبیل به دست آنی

 ابـن  الصـفا  صـفوة  در ابوبکر، الدین قطب دورة اردبیل در در سپاه گرجی هايغارتگري

 این پیـروزي،  ).73- 75: 1376اردبیلی،  بزاز ابن (است  یافته انعکاس نیز اردبیلی بزاز

 مقیـاس  یـک  در بزرگ اي حمله بعد، سال در را تشویق و تحریک کرد و آنان گرجیان

/ 2: 1380ترتیب دادنـد (حسـینی،    اران و آذربایجان شهرهاي علیه گسترده و وسیع

 بر پایه این منابع،. اند بسیار شرح داده مبالغۀ با گرجی منابع راها  پیروزي ) و این206

 بردنـد  نیز هجوم خزر دریاي شرقی ساحل به مخارگرادزلی سرکردگی به گرجی سپاه

 اسالمی منابع اما ،)Bonyatov,1985:108(کردند  تبدیل ايویرانه به را گرگان شهر و

 جهـان  مسـائل  بـه  کـه  دوره این مورخ اثیر ابن. اند به دست نداده باره  این در گزارشی
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 نشـان  خـاص  حساسـیت  قفقـاز  و فلسـطین  شام، در صلیبی هايجنگ به ویژه اسالم

 در وانگهـی،  .کـرد  مـی  اشاره آن به شک بدون وقوع چنین یورشی، صورت در داد، می

 و آرامـش  قـرین  عجـم  عـراق  ابـوبکر،  اتابک امیراالمراي آیتغمش همت به هاسال این

 حکمرانـی  اران و آذربایجـان  شـهرهاي  در نیرومنـدي  امراء دوره، این در. بود آسایش

ـاع  بـه  شـد،  ها تا این حد جدي می گرجی خطر کردند و به یقین، اگر می  قلمـرو  از دف

 بـا  تهـاجمی  چنـین  وقوع صورت در نیز اسفندیار، ابن همچنین. خاستند برمی اتابکان

 اسـالمی،  منابع میان در. کرد می اشاره موضوع این به مناطق آن در گسترده ابعاد این

هاي گرجیان به شهرهاي دویـن، نخجـوان، مرنـد،     یورش به اخبارالدولۀ السلجوقیۀ در

قـزوین و ابهـر    تبریز، اردبیل و بیلقان اشاره شده و سخنی از حمله به شهرهایی چـون 

اغـراق   بـا  گرجـی  حال آنکه منـابع  ).189/ 1 :1933به میان نیامده است (حسینی، 

. دادنـد  بسـط  خزر دریاي و شرق گرگان حدود تا را گرجی سپاه حمالت دامنۀ بسیار،

 شـامل  هـم  آن آذربایجـان  ایالـت  از بخشی و اران مناطق یورش سپاه گرجی از دایرة

  .  رفت فراتر نمی اردبیل تبریز، نخجوان، شهرهاي

  

  نتیجه

 مـوارد  بیشـتر  در ابـوبکر  اتابـک  دورة در هاگرجی با آذربایجان اتابکان روابط

 عوامـل  بـود و  اقتصـادي  و مسائل سیاسـی  روابط، این در اصلی عناصر. بود خصمانه

 الجیشـی  سـوق  و تجـاري  موقیعـت  داشـت.  تـأثیر  روابـط  کیف و کم دیگري نیز در

این  آمیزتنش روابط در نقش بسیار مهم آناتولی و آذربایجان قفقاز، مناطق شهرهاي
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 در هـا کشـمکش  و ملکشـاه  مـرگ  از پـس  عراق سالجقۀ فتور و ضعف دوره داشت.

پهلـوان   جهان محمد اتابک ذکور فرزندان میان قدرت سر کسب بر آذربایجان ایالت

 تـوان  مـی  عوامل، این کنار در .گرجیان شرایط مناسبی پدید آورد طلبی براي توسعه

در  مسلمانان مرزهاي به مکرر هاي سبب یورش در نیز را گرجستان داخلی مشکالت

 هـاي شـورش  بـا  همـواره  سـلطنت،  آغاز از گرجستان باگراتی پادشاهان. نظر گرفت

دادنـد کـه بـراي     و تـرجیح مـی   بودنـد  رو بـه رو  گرجستان اربابان زمیندار و اشراف

 منتقـل کننـد.   همسـایه  مرزهـاي  نقاط بحران را به لی،داخ مسائل انحراف اذهان از

طلبـی   ترین هدف سیاسـت توسـعه   مهم اخالط و بردعه دوین، آنی، تصرف شهرهاي

 قرار داشـت  قفقاز و آناتولی منطقۀ هاي تجاري راه مسیر در این شهرها گرجیان بود.

 افتـادن  خطـر  بـه  مدیترانـه و  دریـاي  شرقی هايکرانه در صلیبی هاي جنگ آغاز و

 قفقـار، آذربایجـان و آنـاتولی    شـهرهاي  بر اهمیت تجاري این مناطق هايراه امنیت

ها بر این نواحی به منزلۀ دستیابی بـر آن ثـروت   سیطرة گرجی .افزود پیش از بیش

- کرانـه  کوشیدند آن شهرها را حفظ کنند و بـر  هم می ایلدگزي اتابکان. سرشار بود

نزاع در  اقتصادي، و سیاسی عوامل بر عالوه. یابنددست  سیاه و دریاي مدیترانه هاي

 دانست. چـون  دینی خاص می نمایندة را خود یک هر و نیز ادامه داشت سطح دینی

هـا در صـدد اسـتفاده از     رسـید، گرجـی   قفقـاز  منطقـۀ  بـه  صلیبی جنگ هايشعله

 دینـی  صـبغۀ  خـود، هـاي   یـورش  بـه  و دینی همکیشـان خـود برآمدنـد    احساسات

 دسـت  دویـن از  و آنـی  نشـین  مسیحی شهر دو گیري ها به بهانۀ بازپسآن .بخشیدند

   دستخوش قتل و غارت کردند. آذربایجان منطقۀ را در مسلمانان مسلمانان، ثغور
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· چکیده
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· واژگان کلیدی

اتابکان آذربایجان، گرجیها، روابط، حکمرانی، اتابک ابوبکر ایلدگزی

مقدمه

با فروپاشی تدریجی سلاجقة بزرگ، اتابکان آذربایجان سر برآوردند و در اندک مدتی توانستند دولتی قدرتمند و وسیع در شمال غربی قلمرو ایران به ویژه در منطقة آذربایجان تشکیل دهند. تاریخ سلسلة محلّی اتابکان ایلدگزیان حاکی از جنگهای کوچک و بزرگ آنان با دشمنان خارجی به ویژه گرجیهاست. مهمترین مسألة این حکومت محلی، هجوم ویرانگر و پیوستة مسیحیان گرجی به مناطق شمال غربی ایران بود. این حملات گسترده، مجالی برای اتابکان به منظور رسیدگی به امور داخلی عراق عجم و تحولات مرزهای شرقی ایران باقی نمیگذارد. روند ارتباط اتابکان ایلدگزی آذربایجان با دولت باگراتیان گرجی، با جنگ و جدال بر سر سلطه بر شهرهای مهم و سوقالجیشی و مراکز تجاری قفقاز همراه بود. این موضوع، در تحقيقات جديد تحتالشعاع تاريخ دورة سلجوقي قرار گرفته است، حال آنکه بررسی آن به صورت مستقل بسیار ضروری به نظر میرسد. 

