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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دومو  هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 تابستان

 

یقرن ششم هجر یلاز آغاز فتوحات تا اوا یدر قلمرو اسالم یستفل یگاهجا

 

 9/1/2933 تأیید: تاریخ      12/21/2931 تاریخ دریافت:
  1یمحسن رحمت 

  2یالهام آقاجر
های شرقی و جنووبی ققاواب بو      در فتوحات اسالمی قرن اول هجری، بخش

قلمرو جهان اسالم پیوست. تقلیس مرکز گرجسوتان کنوو ی بو  انووان ازوی اب      

بزرگتران شهرهای ققااب،  اش مهمی در روادادهای ااون منقاو  داشوت  اسوت.     

کوشد ضمن تبیوین جاااواا ااون     روش توصیقی و تحلیلی می رو با  پژوهش پیش

شهر در فتوحات اسالمی در ققااب،  اش آن را در روادادهای پس اب فتح تا قرن 

 ششم هجری بررسی کند.

های پژوهش حاضر، تقلیس بالفاصل  پس اب فتح ب  مرکوز   بر اساس اافت  

اب تبدال گرداود و  غاباان مسلمان در برابر گرجیان مسیحی و اقوام شمال ققا

دهی بخشی اب حمالت مسلما ان ب  شمال ققاواب در ااون شوهر ا جوام      سابمان

گور مسوتالی در ااون شوهر      شد. با ضعف خالفت اباسی، خا دان حزومت می

قدرت اافت، اما مااومت آن در برابور تهواجم گرجیوان غیرمسولمان توا قورن       

فوات داخلوی   ششم هجری ادام  اافوت. در اوااول قورن ششوم هجوری، اختال     

ق. بوا ترور     515حاکمان مسلمان، فرصتی فراهم آورد تا گرجیان در سوال  

                                              

 .(rahmati.mo@lu.ac.ir)دانشگاه لرستان:  یخاستاد گروه تار. 1
 .(El.aghjary@gmail.com)دانشگاه لرستان:  یخرشته تار یدکتر یدانشجو. 2
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هوای اسوالمی    تقلیس، اان شهر را ب  پااااهی برای حمل  بو  دااور سوربمین   

   مبدل کنند.

 

 .یفتوحات اسالم یان،قفقاز، گرج یقفقاز، ماورا یس،تفل :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

 به سرعت رو به گسترش نهاد و پیش از پایان قرن قلمرو اسالمی پس از رحلت پیامبر

های بین جبل الطارق تا رودهای سند و سیحون را در بر گرفت.  اول هجری، همه سرزمین

که افزایش شممار   که در تاریخ با عنوان فتوح معروف است، ضمن آن روند گسترش قلمرو

ت در برابر مسلمانان مجبور های مجاور را به مقاوم مسلمانان را در پی داشت، اقوام و گروه

کرد. لزوم پایداری در برابر این مخالفان، استقرار غازیانِ مسلمان در نواحی مرزی را در  می

 شدند.  پی داشت که این مناطق در قاموس اسالمی، ثغر خوانده می

های قفقاز و از شمال غرب و غرب  یکی از این مناطق، اَرمینیه بود که از شمال به کوه 

یای سیاه و فالت آناتولی و از جنوب به مناطق دیار بکر و آذربایجمان و از شمرق بمه    به در

شد و همه مناطقی را که بعدها اران، شروان، دربند، باب االبواب،  دریای گیالن منتهی می

به واسطه موقعیت و شرایط طبیعی و  2گرفت. گرجستان و ارمنستان نامیده شدند، در بر می

های نژادی و مذهبی متعمدد، فتوحمات اسمالمی در ایمن      قوام و گروهجغرافیایی و حضور ا

شد و غازیان مستقر در آن از شمال با اقوام سماکن در مماورای    منطقه به آسانی انجام نمی

  2قفقاز و از غرب با روم شرقی درگیر بودند.

                                              
 . 239-281، صممالک و مسالک؛ اصطخری، 231-239، صالبلدان فتوح. بالذری، 1
؛ نویسالالهد  231-231، صممالووک و مسووالک؛ اصالالطخری، 113-238، صالبلوودان فتوووح. بالالالذری، 2

؛ 633-638، 611، 164، ص3، جالکامل فو  التواخ  ؛ ابن اثیر، 268،211، صحدود العالمناشهاس، 
  .11-16، 12-94، ص21ج
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شمود، هممواره از    به عنوان پایتخت جمهوری گرجستان شمناخته ممی   تفلیس که امروز

که امروز بیشتر سماکنان   ترین شهرهای منطقه بوده است. به دلیل آن ترین و قدیمی بزرگ

خاورشناسان معتقد هستند که پس چنین، برخی  ند و همهست گرجستان و تفلیس، مسیحی

ق.( اسالم در تفلیس و نواحی مجاور آن  707-772از حمالت امیر تیمور گورکانی )حک. 

آیمد کمه تفلمیس در جریمان فتوحمات       ذهن پدید ممی این سؤال در  2گسترش یافته است،

به عبارت دیگر، هدف این مقاله، ارائمه پاسمخ بمه ایمن      اسالمی چه وضعیتی داشته است؟

پرسش است که پیوند تفلیس با قلمرو اسالمی چگونه بموده اسمت و تفلمیس در فتوحمات     

 اسالمی در ناحیه قفقاز و ماورای آن، دارای چه جایگاهی بوده است؟ 

توان آنهما را در   محدوده موضوع مقاله حاضر، آثار متعددی نوشته شده است که میدر 

بندی کرد. نخست آثاری که به پژوهش و بررسمی پیراممون تماریخ     سه موضوع کلی دسته

اند و دسته دیگر، آثاری هستند که بمه پمژوهش دربماره گرجیمان اخت ما        قفقاز پرداخته

 اره تاریخ و یا جغرافیای تفلیس هستند.اند و دسته سوم، آثاری که درب یافته

و  2تاریخ شمروان و دربنمد  توان از دو اثر معروف مینورسکی با عنوان  در دسته اول می

یاد کرد که در آنها به تحقیق پیرامون تاریخ و تحوالت قفقاز  3در تاریخ قفقاز هایی پژوهش

پردازد و اشاراتی هم به حوادث گرجستان و تفلیس دارد، اما به نقش تفلیس در قلممرو   می

اهلل رضا در اثر خود به مطالب  چنین، عنایت اسالمی و فتوحات مسلمانان توجهی ندارد. هم

کند،  ای آن با تاریخ ایران در عهد ساسانی ارائه میارزشمندی درباره تاریخ تفلیس و پیونده

 ای دیگممر بممه مقالممه 4ولممی دربمماره نقممش تفلممیس در فتوحممات اسممالمی مطلبممی نممدارد. 

و معطوف به  پردازد میبررسی فتوحات اسالمی در قفقاز در دوران خالفت خلفای راشدین 
                                              

 .232-231، صهای خالفت شرق  جغرافیای تاخ خ  سرزمین. گای لسترنج، 1
 .تاخ   شروان و دخبند. والدیمیر فئودوروویچ میهورسکی، 2
 .پژوهشها   دخ تاخ   قققاز. همو، 3
 . عهایت الله رضا، اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول.4
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 اسمر مقالمه حتمی    کمه در سر  نواحی شرق قفقاز و نقش دربند در این فتوحات است. چنمان 

 ای دیگر در توصمی  گسمترش اسمالم     چنین، مقاله هم 2شود. یک بار، نام تفلیس بیان نمی

 2دارد.در قفقاز جنوبی منتشر شده است که اشاره اندکی به تفلیس و گسترش اسالم در آن 

خمود، فقمط بمه      توان از آثار زیر یاد کرد. صدقی و عزیز نژاد در مقاله در دسته دوم می

همای ابخماز و گرجمی و     تحوالت داخلی گرجستان و شرح اختالفمات میمان گمروه    بررسی

های  و در پایان حمالت و دراز دستی پردازند میچگونگی اتحاد آنها در قالب یک حکومت 

 3کننمد.  دولت جدید گرجستان در قرن ششم هجری بمه اران و آذربایجمان را مطالعمه ممی    

و  22و مرکز آن؛ یعنی تفلمیس را در قمرون   محقق گرجی، لردکپانیدزه وضعیت گرجستان 

اودر ف ل نخست به حکومت مسملمانان بمر تفلمیس اشماره      4کند. میالدی بررسی می 22

نماید ولی بر تحوالت داخلی گرجستان و شرح منازعات گرجیمان مسمیحی بمرای بماز      می

 است.  گرفتن تفلیس متمرکز شده پس

توان بمه مموارد زیمر     ارتباط بیشتری دارند، می از آثار دسته سوم که با موضوع مقاله حاضر، 

درباره وضمعیت ایمن شمهر در     المعارف اسالم، ةدایراشاره کرد. مینورسکی در مدخل تفلیس در 

کند، اما به نقش تفلیس در فتوحمات   دوران حکومت مسلمانان، مطالب بسیار مخت ری بیان می

تماریخ   همای خمود بمه توصمی      چی در مقاله امیر احمدیان و احمد پاکت 5اسالمی توجهی ندارد.