سرگذشت و تاریخ این سلسله در منابع مهم دورة سلجوقي و خوارزمشاهي آمده است و میتوان به الکامل فی التاریخ ابن اثیر، اخبار الدولة السلجوقیة صدرالدین حسینی و راحة الصدور و آیة السرور راوندی اشاره کرد. در خصوص روابط اتابکان آذربایجان با حکومت باگراتیان گرجی، دو مقالة خاص در دست است: تحولات داخلی گرجستان و حملة گرجیان به آذربایجان[footnoteRef:3] که در آن، بیشتر بر تحولات داخلی گرجستان و سبب حملة گرجیان به ایالت آذربایجان و اران در دورة سلجوقی تأکید شده است و مقالهای دیگر با عنوان «روابط اتابکان آذربایجان با گرجیها در دورة شمسالدین ایلدگز[footnoteRef:4]» در باب روابط با گرجیها در دورة اتابک در تحقیق حاضر کوشش شده است به این نکات توجه شود: [3: . بنگرید به ناصر صدقی و محمد عزیزنژاد، «تحولات داخلی گرجستان و حملهی گرجیان به آذربایجان در عصر دوم سلجوقی(622-515ق.).»، فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا، سال 23، دوره جدید، شماره 20، پیاپی 110، زمستان 1392.]  [4: . همچنین نک: هوشنگ خسروبیگی، محمد عزیزنژاد و میرصمد موسوی، «روابط اتابکان آذربایجان و گرجیها در دوره شمسالدین ایلدگز»، دو فصلنامه علمی– پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال سوم، شماره پنجم، پاییز و زمستان 1391.] 


الف) شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر روابط سیاسی اتابکان آذربایجان با گرجیها.

ب) شناسایی مهمترین زمینهها و دلایل درگیری نظامی گرجیان با اتابکان آذربایجان در دورة حکمرانی اتابک ابوبکر.



نگاهی اجمالی به دورة فرمانروایی اتابک ابوبکر(607- 587 ق./1211-1192م.) 

در منابع این دوره، نام اتابک نصرتالدين ابوبكر بن محمد جهان پهلوان ایلدگزی، چهارمین فرد از دودمان حکومت محلّی اتابکان آذربایجان، اولين بار در حوادث سال 582 ق./ 1187م. يعني هنگام مرگ پدرش اتابک محمد جهان پهلوان یاد شده است؛ زمانی که او قلمرو حكومتياش را میان فرزندان ذكور خویش تقسيم كرد. به نوشتة صدرالدین حسيني در تقسيم اراضي، ولايتهاي آذربايجان و اران به ابوبکر تعلق گرفت و قزل ارسلان علاوه بر اينكه او را نزد خود عزيز نگاه ميداشت، بنا بر وصاياي برادرش، این ولایات را نيز بدو تفويض كرد(حسینی (1)، 1933: 172). ابوبكر در مدت زمامداري عمويش قزل ارسلان گویا در جنگهاي او با مخالفان نيز شركت ميكرد (همان). چون قزل ارسلان در سال 587 ق./ 1192 م.، در همدان به طرز مرموزي به قتل رسيد (بُنداری اصفهانی، 2536: 363؛ آقسرایی، 1362: 26)، ابوبکر با یاری زاهده خاتون بيوة اتابك قزل ارسلان بر تخت حکومت آذربايجان و اران نشست (راوندی ،1333: 363). او در آغاز حکومت، با سلطان طغرل سوم سلجوقی رو به رو شد، زیرا سلطان سلجوقی برای خروج از سیطرة اتابکان و احیای قدرت سلجوقیان با گروهي از هواداران خود درصدد تصرف تبريز برآمد، اما کاری از پیش نبرد و ناچار به سوی همدان عقب نشست (Kayhan,no date:269-282)، امّا توانست با شکست قتلغ اينانج در سال 588 ق./ 1193م.، در نزديكي قزوين، بر تخت سلطنت جلوس کند (نیشابوری، 1332: 90؛ بُنداری اصفهانی، 2536: 363). با این پیشامد، قلمرو اتابکان آذربایجان میان دو قدرت سیاسی تقسیم شد. در این میان، قتلغ اينانج و امیر امیران عمر، برادران ناتنی اتابک ابوبکر در تکاپوی سهمخواهی از میراث پدری خویش برآمدند. آنان پس از شکست از سلطان سلجوقی رو به آذربایجان آوردند تا بخت خود را در این منطقه بیازمایند، امّا در مقابل اتابک ابوبكر کاری از پیش نبردند و هر کدام به سویی گریختند (نیشابوری، همان). امير اميران عمر به شيروان، به دربار شروانشاه اخستان اول پناه بُرد (حسینی، 1380: 2/ 203؛ ابن اسفندیار، 1320: 2/ 152؛ ابن اثیر، 1353: 24/82) و قتلغ اينانج نيز در منازعات کسب قدرت در عراق عجم به دست سلطان تکش خوارزمشاه کشته شد (راوندی، 1333: 375؛ کرمانی، 1332: 82). اینک ابوبكر حكمران بلامنازع آذربايجان بود و سلطان طغرل نيز در عراق استقرار يافت. از آن پس، حوادث عراق عجم و آذربايجان در مسيرهاي جداگانه ادامه یافت و دست اتابك ابوبکر براي هميشه از عراق عجم کوتاه شد (ابن اسفنديار،1320: 2/ 169؛ راوندي، 1333: 396-388). گذشته از جنگهای وی با گرجیان، حذف حکومت محلّی احمدیلیان مراغه در سال 605ق./ 1209م. از مهمترین مراحل در دوران حکومت بیست سالة ابوبکر بود (ابناثیر، 1353: 2/275). با سقوط حکومت محلّی مراغه، مهمترین مانع بر سر توسعهطلبی اتابکان آذربایجان در ایالت آذربایجان از میان رفت.



تحولات داخلی گرجستان در زمان سلطنت ملکه تامارا (609-555 ق./ 1213– 1160 م.)