پردازند و درباره دوران حکومت مسملمانان بمر تفلمیس     تفلیس از عهد باستان تا دوره معاصر می

همر  المعارفیِ ایمن دو مقالمه،   ةمطالبی دارند، اما افزون بر گستردگی دوره مورد بحث، سبک دایر
                                              

 .11-16، ش اسالم تاخ   فصلنامه، «قفقاز در مسلمانان فتوحات»آقازاد ،  سجاد حسیهي و جعفر . سید1
فصولنامه ، «تاریخ گسترش اسالالم در قفقالاز جهالوبی». امیر احمدیان، بهرام و محمد رضا کالن فریبایی،2

 .43، شتاخ   اسالم
تحوالت داخل  گرجستان و حمله گرجیان به آذخبا جان دخ عصر دوم ». ناصر صدقی و محمد عزیز نژاد، 3

 .221، شالزهراء دانشگاه ا ران و اسالم فصلنامه تاخ  ، «سلجوق 
4. Mariam Davydovna Lordkipanidze, Georgia in the 11th. 12th Centuries, Translated 
by David Skvirsky, Tbilisi [Georgian S.S.R.] : Ganatleba Publishers, 1987.  
5. V. Minorsky, “Tiflīs”, Encyclopeadia of Islam, New Edition, vol.10, Brill: Leiden, 2002. 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=David+Skvirsky&search-alias=books-uk&field-author=David+Skvirsky&sort=relevancerank
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 امیمر احممدیان    2.نقش تفلیس در فتوحات اسالمی بماز داشمته اسمت    دو نویسنده را از تمرکز بر

 در مقاله دیگر خود به تبیین حیات فرهنگی تفلیس و نقش این شمهر در توسمعه علمم و دانمش     

 کمه فقمط    پردازد و درباره نقش این شهر در فتوحات اسالمی مطلبمی نمدارد. چنمان    در قفقاز می

 انیمدزه دربماره امیمر مسملمان تفلمیس نوشمته       در چند سمطر، مطمالبی از محقمق گرجمی، لردکپ    

  2.است

 موقعیت جغرافیایی تفلیس . 2

در تعیین حمدود و  ، اما دانند یمجغرافیانویسان اسالمی، تفلیس را از شهرهای ارمینیه  

همای بمین    مرزهای ارمینیه وحدت وجود ندارد. برخی جغرافیانویسان، تممام سمرزمین  

ق.( 300)د. ابن خردادبه  3آورند. ارمینیه به شمار میهای قفقاز تا ارس را جزئی از  کوه

کندکه تفلیس همراه بما سیسمجان، اران، بردعمه،     رمینیه را به چهار بخش تقسیم میاَ

سایر جغرافیانویسان، تقسمیم   4قبله، بیلقان و شروان در نخستین بخش آن قرار دارند.

آورند، ولی همگی تفلیس را جمز  ایالمت ارمینیمه بمه      های دیگری از ارمینیه می بندی

تفلمیس در   5کننمد.  عنوان یکی از ایاالت تحت فرمان خالفت اسالمی طبقه بندی می

                                              

، «تفلالی »؛ احمالد االاکت،ی، 4، جدانشونامه جهوان اسوالم، «تفلالی ». امیر احمالدیان و میهورسالکی، 1
 .21، جدا رةالمعاخف بزخگ اسالم 

 . 2، شا راس فصلنامه، «جایگا  شهر تفلی  در گسترش علم و ادب در قفقاز ». بهرام امیر احمدیان، 2
مختصور ؛ ابالن فقیاله، 118، ص البلودان؛ یعقوبی، 219-211، صالمسالک و الممالک. ابن خرداذبه، 3

، ص برگز ده مشترک؛ یاقوت حموی، 211، صسهاألعالق النفی؛ ابن رسته، 184-186، ص کتاب البلدان
 .244-241، ص الخراج؛ قدامة بن جعفر، 11

 .211، صالمسالک و الممالک. ابن خردادبه، 4
؛.برای اطالال  از دیگالر آرا دربالار  118، صالبلدان؛ یعقوبی، 181، صمختصر کتاب البلدان. ابن فقیه، 5

؛ یالالاقوت  231، صممالوک و مسوالک؛ اصالطخری، 911مهطقاله، ر.:: ابالن حوقالص، صالورر االر ، ص
 ، البلودان؛ ابالی الفالدا ، تقالویم 941، ص احسون التقاسویم؛ مقدسالی، 11،ص برگز وده مشوترکحموی، 

 .981ص 
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 و بمما توجممه بممه شممرایط    2جغرافیممایی قممرار دارد   درجممه 42و عممر   22طممول 

 ات اسالمی از آن فراتر نرفت و آخرین شهر مرزی بین اسمالم  خا  جغرافیایی، فتوح

  2و کفر بود.

ی بمزرگ، آبماد و دارای دو    در اواخر قرن سوم و اول قرن چهارم هجری، تفلیس شهر

وسمعت آن از   3کمرد.  ی در برابر کافران عمل ممی  ح ار و سه دروازه بود که به عنوان ثغر

های مشابه  ی نعمت و ارزانی کاال بر سایر سرزمینکوچکتر بود اما درگستردگ 4األبواب باب

همایی بمرای آرد کمردن     اهالی تفلیس با استفاده از آب رود کُر، آسیاب 5خود برتری داشت.

های  های آب گرم وگرمابه چشمه 2گندم مانند آذربایجان، موصل و رقّه در آن ساخته بودند.

  7گرفت. آن مورد توجه و توصی  جغرافیانگاران قرار می

آب و هوای ارمینیه و به تبع آن تفلیس، سرد و پر برف و باران بود و بنابراین از اقت اد 

 7داری پر رونقی برخوردار بودند. پروری، کشاورزی و باغ و تجارت خوب، معادن فراوان، دام

گرفت و با  های قفقاز در منطقه اَبخاز و آالن سرچشمه می های جنوبی کوهرود کُر از دامنه

                                              
 .96، ص1، جالبلدان. یاقوت حموی، معجم 1
 . 628، ص خالبالدآثا . قزویهی،2
 .211، صحدود العالم . نویسهد  ناشهاس،3
االبواب نام عربی شهر دربهد در غالرب دریالای مازنالدران و در مهطقاله داغسالتان اسالت کاله در کهالار  . باب4

 های قفقاز ایجاد شد  بود و ههوز در داغستان برقرار است. بزرگترین معبر در بخش شرقی کو 
 .232ص، ممالک و مسالک. اصطخری، 5
 .911، صاالخض صوخةحوقص،  . ابن6
 .241، ص نخبة الدهر؛ دمشقی، 91. 96، ص1، جالبلدان . یاقوت حموی،معجم7
الوروض ؛ حمیری، 941. 949، صاحسن التقاسیم؛ مقدسی، 263، ص،حدود العالم. نویسهد  ناشهاس8

 ، آثواخ الوبالدی، ؛ قزویهال816، ص1، ج نزهوة المشوتاق؛ ادریسالی، 293، ص المعطاخ فو  خبور االقطواخ
 .623ص 
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شمد و در ناحیمه اران، یمک شمعبه از آن بمه       ر از وسط تفلیس به سوی شرق روان میعبو

 2ریخت. می 2دریاچه شَمکور و دیگر شعب آن با رود اَرَس یکی شده بود و به دریای گیالن

 های فرهنگی منطقهویژگی. 3

 3ان،هما، شمند  ها، گُرجمی  چون اَرمنی های نژادی متعدد هم در سرزمین قفقاز، اقوام و گروه 

حضور داشتند  20و آوارها 9صَناریه 7سارودیه، 7کَشَک، 2چِرکِس، 5لَگزی، 4خیداق )=خیذان(،
                                              

 = مازندران.. 1
 .66، ص التنبیه و اإلشراف. مسعودی، 2
 سو.  . از اقوام ساکن در شمال غربی دربهد در مهطقه داغستان در نزدیکی روی قوی3
جایی نقاط روی حروف در مهالاب  باله اشالکال مختلال   . خیداق)قیتاق( که به واسط سهو نساخان و جابه4

هالای  چهدان، خیذان، جیدان و جز آن آمد  است. این از اقوام ساکن در دامهاله شالمالی کو چون حیدان،  هم
قفقاز در غرب داغستان و شمال طبرسران بودند که امیرشان مسلمان شد  بود، اما همه مالردم غیالر مساللمان 

 بودند و این قوم، تاب  خزرها بودند.
هالای قفقالاز در شالمال شالروان و  ر دامهه جهالوبی کو . لگزی یا لکزی یا لزگی، یکی دیگر از اقوام ساکن د5

ها و ابخاز ایوندی  از نظر نژادی و جغرافیایی با گرجی شرق گرجستان در قسمت علیای رود سمور بودند که
 تهگاتهگ داشتهد.

ریشاله بودنالد ولالی  هالا هم های قفقاز است که از نظر نژادی با گرجی . نام یکی از اقوام ساکن در غرب کو 6
 ها مسلمان هستهد. چرک امروز 

 ها. . نام گروهی از چرک 7
. سارودیه، ساوردیه و سیاورودیه گروهی از ایالت تر: شمال قفقاز که در قرن دوم هجری از تهگه داریالال 8

 عبور کردند و در مهطقه بین گهجه و تفلی  مستقر گردیدند و در اقوام آن نواحی مستحیص شدند.
های جهوب تهگاله داریالال در حالد فاصالص  ( قومی نا آرام و سرکش که در کو Ts‘anar. صهاریه )= تسعهر، 9

 تفلی  و داریال مسکن داشتهد.
های قفقاز در بخش کوهستانی داغستان کهونی از سد  ششم حکومتی برای خود  . آوارهای ساکن در کو 10

وم با ساسانیان، روایالاتی تشکیص دادند که حدود شش قرن به طول انجامید. با توجه به ارتباط تهگاتهگ این ق
هم دربار  ایرانی بودن آنان نقص شد  است. این حکومت و قلمرو آن در مهاب  اسالمی با نالام سالریر یالا بلالد 

 السریر( شهاخته شد  است.   السریر )صاحب
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که فهرستی از این اقوام در قرن چهارم را در آثار جغرافیانویسان مسلمان، مانند مسمعودی  

نمژادی بمین ایمن     -های موجود برای تعیین تمایز قمومی داده 2توان یافت. ق.( می342)د. 

روابط و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر کافی نیست. با توجمه بمه مهماجرت بخشمی از     اقوام، 

و سملطه دراز ممدت شماهان ایرانمی بمر ایمن        2طوای  ایرانی از شمال قفقاز به این منطقه

رسد  به نظر می 4و توصی  جغرافیانویسان درباره فارسی زبان بودن ساکنان منطقه 3منطقه

 اند. وه غالب نژادی منطقه، ایرانی بودهکه در دوره مورد مطالعه، گر

دهند، این سرزمین وسیع، جزئی از قلمرو آشموریان )ح.  اسناد و منابع مکتوب نشان می

ق  222م.( بر نینوا در سال  ق 550-700م.( بود که پس از غلبه مادها )ح.  ق 222 -2200

م.(  ق 330-550ی )م، ضمیمه قلمرو مادها شد و پس از آنها، تحت فرمان شاهان هخامنش

با سقوط هخامنشیان، اشراف ایرانی ساکن این منطقه، با تأسمیس دو دولمت    5قرار گرفت.

م.( رها شمدند. فرمانروایمان ایمن دو     ق 24-322از سلطه سلوکیان )ح. 7و کاپادوکیه 2پونت

کمه حکایمت از تمداوم اسمتمرار      7سماختند  دولت، خود را به شاهان هخامنشی منتسب ممی 

 دیرین فرهنگی این منطقه با ایران دارد.پیوندهای 

همای   م.( توانسمتند سملوکیان را از سمرزمین   224 -م. ق 250که پارتیان )ح. پس از آن 

ای از خانمدان اشمکانی    شرق فرات بیرون کنند، ارمینیه هم جزئی از قلمرو آنها شد و شعبه

                                              
 .111-119، 231-231، ص2، جمروج الذهب. مسعودی، 1
 .14-16، ص ا ران از آغاز تا اسالم. گیرشمن، 2
 ادامه مقاله . ر.::3
 .913-918، صاالخض صوخة؛ ابن حوقص، 236، صممالک و مسالک. اصطخری، 4
 .221، 211، ص تاخ   مردم ا ران قبل از اسالمکوب،  . زرین5

6. Pontus. 
7. Cappadocia. 

 .922-913، ص ا ران دخ عهد باستان. مشکور، 8
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 -ق م.292)ح. در قرون بعد، زیماده طلبمی رومیمان    2م.( در آن حکومت یافت.427-54)ح.

صد ساله آنها با سالطین ایرانی اشکانی و ساسانی منتهی گشت،  م.( به منازعات هفت452

اما همیشه این ناحیه، جزئی از قلمرو ایمران بمود. سمرانجام در قمرن چهمارم ممیالدی در       

م.( و رومیمان، ارمینیمه بمه دو    399- 377ای میان بهرام چهارم ساسمانی )حمک.    عهدنامه

کوچک تقسیم شد و بخش غربی کوچک به روم و بخمش شمرقی بمزرگ    بخش بزرگ و 

  2تحت فرمان خسروان ساسانی قرار گرفت.

م.(، رومیان از طریق دریمای سمیاه بمر    252-224پس از آن با ضع  ساسانیان )حک. 

گرجستان نفوذ یافتند و سلطه ساسانیان در آن منطقه را به چمالش کشمیدند و انوشمیروان    

بما ایمن حمال بمه      3ها بر سر این قضیه با روم شرقی درگیر بود. الم.( س579-532)حک. 

گماه   ق.(، ارمینیه تا ظهور اسالم تحت فرمانروایی پارسیان بود. آن279ت ریح بالذری )د. 

های قفقاز، دژها و شمهرهای خمود را    بسیاری از سیاسیجان؛ یعنی نگهبانان ایرانی در قلعه

چه در ت مرف آنهما بمود،     آن، رومیان و خزرها بر آن رها کردند تا ویران گردیدند و پس از

  4تسلط یافتند.

های قفقاز قرار داشت که هر از گماهی   این منطقه، مورد هجوم اقوام ساکن شمال کوه

رسماندند و بمه    ، خود را بمه نمواحی جنموبی ممی    2و داریال 5های باب االبواب از طریق تنگه

                                              
 . 912-963، 994، صهمان. 1
 .121، صهمان. 2
 .111-116، 193-198، صهمان. 3
 .231، صالبلدان فتوح. بالذری، 4
های قفقاز بالود کاله در حالد فاصالص کالو  و دریالای  االبواب، بزرگترین معبر در بخش شرقی کو  . تهگه باب5

 های قفقاز از طریق آن صورت می گرفت.  های شمال و جهوب کو  مازندران قرار داشت و تردد بین زمین
یا در آالن )= به عربی باب آالن= باب الالن(، نام دومین معبر یالا گالذرگا  ( Darial. تهگه داریال، دریال)6

( بالود کاله در بخشالی از Terekهای قفقاز بود. این تهگه در واق ، در  رود ِتالرِ:) بزرگ در بخش مرکزی کو 
 ساخت.   های شمالی و جهوبی قفقاز را میسر می مسیر خود، ارتباط بین زمین
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لمزوم تقویمت دفماعی ایمن ناحیمه در برابمر        2کردند.شهرهای ارمینه و اران حمله قرار می

که سبب تکوین، توسعه و  مهاجمان شمالی و روم شرقی، دو نتیجه در پی داشت. یکی این

تداوم بافت سیاسی خاصی در این منطقه شد که تعدد حاکمان و استقالل داخلمی آنهما از   

ای مقماوم در  که ساخت استحکامات دفاعی و اسکان نیروه های آن بود. دیگر اینشاخ ه

  2افزود. می های تنوع قومی در این ناحیهاین منطقه بر پیچیدگی

این اقوام، خرده فرهنگ های بومی خود را داشمتند ولمی در نتیجمه سملطه درازممدت      

شاهان ایرانی، مظاهر فرهنگ ایرانی بمه ویمژه در قالمب ممذهب زرتشمتی در ایمن ناحیمه        

رت رومیان، مسیحیت در این منطقه هوادارانی را گسترش یافته بود. بعدها با حمایت و نظا

همای مسمیحی ممذهب بمه عنموان یگانمه رقیمب         که در قرون بعد، گمروه  چنان 3پیدا کرد.

 4کردند. مسلمانان در ارمینیه فعالیت می

 فتوحات اسالمی در قفقاز. 4

و با توجه به سقوط ناگهانی شاهنشاهی ساسانی، نخستین حمالت اعراب مسلمان به قفقاز 

ارمینیه از مسیر جنوب شرقی؛ یعنی از طرف آذربایجان و تالش آغاز شد. نخستین حضمور  

-23ق. مربوط است کمه خلیفمه دوم )حمک.     22اعراب مسلمان در شرق ارمینیه به سال 

ق.( را همراه با عبدالرحمن بمن ربیعمه )د.   22عمرو ملقب به ذوالنور ) د.   بن  قةق.(، سُرا23

ق.( مأمور فتح 52یا  42مسلمه فهری )د.  بن  ق.( و حبیب 30عه ) د.ق.(، سلمان بن ربی32

م.( موسموم بمه   252-232این منطقه کرد و حاکم من وب یزدگرد سوم ساسمانی )حمک.   

  5شهربراز با دریافت امان و انعقاد عهدنامه، تسلیم شد.

                                              
 .231-239، 241، ص 2، جمروج الذهب. مسعودی، 1
مختصر کتواب ؛ ابن فقیه، 211، ص1، جتاخ   الرسل و الملوک. برای آگاهی در این بار ، ر.:: طبری، 2

 .239، صالخراج؛ قدامه بن جعفر، 131-184، ص البلدان
 . 231-231، ص2، جمروج الذهب. مسعودی، 3
 .943، ص احسن التقاسیم. مقدسی، 4
 .18، ص9، جالکامل ف  التاخ  ؛ ابن اثیر، 264، ص1، جالملوکتاخ   الرسل و . طبری، 5
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اعراب در اختیار  بدین ترتیب، همه سواحل غربی دریای گیالن از ارس تا باب االبواب

رو شدند که مقدر بود پیشرفت مسلمانان بمه   قرار گرفت. اعراب از این زمان با خزران روبه

سوی اروپای شرقی را سدّ کنند. نیروی جنگی مقتمدر خزرهما سمبب مهماجرت و اسمتقرار      

پس از فتح کناره غربی دریای گیالن تا دربند، هریک  2جمعی از اعراب در این منطقه شد.

مأمور ت رف و فتح شمهرها و نمواحی مختلم  قفقماز جنموبی شمدند و        از سرداران عرب،

 ق.( قرار گرفت. 52یا  42مسلمه )د.  بن مسئولیت فتح تفلیس برعهده حبیب

امما بما    2مادامی که عمر خلیفه بود، این فرماندهان به فتح قابل توجهی دست نیافتنمد، 

فهمری ممأمور فمتح     لمه مسم  بمن   ق.(، حبیب 35-23عفان )حک.   بن آغاز خالفت عثمان 

در شممال   3ارمینیه شد. او حمالت را از جنوب غربی به ارمینیه آغاز کرد و نخست قمالیقَال 

گاه، اهالی این شهر به شرط ترک وطن یا دادن  غربی دریاچه وان را با جنگ فتح نمود. آن

مت سنگین مقاو 4جزیه، امان طلبیدند و بسیاری از اهالی، ترک وطن کردند و به روم رفتند.

ربیعه باهلی  بن   روی حبیب سبب شد از کوفه، لشکری به فرماندهی سلمان در مقابل پیش

 5ق.( برای کمک به او گسیل شود.30)د.

پس از آن در حالی که حبیب، مأمور فتح نواحی غربی ارمینیمه بمود بمه حکمم خلیفمه،      

شِمروان،   7بَردَعه، 2یلَقان،ربیعه عهده دار فتوحات در شرق ارمینیه شد و نواحی بِ بن   سلمان

                                              
 .231-236، صممالک و مسالک؛ اصطخری، 163، ص1، جتاخ    عقوب . یعقوبی، 1
 .211-266، ص1، جتاخ   الرسل و الملوک. طبری، 2
وم ( )گویا مصح  قارن قلعه( نام شهری است در شرق آنالاتولی کاله بعالدها باله ارزرQaliqala. قالیقال)3

 تغییر نام یافت. 
 .231، ص البلدان فتوح. بالذری، 4
 . 911، 912، ص1، جالفتوح . ابن اعثم کوفی،5
ای در کرانه شمالی رود ارس که در قرون نخستین اسالمی از بزرگترین شهرهای مهطقاله . نام شهر و ناحیه6

 دارد.اران و شروان بود و امروز  ویرانه های آن در جمهوری آذربایجان قرار 
ترین شهرهای ایران در آن سوی رود ارس که به عهوان کرسی مهطقه اران بود، ولی امروز فقالط  . از معروف7

 روستایی ویران از آن در جمهوری آذربایجان در کهار رود ترتر)ثرثور( باقی است.
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 را با صلح فتح کمرد و حاکممان لَکمز، شماَبران و فمیالن را بمه تسملیم         2و شابَران 2مَسقُط

 4جا به سموی خَمزَر و بَلَنجَمر    جا به باب األبواب و از آن سلمان از آن 3و م الحه وادار نمود.

 او در ایمن نبمرد   و در نبرد با خاقان خزرها شکست خمورد و هممه همراهمان     5رهسپار شد

  2کشته شدند.

چون اَخالط و اَرجیش  های غرب ارمینیه، هم مسلمه سرزمین بن  در همین زمان، حبیب 

را با صلح فمتح کمرد. همدف بعمدی      7در پیرامون دریاچه وان و نخجوان و دُبیل )= دوین(

جا نامه نوشت و آنها را بمه جانمب خمود فمرا      حبیب، تفلیس بود؛ زیرا به امیران و اعیان آن

مسلمه آمد و درخواست صملح و اممان    بن  ها به نزد حبیب گرجی 9بطریق  فرستاده 7خواند.