تفلیس، در سال 22ق./ 643 م. در جریان فتوح اعراب مسلمان تصرف شد و نزدیک400 سال شهری مسلماننشین باقی ماند. بیشتر قلمرو گرجستان تحت حکومت شاهزادگان گرجی بود و با روی کار آمدن سلسلة باگراتیان، گرجستان بار دیگر یکپارچه شد (Peacock,2006: 127-146). یک قرن پیش از آنکه باگراتیان گرجی، تفلیس را از دست مسلمانان در آورند، گرجستان در طول قرن چهارم هجری/ یازدهم میلادی در معرض یورش ترکان سلجوقی قرار داشت. جنوب قفقاز به سبب چراگاههای زمستانی و تابستانی محیطی مناسب برای چادرنشینهای ترک سلجوقی بود (Peacock,2005: 205-230). با جلوس داوید چهارم معروف به احیاءگر (519-465 ق./ 1125-1073 م.) بر تخت سلطنت باگراتیان، گرجستان وارد مرحلة جدیدی از تاریخ شد: وی توانست قلمرو آشفتة گرجستان را متحد کند و تفلیس را از دست مسلمانان در آورد و به مهاجرتهای فصلی ترکمانان به اراضی گرجستان پایان دهد (لانگ، 1373: 120-119). دیمتری (551-486 ق./ 1156- 1093م.) جانشین وی، سیاستهای پدر را ادامه داد و تعرض به قلمرو مسلمانان را آغاز کرد (همان). با به تخت نشستن گئورگی سوم (579-551 ق./ 1184-1156م.)، یورشهای گرجیان بر اراضی سلجوقیان شدت گرفت و دو شهر آنی و دوین همواره در معرض یورش مکرر قوای گرجی بود (صدقی و عزیزنژاد، 1392: 97). در دورة حکومت اتابک ایلدگز در آذربایجان، حملات گرجیها به طور موقت متوقف شد. سلطنت ملکه تامارا (609-555 ق./ 1213–1160 م.)، اوج قدرت سلطنت باگراتیان گرجستان بود و از سلطنت وی در تاریخ گرجستان در قرون وسطی به عنوان عصر طلایی یاد میشود. تامارا پس از مرگ پدرش گئورگی سوم، حکومت گرجستان را قبضه و گرچه در راه تثبیت حاکمیت سیاسی خود با مخالفت اشراف گرجی رو به رو شد، امّا توانست بر همة توطئههای مخالفان درباری و اشراف گرجی فائق آید. وی برای انتقال بحرانهای داخلی به مرزهای خارجی، سیاست توسعهطلبی در پیش گرفت و ضعف سلجوقیان و امپراتوری بیزانس، مسیر وی را هموارتر کرد (Eastmond,1998 :94). مهمترین حادثهای که قدرت ملکه تامارا را در آغاز سلطنت به چالش کشید، شورش شاهزاده دمنه[footnoteRef:5] در531 ق./ 1177م. بود که از سوی اشراف و زمینداران گرجی حمایت میشد (Minorsky,1951: 868-877). این شورش، بهانهای به دست اشراف و زمیندارن گرجی داد تا امتیازات از دست رفتة خود را باز یابند (Minorsky,1951: 868-877;Khazanov & Wink ,2001:48–49). ملکه تامارا که توانی برای سرکوب مخالفان داخلی نداشت، از خویشاوندان مسلمان و متحد محلّی خویش، اخستان بن منوچهر شیروانشاه[footnoteRef:6] و همچنین قوباسار[footnoteRef:7] قبچاقیتبار، فرماندة مزدور ارتش گرجی یاری خواست و بدین ترتیب توانست بر شورشیان غالب آید (Ashurbayli, 1997:174). در گام بعدی، او برای مقابله با اشراف گرجی و قطع وابستگی به اربابان زمیندار، کسانی از قبایل قبچاق را در دستگاه حاکمة گرجستان به مناصب دولتی برکشید و در برابر، اشراف و زمینداران مخالف را از مرکز قدرت دور نگاه داشت (Khazanov & Wink,2001:49). اما قبایل قبچاق، یعنی نیروهای مزدور در سپاه گرجستان، خود بخشی از مشکلات فراروی سلطنت ملکه تامارا بودند (Nəcəf,2010:37). در رأس آنها سپهسالار قوباسار و قوتلو ارسلان[footnoteRef:8]خزانهدار که بر همة شئونات سلطنت سلطه داشتند؛ چنانکه قوباسار در تثبیت حاکمیت و سرکوب مخالفان ملکه تامارا نقش به سزا داشت (Suny,1994: 39). تامارا برای کاهش قدرت و نفوذ قبچاقها به ارامنه متوسل شد (مانوکیان، 1388: 92-71) و اشراف وفادار به سلطنت، به ویژه خاندان مخارا گرادزیلی و زاکریان را به مناصب عالی دربار برگماشت (Suny ,1994: 39). این خاندانها در اندک زمانی، در دیوان نظامی و سیاسی گرجستان به مقامات و مناصب بالا دست یافتند، تا آنجا که پادشاه گرجستان سرزمینهایی را تحت مالکیت آنها قرار داد (مانوکیان، 1389: 173-152). خاندان زاکاریان بخش اعظمی از نیروها و خاندانهای نظامی ارمنستان را به سوی خویش جذب کرد و آنها را در کنار سپاه گرجستان به نبرد با امرای سلجوقی برانگیخت (همان). به این ترتیب اتحادی میان ارامنه و گرجیها در زمان حکومت تامارا پدید آمد که به موجب آن، ارمنیان متعهد شدند نیروهای جنگی خود را در خدمت سپاه گرجستان قرار دهند و در مقابل، گرجیها نیز در پس گرفتن سرزمینهای ارمنستان به آنان یاری رسانند (همان). چون تامارا پایههای حاکمیت خود را در گرجستان محکم کرد، به سیاست توسعهطلبانة نیاکان بازگشت (Eastmond,1998:121). در سال 594 ق./ 1199م. سپاه تامارا در پیروزی مهّمی، شهر آنی را از حاکمیت سلسلة شدادیان به در آورد (عباسی و محمدی، 1389: 115-93) و در سال 599 ق./ 1203م.، شهر دوین نیز به دست قوای ائتلافی گرجی و ارمنی افتاد (Lordkipanidze,1987: 150). سلیمان شاه دوم، سلطان سلجوقی روم به مقابلة گرجیها برخاست، امّا در نبرد باسیان در سال 599 ق./ 1203م، شکست خورد (Gümüş,2006:200-219). این نبرد، پیشروی سلجوقیان روم را به منطقة قفقاز متوقف کرد و بر نفوذ گرجیان افزود. يكي از مهمترین دستاوردهای سياسی- نظامی در زمان سلطنت تامارا، تأسيس امپراتوری طرابوزان و تصرف نواحی اطراف دريای سياه بود (لانگ، 1373: 23). [5: 1. Demna ]  [6: 1. اخستان بن منوچهر از حاکمان شیروانشاه، که پس از پدرش منوچهر بن افریدون(منوچهر سوم) بر تخت شیروانشاهان تکیه زد، حاصل ازدواج منوچهر بن افریدون با شاهزاده خانم گرجی تامارا دختر داوید چهارم باگراتونی بود. این ازدواج سیاسی به اتحاد دو دولت همجوار منجر شد و اخستان برای تحکیم مناسبات دوجانبه با خواهرزادة گئورگی سوم، عصمتالدین نیز ازدواج کرد. از مهمترین حوادث دورة اخستان شیروانشاه میتوان به زلزلة مهیب شهر شماخی پایتخت اشاره کرد که در آن زلزله خانوادة او کشته شدند. در نتیجة این رویداد، اخستان پایتخت شیروانشاهان را از شماخی به شهر بندری باکو منتقل کرد. همچنین وی برای یاری گئورگی سوم که با مخالفت شماری از زمینداران و اشراف گرجستان رو به رو شده بود و قصد داشتند برادرزادة پادشاه باگراتی، دمنه را به پادشاهی برسانند به گرجستان لشکر کشید و توانست سرکشان را سرکوب و پایههای سلطنت گئورگی سوم را تقویت کند. دربار شروانشاه اخستان، شاعران نامداری چون خاقانی شروانی و نظامی گنجوی داشت (Ashurbayli, 1997: 174-177).]  [7: . Qubasar 2]  [8: 3. Qutlu Arslan] 







روابط اتابک نصرالدین ابوبکر ایلدگزی و ملکه تامارا

منطقة آذربايجان و اران به سبب مجاورت با سرزمينهای مسيحينشين گرجستان و ارمنستان و تمايل سلاطين سلجوقی به گسترش متصرفات و كسب غنائم، موقعيت سوقالجيشی خاصی داشت و هميشه در معرض تاخت و تاز دو طرف بود (صدقی و عزیزنژاد، 1392، 97). اغلب شهرهای قفقاز تحت حاكميت تركان سلجوقی، ساکنان مسيحی داشت و نزاع و درگیری ميان مسلمانان و مسيحيان در نواحی بيتالمقدس، احساسات مذهبی را در اين مناطق نیز شعلهور میکرد. گرجيان نیز، پس از تصرف آنی و دوين- كه ساکنان آن به طور عمده مسيحی بودند، قلمرو اتابكان آذربايجان را عرصة تاخت و تاز قرار داده بودند (همان).

جنگهاي ميان اتابكان آذربايجان و گرجيان، همواره بر سر دو شهر آنی و دوين در میگرفت. اين دو شهر پر ثروت مسیحینشين، در مسير راههاي امپراتوري بيزانس و جادههاي بازرگاني قرار داشت و همین سبب، عامل جنگ میان حاکمان مسلمان آذربايجان و اران با حاکمان گرجي بود (بارتولد، 1378: 288-287). بردعه در كانون مركزي راههاي منشعب از اران قرار داشت: یک راه از طرف مشرق به شروان، راه دوم از طرف جنوب شرقی به طرف بیلقان، راه شمال غربی به سوی گنجه و راه جنوب شرقی به پایتخت ارمنستان دوین میرسید (همان). راههاي اردبيل و دوين در حکم شريان حياتي بردعه بود و در آن روزگار، همچون سر نيزة سلطة مسلمانان بر آن نواحي محسوب میشد. بالطبع سلطه بر چنين مسيری ميتوانست منافع و عوايد سرشاري نصيب حاکمان اين مناطق کند (مینورسکی، 1375: 141-140). افزون بر این، با آغاز جنگهای صلیبی در کرانههای شرقی دریای مدیترانه، صلیبیها به همة راههای تجاری بزرگ آن زمان که از خاور دور به سواحل شرقی مدیترانه منتهی میشد، یورش آوردند و بدین ترتیب، امنیت مسیرهای تجاری در مخاطره افتاد (مانوکیان، 1388: 92-71). بنادر سواحل شرقی دریای مدیترانه همواره از روزگار کهن، مراکز عمدة تبادل کالا میان شرق و غرب محسوب میشد و یکی از اهداف اصلی صلیبیها، دستیابی و سیطره بر راههای مراسلاتی ارزشمند بود (Heyd,2000:177-206). از سوی دیگر، ناامنی در مسیرهای تجاری شرق دریای مدیترانه، به رونق و شکوفایی تجاری شهرهای قفقاز و آناتولی (آنی، بردعه، دوین و اخلاط) و بنادر دریای سیاه منجر شد، زیرا  تاجران و بازرگان شرق و غرب پس از آغاز جنگهای صلیبی در شامات و فلسطین، در پی راههای جایگزین بودند. منطقة قفقاز و شرق آناتولی به سبب دوری از میدانهای جنگهای صلیبی و نزدیکی به دریای سیاه میتوانست بهترین جایگزین باشد. موفقیت اقتصادی منطقه، طمع حاکمان منطقه را برای سلطه بر شهرهایی همچون دوین، آنی، بردعه و اخلاط برمیانگیخت. گرجیان میکوشیدند تا این راهها را که از شمال بینالنهرین و ارمنستان و گرجستان به طرف شمال میرفت، تحت نفوذ خود درآورند و بدین ترتیب، بدون توسل به بازرگانان ایرانی با ترکان سلجوقی روم روابط بازرگانی برقرار کنند؛ زیرا در این صورت، از پرداخت حقوق گمرکی و افزایش قیمتها نیز در امان میماندند. 

کوشش سلجوقیان نیز دستیابی به کرانههای دریای مدیترانه و سیاه بود. در دورة سلجوقیان، علاوه بر ادلّة سیاسی و اقتصادی، نزاعهای دینی نیز وجود داشت و هر یک خود را نمایندة جریانی دینی میدانستند (رئیسنیا، 1378: 2/ 465). چون شعلههای جنگ صلیبی به منطقة قفقاز نیز رسید، گرجیها از شور و احساسات مذهبی بهره بردند و به جنگهای خود با مسلمانان منطقه ماهیت و صبغة دینی بخشیدند. آنان، به بهانة آزاد سازی دو شهر مسیحینشین آنی و دوین از دست مسلمانان به ثغور مسلمانان در منطقة آذربایجان و آناتولی یورش آوردند (صدقی و عزیزنژاد، 1392: 98-97).