روانمه   ای برای آنهما نوشمت و سمپس بمه سممت تفلمیس      کرد. حبیب پذیرفت و امان نامه

                                              
مالروز در جمهالوری های قفقاز و مجاور با شاَبران که تالاب  شالروان بالود و ا . مهطقه ای در دامهه جهوبی کو 1

 آذربایجان قرار دارد. 
گالا   . شاَبران) شاوران( نام مهطقه و شهری در شمال شروان در کهار رودی به همین نام کاله در قالدیم تخت2

 شروانشاهان بود و اکهون در جمهوری آذربایجان در مهطقه ُقبه قرار دارد.
 .218، ص1، جتاخ    عقوب . یعقوبی، 3
های قفقاز در قرون نخستین هجری بود که در حد فاصالص  در دامهه شمالی کو  َبَرنجر نام شهری. َبَلهَجر یا 4

در نبردهالای میالان ساسالانیان و   اولیاله خالزران  گالا  شهرهای دربهد و سمهدر قرار داشت کاله باله عهالوان تخت
هجالر از مهالاب  مسلمانان با خزرها نقش مهمی ایفا کرد. ا  از زوال خزرها در اواخالر قالرن چهالارم، نالام بل

 حذف شد و امروز مکان دقیق آن، نامعلوم است. 
 .916، ص1، ج الفتوح اعثم کوفی، . ابن5
 .218، ص1، جتاخ    عقوب . یعقوبی، 6

7. Dwin (Duin). 
 .911، ص1، جالفتوح . ابن اعثم کوفی،8
خ) اطریرخ(به عهوان مقامی مذهبی در مسیحیت باله معهالای شالیوخ و آباکاله باله بالزرگ . ااتریار:، اارتیار9

شد. االاتریکیوس عهالوان یالک مقالام نظالامی در سالاختار اداری  اسقفان یا به سراسق  یک مهطقه اطالق می
 رسد که کلمه بطریق صورت معرب یکی از این دو واژ  باشد. امپراتوری روم شرقی بود. به نظر می



 233   9911تابستان ، دومشماره هشتاد و  یکم،و  یستسال ب             

افراد و کلیساهای آنها به شرط تابعیت   نامه، مسلمانان پذیرفتند که به در این امان 2گردید.

چنین از آنها تعهد گرفته شد که مسلمانان را در برابمر   و پرداخت جزیه، امان داده شود. هم

  2دشمنان یاری کنند و اگر پیمان شکنی کنند، مسلمانان با آنها خواهند جنگید.

تح تفلیس، این شهر به عنوان بخشی از ایالت بزرگ ارمینیه، زیر فرمان حاکممان  با ف 

شمعبه    بنة ق.(، مغیر37یمان ) د.   بنحذیفة مسلم،  بن  چون حبیب  مسلمان آن ایالت هم

 بمن  ق.( یما بمه قمولی عممرو    39ثقفی )د. صلت  ابی  بن  امیه  بن  بیعة ر بن   ق.( و قاسم50)د.

ق.( در 40قیس کندی )د. بن عقیلی به ترتیب تا پایان خالفت عثمان، اشعث  منتفق  بن  معاویه 

ق.( در دوره 70باهلی )د. حمدود   عمرو   بن نعمان  بن  حاتم   بن و عبداهلل  دوره امام علی

بنابراین، معلوم است که از اواسط خالفت عثممان   3شد. ق.( اداره می20-40معاویه )حک. 

ی از قلمرو اسالمی گردید. فتح با صلح این شمهر از آسمیب   ق.( تفلیس جزئ35-23)حک. 

 های فرهنگی، اقت ادی و اجتماعی آن جلوگیری کرد.  جدّی به زیرساخت

 تفلیس و گسترش اسالم به نواحی اطراف . 5

با فتح تفلیس، ارمینیه به طور کامل تحت فرمان مسلمانان قرار گرفت، اما انتشار اسالم در 

نه سازی آن در وجود این مردم، یک فرآیند وقت گیر بود که به زممانی  میان اقوام و نهادی

بدیهی است که شرط الزم و ضروری برای این اممر، تحکمیم سملطه    . طوالنی نیاز داشت

 خالفت اسالمی و در پی آن، ایجاد امنیت و آرامش در منطقه بود. 

دیگر شهرهای قفقماز،    نامه تفلیس و تمرکز بر تفاوت آن با عهدنامه دقت در مفاد امان

دهد که در آن زمان، اهالی تفلیس از اقوام مسیحی شمال گرجستان مانند دربند نشان می

بما توجمه بمه     4در رنج بودند و مسلمانان متعهد شدند که در برابر آنها از تفلیس دفاع کنند.

                                              
 .111، صالبلدان. بالذری، فتوح 1
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ی شده بود، که اقوام مجاور، دین اسالم را نپذیرفته بودند و تفلیس جزئی از قلمرو اسالم آن

طبیعی بود که حمالت آنها به تفلیس، حمله به قلمرو اسالمی و نبرد با آنها دفاع از اسالم 

 و جهاد در راه خدا دانسته شود. 

این قضیه، تفلیس را به عنوان مرکز برخورد نظامی با مهاجمان شممالی در آورد و  

چمون دیگمر    ین، همم برای تأمین امنیت منطقه به این شهر، نقشی حیماتی داد. بنمابرا  

شهرهای ارمینیه، جمعی از مسلمانان بمرای دفماع از قلممرو اسمالمی بمه ایمن شمهر        

 2.مهاجرت کردند

دومین کارکرد تفلیس در ایجاد امنیت و بسترسازی جهت ترویج اسالم در میان قبایل 

این سخن نشان  2کردند.هایی بود که علیه خلیفه شورش می و اقوام مجاور، مقابله با گروه

دهد که از همین زمان، تفلیس به عنوان ثغری در برابر کافران و کانونی برای مقابله با می

مخالفان حکومت اسالمی در حفظ سلطه حکومت و قلمرو اسالمی در قفقاز مهم بود و در 

 انتشار اسالم در قفقاز، سهمی اساسی داشت. 

پی آنان بود کمه   در پی  ود خزران و هجومامیه در قفقاز، وج مشکل اصلی کارگزاران بنی

خزرها به عنموان دولتمی ایلیماتی در     3چندین بار، میان مسلمانان و خزران، پیکار روی داد.

های قفقاز را در اختیار داشتند و برخی از اقوام آن ناحیه،  حوضه رود ولگا، دامنه شمالی کوه

 4مطیع یا متحد خزرها بودند.

های قفقاز؛ یعنی از معابر دربند و داریال به قلممرو اسمالمی    هاین ایالت از دو سوی کو

همای شمرقی    کردند. حمالت ایالت از دربنمد، آنهما را بمه بخمش    در جنوب قفقاز حمله می

                                              
 .119، ص2، جمروج الذهبمسعودی، . 1
 .119ص ، البلدانفتوح  بالذری،. 2
 . ر.:: ادامه مقاله. 3
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رساند و حمله آنها از معبمر داریمال، بخمش شممال غربمی      ارمینیه؛ یعنی اران و شروان می

  2داد. می ارمینیه؛ یعنی تفلیس را در معر  خطر قرار

ور شدند و به سپاهیان مستقر در جنوب  ق. خزرها به قلمرو اسالمی حمله204در سال 

ق.( 222حکممی )د.    عبمداهلل   بمن  دربار دمشق به جراح  2قفقاز، خسارت زیادی وارد کردند.

مأموریت مقابله با مهاجمان داد. او با حیله نظامی، دوباره دربند را مت رف گردید و سپس 

 3جا خزرها را عقب راند و تا مسافت زیادی، آنها را تعقیب کرد. فت و از آنبه تفلیس ر

ای دالّ بمر تأییمد    که در این لشکرکشی، جراح بن عبداهلل، دوباره امان نامه به دلیل آن 

تموان حمدس زد کمه     ممی  4مسلمه فهری به اهالی تفلیس صادر کمرد،   بن حبیب   نامه امان

 ور  ق تنگه داریال یا باب المالن از سموی تفلمیس، حملمه    بخشی از سپاهیان مهاجم از طری

 شده باشند. 

آید که غلبه خزرها بر منطقه، سلطه مسلمانان با وجود سکوت منابع، از این نامه بر می

دادند که از سوی سمردار جدیمد   بر تفلیس را مخدوش کرده بود و بزرگان شهر احتمال می

سفیر و نامه، متن عهدنامه خود با حبیب بن مسلم  اسالم، مؤاخذه گردند. بنابراین با ارسال

 را به عنوان سند اطاعت خود ارائه کردند.

دانست تضعی  سلطه مسلمانان بر منطقه، معلول حمله خزرها  جراح بن عبداهلل که می 

بوده است، عذر آنها را پذیرفت و با تأکید بر رسمیت امان نامه حبیب بمن مسملم بمه آنهما     

د. این امرنشان دهنده تجدید و تحکیم پیوند تفلیس با قلمرو اسالمی در اطمینان خاطر دا

 آغاز قرن دوم است. 
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جراح بعد از این امر، با اطمینان خاطر از تفلیس و به احتمال داریال به قلممرو خزرهما   

های مهممی بازگشمت. ممدتی بعمد،     حمله کرد و پس از کسب فتوحات درخشان و پیروزی

قضیه از دربند گذشتند و نواحی اران، شروان و مغان را تا اردبیل قتل و خزرها به انتقام این 

  2ق. به قتل رساندند.222غارت کردند و جراح بن عبداهلل را در سال 

  بمن  ق.(، بمرادر خمود مسملمه    225-205عبمدالملک )حمک.    بمن    خلیفه اموی، هشمام 

مأمور مقابلمه بما خزرهما     ق.( را به حکومت ارمینیه من وب نمود و او را220عبدالملک )د.

مسلمه پس از چند شکست که بر اردوی خزرها وارد کمرد، دوبماره شمهر بمه شمهر        2کرد.

ها رسید و با آنان جنگید و جمعمی از   ارمینیه را فتح کرد و پیش رفت تا به سرزمین گرجی

آنها را به قتل رساند و سپس اهالی شهرهای شروان، مسقط، لکز و طبرسران تسلیم شدند 

  3و دوباره به اطاعت از وی تن دادند.

متأسفانه در این روایت، وضعیت تفلیس مبهم است، اما با توجه به تجدید عهد اهمالی  

رسد که در این زمان، مطیع ماندند و اجازه ورود خزرهما بمه آن   تفلیس با جراح به نظر می

گرجیمان، گروهمی از   شهر را ندادند. از این رو باید گفت که منظور این روایت از سمرزمین  

ابخازها و گرجیان است که در نواحی پیرامون تفلیس حضور داشتند و همیشه میان آنها و 

  4اهل تفلیس منازعه و مبارزه برقرار بود.

ها با استفاده از غلبه خزرها بر اران و شمروان و قتمل حماکم مسملمان      گویا این گرجی

ند و در این زمان، مسلمه بن عبدالملک با ارمینیه کوشیدند تفلیس را بگیرند اما موفق نشد

ورود به تفلیس به نبرد با آنها پرداخت و جمعی را به قتل رساند. پس از مسلمه، حکوممت  

                                              
؛ ابالن اثیالر، 399-391،ص 1، جتاخ خناموه ببوری؛ بلعمالی، 191، ص1، جتاخ    عقووب . یعقوبی، 1
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ق.( واگذار شد که بارها از طریق تفلیس 227-224ارمینیه به مروان بن محمد اموی )حک.

 2کرد.و داریال به قلمرو خزرها و اقوام غیر مسلمان شمال قفقاز حمله 

ق 233ق.( سپاهیان عباسی در سمال  232-229در قیام عباسیان علیه حکومت اموی )

ق.( مقاومت کارگزاران امموی در ارمینیمه را درهمم    237به سرکردگی محمد بن صول )د. 

اُسَید سُلَمی )زنده تما   ق یزید بن 234شکستند و آن ایالت را تحت فرمان گرفتند و از سال 

این تغییر قدرت در نزد اقموام غیمر مسملمان     2یه من وب گشت.ق.( به حکومت ارمین222

شمال قفقاز به ویژه خزرها به معنای تضمعی  حکوممت اسمالمی بمود. بنمابراین در سمال       

 ق. به ارمینیه، اران و تفلیس حمله کردند. 245

ق.( درخواست کمک کرد و بما  259-232از خلیفه عباسی، من ور )حک.  اسید یزید بن 

در این زمان،  3ولیه، سپاهیان مسلمان غالب شدند و خزرها را بیرون راندند.وجود شکست ا

خالفت عباسی با تأسیس برخی شهرها، استحکامات دفاعی در ارمینیه و استقرار جمعی از 

های سلطه خود و حکومت اسمالمی را  های مختل  این ناحیه کوشید پایه اعراب در بخش

  4در این ناحیه تثبیت نمایند.

فانه از جزئیات اقدامات حاکم عباسی در این مقطع، اطالعی در دست نیست، امما  متأس

های موجود، یزید از تفلیس عملیاتی سنگین علیه اقوام مسمیحی شممال    بر اساس گزارش

بیشتر این اقوام مسیحی  5ها و اَبخازها آغاز کرد. تفلیس؛ یعنی گرجیان غیر مسلمان، لَزگی

  7ولیه، با پرداخت خراج و جزیه م الحه کرده بودند.و در دوران فتوحات ا 2بودند
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رسمد کمه   امما بمه نظمر ممی     2گویند،منابع درباره جزئیات اقدامات این اقوام چیزی نمی

ثباتی اوضاع در ارمینیه، فعالیت این اقوام بوده است که به دلیل اختالف دینی بخشی از بی

تاختند و اسالمی و به ویژه تفلیس می و به احتمال، اختالف معیشتی با مسلمانان به قلمرو

 کردند.  به احتمال، آنها در جریان حمله خزرها به عنوان ستون پنجم دشمن عمل می

به هر حال، یزید در دوران حکومت خود، حمله به این اقوام را در پیش گرفت. نخست 

وانی به باب الالن در شمال تفلیس تاخمت و سماکنان آن را مطیمع کمرد و کمارگزاران دیم      

مغلموب   2جا به کار گمارد. سپس، قوم صناریه را در شمال شرقی تفلیس، مسلمان را در آن

  3کرد و آنان را وادار به دادن خراج نمود.

های او  به دالیلی که بر ما معلوم نیست، خلیفه عباسی، یزید بن اسید را عزل کرد و برنامه

رسمد  را ناتمام گذاشت، اما به نظر میدر راستای مطیع سازی اقوام کوه نشین شمال تفلیس 

های یزید برای تحکیم سلطه اسالم در منطقمه از یمک سمو، طوایم  کموه نشمین        که برنامه

 های قفقاز و از سوی دیگر، اشراف و نجبای غیر مسلمان منطقه را بیمناک ساخته بود. دامنه

شمهرها بمه    که بعد از عزل وی، سر به شورش برداشتند و بزرگمان و اشمراف در   چنان 

سرکردگی فردی با نام موشایل به مخالفت با حکومت اسالمی و حاکم جدید ارمینیه؛ یعنی 

چون  نشین قفقاز، هم چنین، طوای  کوه هم 4ق.( برخاستند. 272قحطبه طائی )د.   بن  حسن

برداری از عزل یزید به  دانستند، با بهره سارودیه که خود را هدف بعدی لشکرکشی یزید می

ازسوی دیگر، صمناریه بما    5های بسیار ایجاد نموند.ای ارمینیه حمله کردند و ویرانیشهره
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راندن کارگزاران دیوانی، شورش خود را از سر گرفتند. بنابراین، لشکریان خلیفه در تفلیس 

جا به صناریه تاختند و در چند روز به تعقیب و کشتار آنها پرداختند و بما   گرد آمدند و از آن

  2مل به تفلیس بازگشتند.پیروزی کا

با توجه به سرعت عمل لشکریان عباسی در دفمع ایمن دو جریمان و مطیمع سماختن       

که اقوام غیر مسلمان شممال و غمرب تفلمیس     شود. یکی این ارمینیه، چند نکته آشکار می

پرداختنمد. دوم   چون گرجیان، ابخاز، آالن و صناریه به حاکم مسلمان تفلیس، خراج می هم

تفلیس در این زمان، مرکز مهمی برای مقابله با این دو جریان شورشمی و مهماجم   که  این

کمه   که اقتدار حکومت اسالمی در این منطقه، آسمیبی ندیمد و بما وجمود آن     بود و دیگر آن

األبواب و باب الالن بمه ارمینیمه هجموم     ق. خزرها از باب 247 –242اندکی بعد، در سال 

به ت ریح منابع تا زمان مأمون  2م و اسیران بسیاری گرفتند،آوردند و با غارت تفلیس، غنای

چنان  ق.( اوضاع ارمینیه آرام باقی ماند و بطریقان و کشیشان منطقه، هم220-297)حک. 

کردند و هر کارگزاری به آن  های خویش مقیم بودند و نواحی خود را حفظ می در سرزمین

 3کردند. رفت با وی مدارا می منطقه می

ق.( بمه  220-205ق.(، خالد بن یزید )حک. 227-297خالفت مأمون )حک.  در زمان

رو شد. او این شورش  روبه 4حکومت ارمینیه من وب گردید و با شورش ساکنان شهر شَکی

رو شد و پس از پیروزی بر آنها، جمعمی از   را سرکوب کرد و سپس با مخالفت صَناریه روبه

آن، با عملکرد نامناسبِ حاکم منطقه، خالد بن  پس از 5ایشان را گروگان گرفت و بازگشت.

                                              
 .941، ص1، جتاخ    عقوب . یعقوبی، 1
 . 14، 4، ص8، جتاخ   الرسل و الملوک. طبری، 2
 .131، صمختصر کتاب البلدان. ابن فقیه، 3
. مهطقه ای در غرب اران و شرق گرجستان که امالروز شالهری باله همالین نالام در شالمال غربالی جمهالوری 4

 آذربایجان نزدیک به مرز داغستان و گرجستان قرار دارد.
 .1، صفصول من کتاب تاخ   الباب و شروان. مهجم باشی، 5
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 یزید با بطریقان و کشیشمان و پمذیرش همدایای آنهما، ایمن افمراد بمر کمارگزاران بعمدی          

  2گستاخ شدند.

علمی   بن  ق.( فردی موسوم به حسن 227-227پس از مأمون، معت م خلیفه عباسی )حک. 

علی، ماننمد خالمد بمن یزیمد بما بطریقمان         بن داری ارمینیه فرستاد. حسن  بادغیسی را به والیت 

داد تا بر او شورش نکنند. پمس   ارمینیه دوستی و پیوند برقرار کرد و در برابر آنها نرمی نشان می

  2.های ناچیزی داشتند از وی تا زمان حکومت متوکل، حاکمان خلیفه بر ارمینیه از مردم خواسته

ق. به دست  222س در حدود سال اداری، حکومت تفلی -گام با این ضع  سیاسی هم

اسحاق بن اسماعیل بن شعیب افتاد که با اظهار تمرد نسبت به خالفمت عباسمی در سمال    

ق.( اوضماع منطقمه را   232-227ق. در ابتدای خالفت خلیفه عباسمی، واثمق )حمک.    227

ق.( را ممأمور سمرکوبی ایمن شمورش     230تر گردانید. خلیفه واثق، خالمدبن یزیمد )د.   آشفته

ای از بطریقان و مردم ارمینیه به خالد پیوستند وعازم تفلمیس شمدند، امما در     ید. عدهگردان

  3ق. در میانه راه و پیش از رسیدن به تفلیس، خالد درگذشت.227سال 

ق.( فرزند او را به مقابله با شورشیان فرستاد، امما  247خلیفه، محمد بن خالد )د. حدود 

ایمن   4سحاق، شکست خورد و کاری از پیش نبمرد. محمد بن خالد پس از چند درگیری با ا

ق. بمر دامنمه آشموب افمزود و عمده قابمل       232امر و در پی آن، مرگ زود هنگام واثق در 

توجهی از بطریقان، از فرصت استفاده کردند و به شورش پیوستند. خلیفمه جدیمد، متوکمل    

ق. به حکومت ارمینیه من وب نمود 234بن محمد را در سال  ق.( یوس  247 -232)حک.