در کنار اين عوامل، ميتوان مشکلات داخلي گرجستان را نيز در سبب یورشهای مکرر آنها به مرزهاي مسلمانان در نظر گرفت. پادشاهان باگراتي گرجستان از آغاز تأسيس سلطنت، همواره با شورشهاي داخلي اشراف و زمینداران گرجستان رو به رو بودند و براي سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلي، سياست تجاوز و تعرض به مرزهاي همسايه را در پيش گرفتند. در کنار سرکشیهای اشراف گرجی، قبچاقها نیز که بر سپاه گرجستان مسلط بودند، دشواریهایی پدید میآوردند: با توقف ماشین جنگی گرجستان، آنها نیز در توطئههای درباری دخالت میکردند (Nəcəf, 2010: 37). افزون بر این، رقابتهای داخلی میان شاهزادگان ایلدگزی و دخالت اتابک ابوبکر در منازعات کسب قدرت در عراق عجم، زمینة مناسب را برای دخالت گرجیان فراهم آورد تا به حمایتهای مالی و نظامی از شاهزادگان رقیب برخیزند (حسینی، 1380: 2/ 207-204؛ نیشابوری،1332:90). باگراتیان و اتابکان ایلدگزی همواره از مخالفان داخلی دشمن خویش حمایت میکردند؛ چنانکه اتابک ایلدگز بانی حکومتگر محلی اتابکان آذربایجان در شورش ایوان اوربلی علیه حاکم گرجستان در صدد حمایت از او بر آمد و حتّی به برادرش لیپارت پنجم که برای درخواست یاری به دربار وی روی آورده بود، پناه داد. اتابک ایلدگز از این فرصت برای دامن زدن به مشکلات داخلی گرجستان بهره برد و فرزندان لیپارت را در شهرهای هممرز با گرجستان گماشت تا با حملات ایذائی به داخل گرجستان از یورشهای گئورگی سوم، حاکم گرجستان به شهرهای آنی و دوین جلوگیری کند (Minorsky, 1951:868-877). همچنین اتابک قزل ارسلان دیگر حاکم آذربایجان برای برانگیختن شورش و ایجاد ناامنی در قلمرو گرجستان از گئورگي روس همسر ملكه تامارا- كه از دربار گرجستان رانده شده بود- پشتیبانی کرد (Bonyatov,1985:74). در دورة سلطنت ملکه تامارا وضعیت سیاسی منطقه به نفع آنها تغییر کرد: این بار گرجیان به یاری مخالفان داخلی حکومت ایلدگزیان در آذربایجان برخاستند. قتلغ اينانج و امير اميران عمر پس از شكست از اتابك ابوبكر، هر یک در پي يافتن متحد، مسير جداگانهاي در پيش گرفتند: امير اميران عمر به دربار شیروان شاه پناه آورد و شیروانشاه اخستان اول (591-555 ق./ 1196- 1160م.)، نه فقط از امير اميران استقبال کرد، بلکه دخترش را به عقد او درآورد (حسینی، 1380: 204). اخستان مال و اموال و جنگافزار هنگفتی به وي بخشيد (Ashurbayli, 1997: 178). بنا بر سالنامة گرجي، امير اميران عمر به اتفاق شیروانشاه به نبرد با اتابك ابوبكر برخاستند، اما اتابك برآنها پيشي گرفت و در اطراف بيلقان، شيروانشاه را شکست داد و از اران راند (Ibid). شکست از سپاه اتابک ابوبکر و در پی آن، وقوع زلزله در سال 587 ق./ 1192م. و تخریب شهر شماخی پایتخت حکومت شیروانشاهان، اخستان را در وضعیت بغرنجی قرار داد. از این رو شیروانشاه اخستان برای مقابله با اتابک ابوبکر و جلب یاری به دربار گرجستان روی آورد (حسینی، 1933م.: 1/ 186- 185). حاکم شیروان در نظر داشت برای تحکیم رابطه، دختر ملکة گرجستان را به عقد امیر امیران عمر در آورد، امّا با پاسخ منفی دربار گرجستان رو به رو شد (Ashurbayli, 1997:179). باید یادآوری کرد که در اين مقطع، حاکم شیروان تابع سياستهاي عمومي گرجستان بود و در واقع، از زمان داوید چهارم حاکم گرجستان از طریق وصلتهای سیاسی، شیروانشاهان متحد گرجستان به شمار میآمدند. به نوشتة حسيني: «شیروانشاه امير اميران عمر را با جنگافزار به سوي ملكة گرجستان فرستاد ... و امراء و سپاهیان را واداشت تا نسبت به او احترام و اكرام كنند، پس امراء احترام به جای آوردند و هر آنچه را كه نياز داشت، تأمين كردند» (حسینی، 1933م.: 1/ 186- 185). شايد حاکم شیروان به اشارة گرجيان، امير اميران عمر را روانة دربار گرجستان کرده بود، تا از وجود او به عنوان رقيب عليه اتابك ابوبكر استفاده کند؛ همان سیاستی که اتابكان آذربايجان همچون اتابك ايلدگز و قزل ارسلان نیز بارها در استفاده از ناراضيان گرجي عليه پادشاهان گرجستان به کار برده بودند. در هر حال، گرجيان برای پیشبرد مقاصد خویش از حضور وی در دربار گرجستان استقبال كردند و برای به زیر کشیدن اتابک ابوبکر و ایجاد شورش در قلمرو اتابکان آذربایجان به وی لوازم جنگی بخشیدند (همان). امير اميران عمر در پاسخ به پرسش ملكه تامارا در باب سبب شورش و تمرّد عليه اتابك ابوبكر، احقاق حقوق سیاسی خود در عراق عجم را ذکر کرد (همان)، امّا چنین به نظر میرسد که ملكه تامارا برای حمايت از امير اميران عمر، به ادلّة قابل قبول نیازی نداشت. شاید حسيني مورخ عهد سلجوقی قباحت استمداد اميری مسلمان از مسيحيان را در جنگ با برادرش توجیه کند. در هر حال، دربار گرجستان درخواست یاری امير اميران را پذیرفت و اکنون که ملكه تامارا در نبرد با اتابک ابوبكر براي خود متحدي ارزشمند یافته بود، دستور گردآوري قشون و حمله به آذربايجان را صادر كرد، آنگاه جنگافزارهای بسیار در اختيار امير اميران عمر نهاد. در همین حال، برخي از امراي آذربايجان و قبایل تركمن كه از سیاستهای داخلی ابوبكر ناخشنود بودند، به لشکر امير اميران عمر پيوستند (حسینی، 1380: 2/ 240). اردوي متحد گرجي- شيروان در 589 ق./ 1194م. برای مصاف با سپاه اتابک ابوبکر وارد ولايت شمكور[footnoteRef:9] شد. نبرد شمکور نخستین برخورد نظامی اتابک با قوای گرجی در منطقة قفقاز بود و با شکست اتابك ابوبكر پایان یافت و در پی آن، شهر و قلعههاي اطراف شمكور به دست امير اميران عمر و گرجیها افتاد (Suny,1994: 39). اتابك در این وضعیت به سوی بيلقان[footnoteRef:10] گريخت و در آنجا دوباره براي رويارويي با سپاهيان گرجي آماده شد. امّا در نبرد بيلقان نیز سپاه اتابك ابوبكر کاری از پیش نبرد (حسینی، 1380: 2/ 205) و این نبرد ممکن بود به قیمت جان ابوبکر تمام شود. با این حال، وی در میان کُشتگان افتاد و با یاری یکی از غلامان خود از معرکه نجات یافت و به سوی نخجوان گریخت (همان). هر چند که اتابک ابوبکر سال بعد سر رشتة حکومت را در دست گرفت، امّا دیگر به سختی میتوانست تاخت و تازهای ویرانگر گرجیان را به آن قلمرو مهار کند (Lordkipanidze,1987: 148). حسینی مورخ دورة سلجوقی، گرچه از جنگ شمكور گزارشي به دست نميدهد، امّا در بارة چگونگي شكست اتابك ابوبكر در نبرد بيلقان به تفصیل سخن گفته است (حسینی، 1933: 1/ 185). مهمترین پیامدهای سپاه اتابک از سپاه گرجی در نبردهای شمکور و بیلقان، بروز ضعف در ارکان حکومت محلّی اتابکان ایلدگزی و تسخیر شهرهای اران به دست حکومت گرجستان بود (همان). پس از جنگ بيلقان، سپاه گرجي همراه امیر امیران عمر شهر گنجه را محاصره کردند و خواستار تسلیم شهر شدند (همان). در این میان، تنها شهری که در منطقة اران را گرجیها نتوانستند تسخیر کنند، شهر مرزی گنجه بود. گنجه با استحکامات فوقالعاده و موقعیت سوقالجیشی به عنوان شهر سرحدّی در کنار سرزمینهای مسیحی در حکم پادگان نظامی بود؛ به ویژه از این جهت که امر جهاد غازيان اسلام برای پیکار با گرجیها و ارامنه و قپچاقهای شمنی به اين شهر جلب شده بودند. آنها سالها با گرجيان جنگیده بودند و اكنون حاكميت گرجيان را خفتبار و ننگین میدانستند. همچنين شماری از امراء اتابك ابوبكر كه از ميدان جنگ بيلقان گريخته و به اين شهر پناه آورده بودند، به احساسات ضدّ گرجی اهالی گنجه گرجيان دامن ميزدند. به همین سبب، پیشنهاد امیر امیران عمر را برای تسلیم شهر نپذیرفتند و سبب آن را همراهی گرجیان با وی مطرح کردند (حسینی، 1380: 2/ 206-205)، زیرا ورود قوای گرجی به شهر به منزلة تسلیم در برابر کفار بود و بنابراین، امیر امیران عمر گرجیان را اقناع کرد و بیآنکه سپاه گرجی به شهر در آید، حکمرانی گنجه را به دست گرفت (همان). در بارة ماجرای تسليم شهر گنجه، روايت منابع گرجي تا اندازهاي متفاوت است. بنابر گزارش اغراق آمیز این منابع، اهالی گنجه از بیم سپاه گرجی شهر را بدون مقاومت تسلیم گرجیان کردند (Bonyatov, 1985: 85-86). در هر حال، عمر حکومت برادر ناتنی اتابک ابوبکر چند صباحی بیشتر طول نکشید و مرگ او فرا رسید (حسینی، 1380: 2/ 206-205). بنابر منابع گرجي، اتابك ابوبكر، امير اميران عمر را مسموم کرد (Bonyatov, 1985: 85-86)، امّا منابع تاریخی دورة سلجوقی، در بارة سبب مرگ وی خاموش ماندهاند. به نوشتة صدرالدين حسيني: «بيست و دو روز پس از مراجعت، امير اميران وفات يافت» (حسینی، 1933م.: 1/ 188). با این همه به احتمال بسیار، نوشتة منابع گرجی و وجود توطئهای در قتل امیر امیران به کلی بعید نیست، زیرا اهالی مسلمان گنجه با چنان خوی جهادی، پذیرفتن حکومت دستنشاندة گرجیها را بر شئونات شهر اسلامی ننگ میدانستند. خبر مرگ امیر امیران عمر را پیکی بلافاصله نزد اتابک ابوبکر برد و او با دریافت خبر مرگ برادرش، دوباره شهر گنجه را تصرف کرد (همان).  [9: . شمکور شهری از توابع ارّان است  که نزدیک بردعه واقع است (نیکبخت،1387: 56-47).]  [10: . بیلقان در کنار رود ارس و در دشت مغان واقع است (همان).] 