گیری برخی از بطریقان، کمار خمود را    یوس  با دست 5کرد. و او را مأمور سرکوبی شورش

 آغاز کرد، اما از شورشیان شکست خورد و به قتل رسید.
                                              

 .118، 114، ص البلدانفتوح . بالذری، 1
 .131، صمختصر کتاب البلدان. ابن فقیه، 2
 .6-1، ص فصول من کتاب تاخ   الباب و شروان. مهجم باشی، 3
 . 6، صهمان. 4
 .183، ص1، جتاخ    عقوب . یعقوبی، 5
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ق.( را برای جبران این شکست به ارمینیه فرسمتاد. بُغما در   247متوکل، بُغایِ کبیر )د. 

به  این لشکرکشی، شورشیان را شکست داد و به ترتیب، شهر به شهر عقب راند و سرانجام

ق. با محاصره تفلیس و پراکنده نمودن یماران اسمحاق بمه    237او در سال  2تفلیس رسید.

های اسحاق، دیگمر   در جریان این پیروزی، افزون بر کاخ 2شورش ده ساله وی خاتمه داد.

بُغما سمپس بمه شورشمیان      3بناهای تفلیس که بیشتر از چوب صنوبر بودند، آسیب دیدنمد. 

بَردَعه و بِیلَقان حمله کرد و با فتح آن نمواحی،   4چون سُغدَبیل، مستقر در نواحی مجاور هم

  5بطریقان را اسیر نمود و با خود همراه کرد.

ق.( بما  247-227در همین زممان و پمس از آن، محممد بمن خالمد شروانشماه )حمک.       

ها، ابخازها و صناریه، آنها را مغلوب نمود و به دادن های مداوم به سوی گرجی لشکرکشی

بنابراین، با همکاری بُغا و شروانشاهانِ یزیدی، اوضاع تفلیس و ارمینیه  2مجبور کرد. جزیه

 آرام شد و به عنوان بخشی از قلمرو اسالمی باقی ماند. 

                                              
 .288-284، ص 3، جتاخ   الرسل و الملوک. طبری، 1
؛ 6، صفصول من کتاب تواخ   البواب و شوروان؛ مهجم باشی، 131، ص1، جتاخ    عقوب . یعقوبی، 2

مهجم باشی مدت زمان شورش وی را سی و اهج سال نوشته است، ولی با توجه به آن،ه گفته شالد، درسالت 
نیست. لحن کالم مهجم باشی چهان است که گویی اسحاق از افراد متهفذ و بزرگان مهطقه بود   اسالت و باله 
احتمال بیست و اهج سال ایش از شورش علیه خلیفه حکومت محلی داشته است ولی شورش وی بالیش از 

 د  سال نیست.
سوزی در تفلی  را  ت و آتشنامه گرجی این خشون ؛ وقای 232، ص3، جتاخ   الرسل و الملوک. طبری، 3

 (.  Kartlis Tskhovreba, p.142گزارش کرد  است )
روی تفلی  بود که بهای آن را به خسالرو انوشالیروان  . سغدبیص شهری در گرجستان در کهار رود کر و روبه4

 نالد  اند به واسطه اسکان سربازان سالغدی و دیگالر ایرانیالان در آن باله نالام سالغدبیص خوا اند و گفته نسبت داد 
 شد  است.

 .231، صهمان. 5
 .6، صفصول من کتاب تاخ   الباب و شروان. مهجم باشی، 6
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 تفلیس و دفاع از قلمرو اسالمی. 6

ترین کارکردهای تفلیس، دفاع از قلمرو اسالمی بود. با توجمه بمه قمرار گمرفتن      یکی از مهم

سیر تنگه داریال، نقش مهمی در مقابله با تعر  غیر مسلمانان به قلمرو اسالمی تفلیس در م

داشت. حضور پادگان فعال در این شهر و ایجاد یا تعمیر دژهای مسلط بر تنگه داریال، عامل 

مهمی در این رابطه بودند. به گفته مسعودی در مسافتی که پنج روز با تفلیس فاصله داشمت  

های کهمن بمه وسمیله     ای از زمان ای عمیق، قلعه وی کوه و مشرف بر درهدر کنار داریال بر ر

روی در قلمرو خزر به این ناحیه  بن عبدالملک در پیش مسلمةایرانیان ساخته شده بود. وقتی 

جا مستقر ساخت که  رسید، دستور داد قلعه را تعمیر کنند و جمعی از غازیان مسلمان را در آن

شد و وظیفه ممانعت از  داشتند و مایحتاج آنها از تفلیس تأمین میزیر نظر حاکم تفلیس قرار 

عبور لشکریان غیرمسلمان از آن تنگه را داشتند و به ت ریح مسعودی تا اواسط قرن چهارم، 

  2.داد می این قلعه وظیفه دفاعی خود را به خوبی انجام

ز و دریمای سمیاه،   های قفقما  افزون بر آن در نواحی شمالی تفلیس در فاصله میان کوه

کردند که به حکم روابط تجاری بما بیمزانس از    جمعی از طوای  گرجی و ابخاز زندگی می

طریق دریای سیاه، تحت نفوذ فرهنگی آن دولت قرار گرفته بودند و به آیین مسیح گرویده 

حضور این طوای  مسیحی و تالش آنها برای متحد ساختن گرجستان و کنار زدن  2بودند.

لمانان از تفلیس، دومین کانون خطر برای مسلمانان منطقه بود و اهالی تفلیس، سلطه مس

 مسئولیت مقابله با این قضیه را داشتند. 

در مراحل نخستین فتوحات که مسلمانان با اقتمدار در منطقمه حضمور داشمتند، جممع      

حویل زیادی از این طوای ، تسلیم شدند و خراج و جزیه خود را به حاکم مسلمان تفلیس ت

 و  4با اسالم پذیری قبایل بلغار در سواحل شممالی رود ولگما در اواخمر قمرن سموم      3دادند.

                                              

 .231، ص2، جمروج الذهب. مسعودی، 1
 .119، صهمان.  2
 .119،صهمان. 3
 .282، صهمان. 4
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و بعدها فروپاشمی امپراتموری یَبغمویِ     2ها روس در پی آن، فروپاشی دولت خزری به دست 

از فشمار حممالت    3و مهاجرت بخشی از ایالت اُغوز به حوضه رودهمای ولگما و دُن  2اُغوز 

 م شمالی به تفلیس کاسته شد.خزرها و دیگر اقوا

ای بود که فرصت آرامش به اوضاع تفلیس را با این حال، سیر رخدادهای قفقاز به گونه

اسماعیل، طوایم ِ غیمر مسملمان ابخماز و گرجمی       بن  نداد؛ زیرا به واسطه شورش اسحاق 

و در  4دپردازِ والی تفلیس بودند به مخالفمت برخاسمتن   گزار و جزیه پیرامون تفلیس که خراج

جهت غلبه بر تفلیس و اتحاد گرجستان به تدریج به سوی اتحاد متمایل گشتند. با اتحماد  

های مختل  این منطقه، تفلیس در محاصره آنها قرار گرفت و به شدت مورد تهاجم  بخش

دفماع مانمد و راه    با گرفتاری مدافعان تفلیس، تنگه داریال بی 5مکرر این اقوام قرار گرفت.

ق. از همین معبر به قفقاز  454در سال  2که آالنها م اقوام شمالی باز ماند. چنانبرای تهاج

  7تاختند و اطراف اران و شروان را غارت کردند.

                                              
 . 81-44، ص تاخ   ترکهای آسیای میانهبارتولد، . در این بار ، ر.:: 1
تر: بودند که در قرن دوم هجری از آلتایی به شمال سیحون و اطراف دریای خالوارزم ُاُغوزها )=ُغزها( از ایالت . 2

های شالمال دریالای سالیا ،  کوچ کردند. آنها با مطی  ساختن بقایای ایالت تر: غربی یا بیرون راندن آنها به دشالت
تا رود امباله در غالرب ای وسی  از رود طراز در شرق  های واق  در شمال رود سیحون و دریای خوارزم در اههه زمین

را در اختیار گرفتهد و اتحادیه ایلیاتی به وجود آوردند که امروز به عهوان امپراتوری یبغوی اغوز شهاخته شد  اسالت. 
 این اتحادیه در اواخر قرن چهارم هجری فرو ااشید و ایالت آن به نواحی مجاور کوچ کردند.

 .92-91، ص 1، ش پژوهشنامه تاخ  ، «ری اغوز یبغوفروااشی امپراتو». در این بار ، ر.:: اریتسا:، 3
 .119، ص2، ج مروج الذهب. مسعودی، 4
 .111، صهمان. 5
های قفقاز ساکن بودند و به گفته نویسهد   ها که در دامهه شمال غربی کو  . از اقوام ایرانی از بقایای سرمت6

بقایای این قالوم کاله قومیالت و زبالان خالود را «. ها ها و کوه و ا ن ناحیت  است اندخ شکستگ »حدودالعالم 
 .کههد در مرز روسیه و گرجستان زندگی می نامهد، امروز در مهطقه اوستیا ایرون می

 .18، صبخش  از جامع الدول. مهجم باشی، 7
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 خودمختاری حاکمان تفلیس. 7

منمدی از اقت ماد پمر رونمق و      که اشاره شد، موقعیت خا  جغرافیایی تفلیس با بهره چنان

اسمماعیل بمن    بمن    مورد استفاده والی تفلمیس، اسمحاق  جمعیت زیاد در ابتدای قرن سوم، 

ولی  2نامه گرجی از عموی او با نام علی بن شعیب نام برده است، شعیب قرار گرفت. وقایع

منابع اسالمی در خ و  هویمت و پیشمینه ایمن فمرد، زممان، علمل، اهمداف، ماهیمت و         

دانند  میه یا موالی آنها میاکه او را از بنی دهند، جز اینچگونگی این شورش، گزارشی نمی

پردازان و مسلمانان ساکن در منطقه؛ یعنی غازیان مسملمان   اند که از حمایت جزیهو آورده

 2برخوردار بود.

توان گفت که او با جلب حمایت مسلمانان تفلیس و جلب حمایت طوای   بنابراین می 

این  3گزار وی بودند، شورش کرده است. غیر مسلمان اطراف تفلیس که جزیه پرداز و خراج

ای تبیین کمرده بمود   سخن به این معنا است که او شعار و هدف خود از شورش را به گونه

شدند. به راسمتی  مند می ر مسلمان اطراف تفلیس از آن بهرهکه هر دو گروه مسلمان و غی

رسد، جز تالش برای جدایی چه هدف مشترکی بین این دو گروه وجود داشت؟ به نظر می

گرجستان و تشکیل یک حکومت مستقل، ف مل مشمترکی میمان ایمن دو گمروه فمر        

دود بیسمت و  شود. در هر صورت، اسحاق به پشتوانه حمایت هر دو گروه توانسمت حم   نمی

  4پنج سال به صورت یاغی و شورشی بر تفلیس و حومه آن حکومت کند.