شکستهای پی در پی اتابک ابوبکر از سپاه گرجی و عدم همراهی قوای حاکمان مسلمان محلی آناتولی و امرای عراق عجم در نبردهای شمکور و بیلقان، مقاومت وی را سخت تحلیل برد. اتابک ایلدگز برای مهار یورشهای مستمر گرجیان، همة حُکّام ایالت منطقة قفقاز و آناتولی را علیه آنان بسیج میکرد (راوندی، 1333: 300؛ نیشابوری، 1332: 81). بیشتر سلسلههای محلّی آناتولی شرقی، حتّی اُرتقیان دیاربکر که از آثار و تبعات حملات گرجیان دور بودند، در لشکرکشیهای اتابک ایلدگز مشارکت داشتند (ابن ازرق فارقی، 1379: 363-360؛ راوندی، همان). مشارکت سلسلههای محلّی مختلف آناتولی شرقی در لشکرکشیهای ایلدگز بر گرجستان تا حدودی حاصل پیوندهای سیاسی بود و ازدواج نمادی از آن شمرده میشد. علیرغم تفاوتهای دینی، گرجیان نیز از چنین وصلتهایی با حاکمان مسلمان همجوار غفلت نمیکردند (Peacock,2006: 127-146)، امّا پس از مرگ ایلدگز، جانشینان و فرزندان وی به ویژه اتابک نصرالدین ابوبکر بن محمد پهلوان، نتوانست از دو عامل «جهاد» و «وصلتهای سیاسی» برای جلب پشتیبانی و مشارکت آن حُکّام در جهت دفاع از ثغور و سرحدات مسلمانان بهره ببرد. افزون بر این، لشکرکشیهای بیحاصل او برای سرکوب مملوکان سرکش عراق عجم و اسماعیلیان الموت، قوای وی را رو به تحلیل برد. اتابک ابوبکر، همچنین نتوانست از وجود امیرالامرای کاردان خویش، آیتغمش در مقابله با گرجیان بهره ببرد. زیرا در آن موقع، آيتغمش اميرالامراي شهرهاي جبال، همدان، اصفهان و ري در حال جنگ با اسماعيليان بود و براي محاصرة قلعة الموت آماده ميشد (ابناثیر، 1353: 9/ 282). در این برهه، امراء عراق عجم سودای استقلالخواهي در سر داشتند و در برابر اتابك ابوبكر اظهار نافرماني ميكردند و حاضر نبودند سر به اطاعت و تمکین از وی نهند (راوندی، 1333: 396-391). اتابک ابوبکر که اهل عشرت بود و از درایت پدرانش بیبهره، در برابر ملکه تامارا عاجز ماند (ابن اثیر، 1353: 7/ 459؛ حسینی، 1933: 1/ 189). نظامی گنجوی، شاعر مشهور و معاصر و مداح ابوبکر، وی را به سبب ناتوانی در مقابله با حاکم زن گرجی سرزنش کرد (ابن اسفندیار، 1320: 2/ 132).



او دوک به نیزه کرد و ما نیزه به دوک

				  تا  فتح  تو  کی  نیزه  در  ابخاز  برد



ياقوت حموي نیز سبب اصلی حملات گرجيان به ایالت آذربایجان را بيكفايتي واليان  و اتابک ابوبکر دانسته است (حموي، ياقوت، 1336: 1/ 744). 

گرجيها پس از دریافت خبر مرگ امیر امیران عمر و تصرف گنجه به دست ابوبكر، بار دیگر به فرماندهي ايوان مخارگرادزلي[footnoteRef:11] و با همراهی شیروانشاه به گنجه لشكر كشيدند، امّا نتوانستند شهر را تصرف كنند، پس رو به سوی نخجوان آوردند. سپاه گرجي بر سر راه نخجوان در سال 599 ق./ 1203م. دوين را محاصره کرد (ابن اثیر، 1353: 24/ 288) و اتابک در برابر درخواست یاری اهالی دوین بیتفاوت ماند (همان). در واقع، شايد شکستهای پی در پی در نبردهای شمکور و بیلقان و ناكاميهاي وی در عراق عجم و همچنين خودسريهاي امراء او را منفعل کرده بود. اتابك ابوبكر با دريافت اخبار پيشروي اردوي گرجيان و اشغال دوين، نخجوان را به مقصد تبريز ترك كرد (حسینی، 1380: 2/207). هر چند به سبب استحكامات نخجوان، گرجيان از دست يافتن بر آن شهر عاجز ماندند، امّا با دريافت خراج سنگين از اهالي و همچنين غارت و تاراج حومة شهر به گرجستان بازگشتند (همان). اوضاع مناطق شمالی قلمرو جغرافیای سیاسی اتابکان آذربایجان با تشدید حملات گرجیان رو به وخامت نهاد. دربار گرجستان با اطلاع از گرفتاريهاي اتابك ابوبكر و توجه وي به امور داخلی عراق عجم و ناکامیهای او و در پی آن اشتغال به خوشگذراني بر دامنة یورشها افزودند (همان)؛ چندان که شهر آنی نیز در سال 594 ق./ 1199م. سقوط کرد (مانوکیان، 1388: 92-71؛ Peacock,2006: 127-146). گرجیها متعاقب اشغال شهرهای آنی و دوین، متوجه شهر تجاری ثروتمند اخلاط شدند. دولتهای همجوار سودای تصرف این شهر را در سر داشتند، زیرا سلطه بر آن به منزلة تفوق سیاسی- نظامی بر کلّ منطقة قفقاز، آناتولی و آذربایجان بود، اما سپاه گرجستان در اشغال شهر ناکام ماند و حتّی فرماندة گرجی در میدان نبرد اسیر نجمالدین ایوبی شد. حاکم ایوبی از این فرصت برای پایان دادن به تهدیدات گرجیان بهره جست و مطابق رسوم معمول آن دوره به ایوان مخارگرادزلی فرماندة اسیر گرجی پیشنهاد پیمان صلح به مدت سی سال داد و برای تضمین، دختر فرماندة گرجی را به زنی خواست، افزون بر آن، خواستار فدیة 100000 دیناری و آزادی 5000 اسیر مسلمان شد (Peacock,Ibid). در پی آن، گرجیها شماری از قلعهها را نیز به مسلمانان بازگردادند، هر چند که حاکم ایوبی بلافاصله پس از شکست قوای گرجی درگذشت و نتوانست با شاهزاده خانم گرجی ازدواج کند، اما تامات شاهدخت گرجی به عقد الاشرف برادر و جانشین نجمالدین در آمد (Ibid). معاهدة صلح میان گرجیان و ایوبیان موفقیتآمیز بود، زیرا گرجیان پس از عقد این مصالحه، نوک پیکان یورشهای خود را به سوی اران و شهرهای آذربایجان گرداندند (Ibid). اتابک با تأسی از سیاست حاکم ایوبی و برای پيشگيري از حملات گرجيان تصميم گرفت با دربار گرجی ارتباط خانوادگي برقرار کند (602 ق./ 1206م.) (ابناثیر، 1353: 24/ 459-497؛ حسینی، 1933: 1/ 189)، اما برقراری ارتباط خویشاوندی با حاکمان گرجي به وضعيت سياسي منطقه بستگي داشت. زیرا که در واقع، ابوبكر برای نبرد با حاکم گرجي نيروي چندانی نداشت و ناچار بود پیوسته مراقب سرکشیهای حُكّام مرزهاي شرقي و نيز قشون مستقر در آن ناحيه باشد. به عبارت دیگر، وی نمیتوانست همزمان هم به امور داخلی عراق عجم رسیدگی کند که مدام دستخوش نافرمانی ملوکان بود و هم در برابر یورشهای گرجی بایستد. با این همه، بنابر برخی منابع، در زمان ملکه تامارا پیوندی با اتابکان آذربایجان رخ نداد. امّا به نوشتة مینورسکی به احتمال بسیار، شاید مقصود از این ازدواج سیاسی پیوند ازدواج میان اتابک ابوبکر با خانوادة نصرالدین بن پیشکین حاکم گرجی اهر و مشگین باشد (Minorsky,1951: 868-877). این وصلت سیاسی نیز در ميان مسلمانان با واكنش منفي تلقی شد، اما برخی دیگر نیز همچون نظامي گنجوي، اين ازدواج را به فال نيك گرفتند و تولد فرزندی را به نصرت الدين ابوبكر مژده دادند (زنجانی، 1388: 14). اين سياست اتابك ابوبكر قدری مؤثر افتاد و به قول ابن اثير «ابوبكر شمشير خود را در غلاف كرد و رأی خود را بركشيد» (ابن اثیر، 1353: 24/ 497)، اما در اواخر عمر او در سال607 ق./ 1211م.، بنابر منابع گرجي، تاخت و تازهاي آنها دوباره از سرگرفته شد: سپاهیان گرجي به فرماندهی برادران مخارگرادزلی، یورش بزرگی را به اراضي آذربايجان ترتیب دادند و نخست رو به سوی نخجوان نهادند (حسینی،1933: 189)، اما چون کاری از پیش نبردند، به سوی جلفا رفتند و از طريق دره دوز[footnoteRef:12] به مرند نزديك شدند. اهالي مرند که یارای ایستادگی در برابر گرجیان نداشتند، شهر را وا نهادند و به ارتفاعات اطراف شهر رفتند. گرجیها پس از غارت و تاراج مرند، تبريز را در محاصره گرفتند (Lordkipanidze,1987: 154). زاهده خاتون حاكم شهر و بیوة اتابك جهان پهلوان با پرداخت باج و خراج از غارت و ویرانی شهر جلوگیری کرد (حسینی، 1933: 1/ 189؛ یاقوت حموی، 1336: 4/ 351). اردوي گرجي پس از اخذ خراج و فديه از اهالي تبريز، رو به سوی شهرهاي عراق عجم و جبال نهاد. سپاه گرجی پس از قتل و غارت در شهرهاي زنجان، قزوين و ابهر و به چنگ آوردن غنايم بسیار به سوی گرجستان عقب نشست (Lordkipanidze,1987: 154). بخش ديگری از سپاه گرجي از تبريز به سمت اردبيل رفت و آنجا را در محاصره گرفت. سرانجام، روزی هنگام صبح وارد شهر شد و بدون درگيري آنجا را تصرف کرد؛ حاكم شهر و خانوادة او به اسارت در آمدند و غنایم بسیاری به سپاه گرجی رسید و سپاه گرجی حدود 12 هزار نفر از اهالي شهر اردبیل را از دم تیغ گذراندند (Ibid). بنابر گزارش سالنامههای ارمنی و گرجی، این حمله به تلافی حملة حاکم مسلمان محلّی اردبیل به آنی و قتل عام جمعیت مسیحی شهر صورت گرفت (Ibid). اردبیل در قیاس با دیگر شهرهای آذربایجان لطمات بیشتری متحمل شد. به نظر آلن، تهاجم گستردة لشکريان گرجي به شهر اردبیل، پاسخ به قتل و غارت شهر آني به دست امير اردبيل در سال 604 ق./ 1208م. بود (Allen,1932: 108). قتل و غارتگریهای سپاه گرجی در اردبیل در دورة قطب الدین ابوبکر، در صفوةالصفا ابن بزاز اردبیلی نیز انعکاس یافته است ( ابن بزاز اردبیلی، 1376: 75-73). این پيروزي، گرجيان را تشویق و تحریک کرد و آنان در سال بعد، حملهای بزرگ در يک مقياس وسيع و گسترده عليه شهرهاي آذربايجان و اران ترتیب دادند (حسینی، 1380: 2/ 206) و اين پيروزيها را منابع گرجي با مبالغة بسیار شرح دادهاند. بر پایه این منابع، سپاه گرجي به سركردگي مخارگرادزلي به ساحل شرقي درياي خزر نیز هجوم بردند و شهر گرگان را به ويرانهای تبديل کردند (Bonyatov,1985:108)، اما منابع اسلامي گزارشي در اين باره به دست ندادهاند. ابن اثير مورخ اين دوره كه به مسائل جهان اسلام به ویژه جنگهاي صليبي در شام، فلسطين و قفقاز حساسيت خاص نشان ميداد، در صورت وقوع چنین یورشی، بدون شك به آن اشاره ميكرد. وانگهی، در اين سالها به همت آيتغمش امیرالامرای اتابك ابوبكر، عراق عجم قرين آرامش و آسايش بود. در اين دوره، امراء نیرومندی در شهرهاي آذربايجان و اران حكمراني میکردند و به یقین، اگر خطر گرجیها تا این حد جدّی میشد، به دفاع از قلمرو اتابكان برميخاستند. همچنين ابن اسفنديار، نیز در صورت وقوع چنين تهاجمي با اين ابعاد گسترده در آن مناطق به اين موضوع اشاره ميكرد. در ميان منابع اسلامي، در اخبارالدولة السلجوقية به یورشهای گرجیان به شهرهای دوین، نخجوان، مرند، تبریز، اردبیل و بیلقان اشاره شده و سخنی از حمله به شهرهایی چون قزوین و ابهر به میان نیامده است (حسینی، 1933: 1/ 189). حال آنکه منابع گرجي با اغراق بسیار، دامنة حملات سپاه گرجي را تا حدود گرگان و شرق درياي خزر بسط دادند. دايرة یورش سپاه گرجی از مناطق اران و بخشي از ايالت آذربايجان آن هم شامل شهرهاي نخجوان، تبريز، اردبيل فراتر نمیرفت.  [11: 9. Ionne Mkhargrdzeli]  [12: 1. Dareduz] 