لشکرکشی بُغا به ارمینیه و تفلیس موفقیت آمیز بود و به سمرکوبی شمورش اسمماعیل    

ی شد، ولی این موفقیت هنگامی به دست آمد که توجه خالفت عباسی به جنمگ بما   منته

                                              
1. Kartlis Tskhovreba, p.142. 

، الرسل و الملووک تاخ  ؛ طبری، 181، 1، جتاخ    عقوب ؛ یعقوبی، 113، صالبلدان. بالذری، فتوح 2
 .119، ص2، جمروج الذهب؛ مسعودی، 232، ص 3ج
 .111، ص2، جمروج الذهب. مسعودی، 3
 .6، ص فصول من کتاب تاخ   الباب و شروان. مهجم باشی، 4
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خالفت بر قفقاز و نواحی شمالی آن ضمعی   روم شرقی معطوف گردید و در نتیجه، سلطه 

دانیم غلبه غالمان ترک و در پی آن، آل بویه و سلجوقیان به تداوم ضع   که می شد. چنان

  2سلطه خالفت کمک کرد.

چنین باید از موج استقالل طلبی و تمایل به خودمختاری حاکمان محلّی در اطراف  هم

یاد کمرد کمه از تشمکیل حکوممت صمفاریان      قلمرو اسالمی از نیمه دوم قرن سوم به بعد 

ق.( در خراسمان و سیسمتان، اغلبیمان    379-277ق.( و سامانیان )حمک.  297-247)حک. 

ق.( در شمال آفریقا مشخص اسمت. در  292-245ق.( و طولونیان )حک.292-274)حک. 

  همین زمان، این روند در ارمینیه در حال تکوین بود که بازسازی گنجه به وسیله محمد بن

 این جریان دانست.   را باید نخستین نشانه 2ق.245خالد در سال 

ق. در باب رخ داد و هاشمیان در آن به قدرت رسیدند و  255مشابه این اتفاق در سال 

در اواخر قرن سوم هجری، حرکت بزرگ طوای  ایرانمی، دیلمیمان و کردهما بما تأسمیس      

های شمال غربمی   تمامی بخش سلسله های جستانی، ساالری، مسافری، روادی و شدادی

ایران را از سلطه مستقیم خلفا خارج ساخت. در این جریمان، قلممرو اسمالمی در قفقماز در     

. شروانشماهیان  2. هاشممیان دربنمد،   2میان چند امیرنشین خودمختار مسلمان تقسیم شد: 

  3. شدادیانِ ارّان.3یزیدی و 

یک از این سمه خانمدان نبمود و     در این میان، معلوم است که تفلیس، جز  قلمرو هیچ

گر بود که از نام و هویت آن، اطالع چندانی در دست نیست.  خود تابع یک خاندان حکومت

برخمی   4کنمد.  ق.( یماد ممی  475-270ق.( از آنها با نام بنموجعفر )حمک.   577ابن ازرق )د. 

بمر قمرار   گران میان این عنوان با نام ممدوح قطران، امیر ابوالفضل جعفمر ارتبماط    پژوهش
                                              

 . 12، صاخباخالدولة السلجوقیه؛ صدرالدین حسیهی، 941، ص1،جمروج الذهب. مسعودی، 1
 .6، ص الباب و شروانفصول من کتاب تاخ   . مهجم باشی، 2
 .13-18، ص بخش  از جامع الدول. مهجم باشی، 3
 .2، ااورقی 911ص، ذ ل تاخ   دمشقابن قالنسی، . 4



 یقرن ششم هجر یلاز آغاز فتوحات تا اوا یدر قلمرو اسالم یستفل یگاهجا 222 

به گزارش منجم باشمی، جعفمر ممذکور در     2شمارند. کنند و آنها را خداوندان تفلیس می می

 ق. درگذشت و بین دو پسرش، من ور و ابوالهیجا  بر سمر جانشمینی وی نمزاع    454حدود 

  2در گرفت.

مطابق گزارش ابن ازرق، دوره حکومت این خاندان بر تفلیس، بیش از دویسمت سمال   

ق.  475ق. تا حدود  270ا توجه به زمان روایت، این دویست سال از حدود بوده است که ب

بر اساس برخی ابیات قطران تبریزی کمه مممدوح خمود را سمید      3به طول انجامیده است.

اند. در این صورت، شماید ردّ پمای    تبار بوده شود که این خاندان علوی ت ور می 4خواند، می

رود که دلیل سکوت منابع درباره آنها  و احتمال می سادات علوی را در تفلیس مشاهده شود

و عدم همکاری حاکمان مسلمان نواحی مجاور و یاری نرساندن به آنهما در مقابمل حملمه    

 در همین مسئله است.  5ها ها و ابخازی گرجی

همای   رسد، این خاندان که در نیمه دوم قرن سوم هجری و پس از آشفتگی به نظر می

، ایجاد شده بود در اوایل حکومت تفلیس و حومه آن را در اختیمار  سیاسی دستگاه خالفت

های گرجی و ابخماز اطمراف تفلمیس در     جا که به ت ریح مسعودی، گروه داشتند، اما از آن

  2اواخر قرن سوم به بعد، از پرداخت خمراج و جزیمه بمه حماکم تفلمیس خمودداری کردنمد       

 همای یماغی    ی ممدت بما ایمن گمروه    مکشی طموالن  و باید تمام دوران حکومت آنها را کش

 در نظر گرفت. 

                                              
 .146، 191، ص شهر اخان گمنام. کسروی، 1
 .14، بخش  از جامع الدول. مهجم باشی، 2
 .2، ااورقی 911ص، ذ ل تاخ   دمشق. ابن قالنسی، 3
 . 912-993، 188-11،181-16، صد وان. قطران تبریزی، 4
 .164، ص3، جالکامل ف  التاخ  . ابن اثیر، 5
 .119، ص2، جمروج الذهب. مسعودی، 6



 222   9911تابستان ، دومشماره هشتاد و  یکم،و  یستسال ب             

داشتن ابخازهما و گرجیمان    گزار نگه در این منازعه طوالنی، حاکمان تفلیس برای خراج

کوشیدند و آنها سعی در ت رف تفلیس داشتند. بدیهی است کمه پیمروزی همر یمک از      می

ن سمازد. در  توانست وضعیت ارتباط و پیوند تفلیس را با قلممرو اسمالمی روشم    طرفین می

مانمد و در غیمر آن بمه دارالکفمر      صورت پیروزیِ بنوجعفر، تفلیس جز  دارالسالم باقی ممی 

 گردید.  می ملحق

 جدایی تفلیس از قلمرو اسالمی . 8

های مرکزی و جنوبی گرجستان، زیر فرممان   گرجیانِ ساکن در بخش هجری، از قرن سوم

تالش اشراف و  2هدایت خاندان ابخازی بودند.خاندان باگراتی و در گرجستان غربی، تحت 

بزرگان گرجی و ابخاز برای اتحاد گرجستان که از اواخر قرن سوم آغاز شده بود، سمرانجام  

به ثمر نشسمت   2ق.(424-427دوم قرن چهارم با فرمان شاه باگرات چهارم )حک.   در نیمه

  3.ان باگراتی شکل گرفتو در نواحی پیرامون تفلیس، حکومت مستقل گرجی زیر نفوذ خاند

در زمان سلطنت باگرات چهارم، نهضتی که برای اتّحاد تمام خاک گرجستان آغاز شده 

بود، وارد مرحله جدیدی گرددد. از اواخر قرن چهارم هجری، دو خاندان متحمد ابخمازی و   

کوشیدند با همسویی در عملیات علیه مسملمانان تفلمیس، هممه گرجسمتان را     باگراتی می

منمد شموند.   رچه سازند و از مزایای یک شهر بزرگ و نیرومنمد چمون تفلمیس بهمره    پا یک

گر مسملمان در   بنابراین از اواخر قرن چهارم هجری، حمالت خود را علیه خاندان حکومت

 تفلیس آغاز کردند. 

                                              
 . 119، ص همان. 1
-128. باگرات چهارم فرزند گیورگی اول، سومین اادشالا  گرجسالتان متحالد از سلسالله باگراتیون)حالک. 2

 . م(2141-2114ق./111
3. The Georgian Chronicle, pp.102-103.  

 .261، صتاخ   شروان و دخبندچهین، ر.:: میهورسکی،  هم
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دانیم که در نیممه اول   جزئیات اقدامات آنها در این مرحله بر ما روشن نیست. فقط می

پارچه بمه تفلمیس تاختنمد و آن     ق. گرجیان به صورت یک429ی در سال قرن پنجم هجر

نشین و خداوندانِ بنوجعفری آن را در محاصره گرفتند و از ورود مواد غذایی شهر مسلمان

مردم تفلیس که مانع ورود سپاهیان کفار به شهر شده بودنمد از   2به شهر جلوگیری کردند.

ابع اسالمی در خ و  وضمعیت تفلمیس در حمال    اهالی آذربایجان، طلب یاری کردند. من

گویند اما منابع گرجی، جزئیات بیشتری راجع به مشمکالت محاصمره    محاصره چیزی نمی

  2دهند. شدگان گزارش می

در ظاهر، هیچ کمکی از سوی حاکمان مسلمان نواحی مجاور به تفلمیس نرسمید، امما    

آنها در جنموب     گر قدامات ویرانوصولِ اخبار مربوط به حضور غزهای عراقی در منطقه و ا

 4البته اشعار قطمران  3ارمینیه، محاصره کنندگان را بیمناک و مجبور به ترک محاصره کرد.

دهند که تفلیس سقوط کرد و امیر جعفر بما یماری حماکم اران،     و روایت ابن اثیر نشان می

 دوباره آنها را بیرون راند و بر تفلیس مسلط گردید. 

ها  دهد که در این زمان تفلیس به دست گرجی منابع گرجی نشان میروایت یک جانبه 

کوشد با یافتن شواهدی از منابع اسالمی، درستی این  که مینورسکی می با وجود آن 5افتاد.