نتیجه

روابط اتابکان آذربایجان با گرجیها در دورة اتابک ابوبکر در بیشتر موارد خصمانه بود. عناصر اصلی در این روابط، مسائل سیاسی و اقتصادی بود و عوامل دیگری نیز در کمّ و کیف روابط تأثیر داشت. موقیعت تجاری و سوقالجیشی شهرهای مناطق قفقاز، آذربایجان و آناتولی نقش بسیار مهم در روابط تنشآمیز این دوره داشت. ضعف و فتور سلاجقة عراق پس از مرگ ملکشاه و کشمکشها در ایالت آذربایجان بر سر کسب قدرت میان فرزندان ذکور اتابک محمد جهان پهلوان برای توسعهطلبی گرجیان شرایط مناسبی پدید آورد. در کنار اين عوامل، ميتوان مشکلات داخلي گرجستان را نيز در سبب یورشهای مکرر به مرزهاي مسلمانان در نظر گرفت. پادشاهان باگراتي گرجستان از آغاز سلطنت، همواره با شورشهاي اشراف و اربابان زمیندار گرجستان رو به رو بودند و ترجیح میدادند که برای انحراف اذهان از مسائل داخلي، نقاط بحران را به مرزهاي همسايه منتقل کنند. تصرف شهرهای آنی، دوین، بردعه و اخلاط مهمترین هدف سیاست توسعهطلبی گرجیان بود. این شهرها در مسیر راههای تجاری منطقة قفقاز و آناتولی قرار داشت و آغاز جنگهای صلیبی در کرانههای شرقی دریای مدیترانه و به خطر افتادن امنیت راههای تجاری این مناطق بر اهمیت شهرهای قفقار، آذربایجان و آناتولی بیش از پیش افزود. سیطرة گرجیها بر این نواحی به منزلة دستیابی بر آن ثروت سرشار بود. اتابکان ایلدگزی هم میکوشیدند آن شهرها را حفظ کنند و بر کرانههای مدیترانه و دریای سیاه دست یابند. علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصادی، نزاع در سطح دینی نیز ادامه داشت و هر یک خود را نمایندة دینی خاص میدانست. چون شعلههای جنگ صلیبی به منطقة قفقاز رسید، گرجیها در صدد استفاده از احساسات دینی همکیشان خود برآمدند و به یورشهای خود، صبغة دینی بخشیدند. آنها به بهانة بازپسگیری دو شهر مسیحینشین آنی و دوین از دست مسلمانان، ثغور مسلمانان را در منطقة آذربایجان دستخوش قتل و غارت کردند. 
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