که احمد کسروی به درستی، خطما بمودن روایمت گرجمی را      اما چنان 2روایت را اثبات کند،

                                              
 .164، ص3، جالکامل ف  التاخ  . ابن اثیر، 1

2. The Georgian Chronicle,p.103. 
 .164، ص3، جالکامل ف  التاخ  . ابن اثیر،3
 .262-261، صد وان . قطران تبریزی،4
روایالت در شالرح  همالاناز غلبه گرجیان بر تفلی  خبر داد  است، ولی  211-219. روایت گرجی در ص5

پوی  از داود، شواهان گرجسوتان دخ ق( به صراحت آورد  است که 623-181سلطهت داود چهارم )حک. 
 The Georgian)گاه نتوانسته بودند تفلیس خا به بوخ کامل تحت فرمان بگیرنود بول چهاخ صد سال هیچ

Chronicle, p.103-104, 113.این سخن خود ناقض ادعای نخستین همین روایت گرجی است .) 
 .46-41ص، پژوهشها   دخ تاخ   قققاز. میهورسکی، 6
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کرد و تا یک قمرن بعمد در دسمت مسملمانان     تفلیس در این زمان سقوط ن 2دهد، نشان می

 باقی ماند. 

پس از این با غلبه ترکمانان سلجوقی بر قفقاز و آناتولی و شکسمت امپراتمور بیمزانس،    

ابتکار عمل در دست مسلمانان قرار گرفت و با ت احب مراتع منطقه قفقاز و گرجستان به 

ع انفعمالی قمرار گرفتنمد.    وسیله ترکمانان سلجوقی، ابخازها و گرجیمان مسمیحی در موضم   

ق. به سمرزمین  452ق.( با لشکرکشی به منطقه در 425-455که الب ارسالن )حک.  چنان

  2گرجیان حمله کرد.

ق. بمه ایمن   420وتاز آنها به اران سبب ورود سلطان در سال  ها و تاخت نا آرامی گرجی

یت غیرمسلمانان را خنثی منطقه گردید. او با اقامت پانزده ماهه در این ناحیه، هر گونه فعال

کرد و با ورود به تفلیس و ساخت مساجدی در حومه آن، سملطه مسملمانان بمر منطقمه را     

چنین، سلطان سلجوقی حاکم ابخاز با دادن دختر خود بمه خواجمه نظمام     هم 3تثبیت نمود.

  4نسبت به دربار سلجوقی نشان داد.را ق.( اطاعت خود 475الملک توسی )د. 

ورد و رابطه سلطان سلجوقی با خاندان بنوجعفر در دست نیست، اما بما  گزارشی از برخ

ق. بوده است و ابمن ازرق، پایمان حکوممت    420که ورود سلطان به تفلیس در  توجه به آن

توان نتیجه گرفت که آنهما تابعیمت سملطان را     می 5دهد، ق. قرار می475بنوجعفر را حدود 

بودند. بر اساس منابع گرجی، سلجوقیان بمدون   گزار سلجوقیان شده پذیرفته بودند و خراج

دار  کوشیدند از طریق کمک به اشراف زممین  ایجاد تشکیالت اداری متمرکز در منطقه می

  2گرجی و تحریک آنها به مقابله با خاندان باگراتی، نفوذ خود را بر آن سامان تداوم بخشند.
                                              

 .119، ص شهر اخان گمنامکسروی، . 1
 .96-91 ، صاخباخ الدولةالسلجوقیهصدرالدین حسیهی، . 2
 .11-19، صهمان. 3
 .188، ص21، جالتاخ  الکامل ف  . ابن اثیر، 4
 .2، ااورقی911ص، ذ ل تاخ   دمشق. ابن قالنسی، 5

6. The Georgian Chronicle, p.105-107; 
 .211.-223، ص هاگرج مارشال النگ، 
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ان به ظاهر آرام بوده باشند، اما بنابراین، طبیعی است که در این دوره، ابخازیان و گرجی

زادگمان سملجوقی حماکم بمر      با منازعات جانشینی پس از مرگ ملکشاه و زد و خورد شماه 

ق. این سیاست فراموش شد و در نتیجه، فضایی فراهم  523تا  490ارمینیه و گرجستان از 

 گردید که خاندان باگراتی، قدرت خود را تجدید کردند. 

که توان مقابله بما سمپاه ایلمی     حاکم باگراتی برای آن 2ق.(،529-472داود چهارم )حک. 

سلجوقی را داشته باشد از غفلت سلجوقیان استفاده کرد و با ایمالت قپچماق کمه بمه تمازگی      

تکیه بر این سپاه ایلیاتی، افزون بر  2های ماورای قفقاز را ت رف کرده بودند، متحد شد. دشت

بخشید. خاندان باگراتی دار رهایی می اقتدار نظامی، او را از وابستگی به لشکریان اشراف زمین

 ق. از کوهستان ابخاز سرازیر شدند و بر تفلیس یورش بردند. 524با این مقدمات در سال 

ند. جمعمی از ایمن امیمران،    اهالی تفلیس از امیران و کارگزاران سلجوقی یاری خواست 

ق.( حاکم اران و ایلغازی بن ارتق به مقابله با مهاجمان  529چون طغرل بن محمد )د.  هم

رو شدند امما شکسمت بمر اردوی سملجوقی افتماد.       شتافتند و در اطراف تفلیس با آنها روبه

ر تر کردند و با درهم شکستن مقاوممت مسملمانان د   سپس، فاتحان حلقه محاصره را تنگ

زیمادی را بمه     تفلیس، شهر را به زور گشودند و گروه زیادی از مسلمانان را کشتند و عمده 

 3اسارت بردند.

                                              
ق/ 623-181. داود چهارم )داویت چهارم( اهجمین اادشا  گرجستان متحد از سلسله بالاگراتیون )حالک.1

قبایص و طوای  گرجی و راندن سلجوقیان از تفلالی  و انتخالاب آن باله عهالوان م( که با اتحاد  2216. 2183
اایتخت، دور  جدیدی در تاریخ آن کشور آغاز کرد. به ااس این اقدام، گرجیان به وی لقب بانی دادند و باله 

 واسطه سرسپردگی و عالقه او به مسیحیت و کلیسا، او را در شمار قدیسان آوردند.
 ؛ 614، ص21، جالکامل. ابن اثیر، 2

The Georgian Chronicle, p.111؛ Kartlis Tskhovreba,P.178-179. 
؛ یالاقوت 618-614، ص21، جالکامل فو  التواخ  ؛ ابن اثیر، 911ص، ذ ل تاخ   دمشق . ابن قالنسی،3

 .91، ص1، جالبلدانحموی، معجم 
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به گفته ابن ازرق، داود چهارم پس از سه روز قتل و غارت در تفلمیس بمه مسملمانان     

ق.( از ایمن  222یماقوت حمموی )د.    2امان داد و دستور داد با آنها به مالیمت رفتمار شمود.  

در ایمن میمان بمه آنهما،      2کند. می یاد ساختند آنها مسلمانان را رعیت خودفرآیند با عنوان 

ق. به آنی تاختند و پمس   527سه سال بعد در  3آزادی در انجام امور مذهبی هم اعطا شد.

تبمدیل مسمجد آن    از ش ت سال، دوباره آن شهر را به دنیای مسیحیت باز گرداندند و بما 

  4شهر به کلیسا، این پیروزی را جشن گرفتند.

بدین ترتیب، سلطه پان د ساله مسلمانان بر تفلیس بر افتاد و مسلمانان تفلیس تحمت  

قواعد و دستور پادشاهان باگراتی در تفلیس باقی ماندند. از آن پس، حتی حمالت گرجیان 

نشین مجاور به معضلی اساسمی بمرای    ان به اران، شروان، آذربایجان و دیگر نواحی مسلم

  5جامعه اسالمی آن دوره تبدیل شد.

شود که مسلمانان تفلیس، پیرو فرق اهل سنت بمه ویمژه حنفمی و    در پایان تأکید می 

کمه   چنمان  2گذاشمتند.  شافعی بودند و به علم حدیث توجه داشتند و به محدّثان احترام ممی 

شدند که در جهان اسمالم شمناخته شمده بودنمد و     برخی از آنها تبدیل به محدثان بزرگی 

  7کند. سمعانی برخی از آنها را معرفی می
                                              

 .914ص، ذ ل تاخ   دمشق . ابن قالنسی،1
 .91، ص1ج ،البلدان . یاقوت حموی، معجم2
 .911، صاالخض صوخة. ابن حوقص، 3

4. Histoire de la Géorgie, vol.1, p.368  
هالایی در  ؛ میهورسکی، اژوهش118، صشهر اخان گمنام)مهقول در کسروی،  223-228، صتاخ   واختان

 (.223تاریخ قفقاز، ص
، 989، 946، ص21، جالکامل ف  التواخ  ؛ ابن اثیر، 94-91، ص1، جالبلدان. یاقوت حموی، معجم 5

و برای اطال  بیشالتر، ر.:: صالدقی و عزیزنالژاد،  191-191، 191-192، 116، 121-126، 121-122
 و اسالم فصلنامه تاخ  ، «تحوالت داخل  گرجستان و حمله گرجیان به آذخبا جان دخ عصر دوم سلجوق »

 .211-34، ص 221، شالزهراء دانشگاه ا ران
 .911، صاالخض صوخةحوقص،  . ابن6
 .141-142، ص2ج، االنساب، . سمعانی7
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 نتیجه . 9

نخستین فتوحات اسالمی در قفقاز از اواخر خالفت عمر آغاز شمد. از آن پمس، شمهرهای    

ارمینیه یکی پس از دیگری به وسیله فرماندهان مسلمان با صلح یا جنگ فتح گردیدند تا 

  بن عثمان   رای رسیدن به تفلیس، مرکز گرجستان گشوده شد. تفلیس در دورهاین که راه ب

اموی به مرکمز مسملمانان در ارمینیمه      عفان به صورت صلح آمیز فتح شد و تا اوایل دوره

 تبدیل گردید.

جما را بمه    موقعیت جغرافیایی این شهر و قرار گرفتن آن در آخرین حدّ قلمرو اسالمی، آن

اخت. لزوم گسترش اسالم در منطقمه قفقماز و ضمرورت دفماع از قلممرو      ثغری مهم مبدل س

جا منتهی گردید.  اسالمی بر اهمیت تفلیس افزود و به استقرار جمعی از غازیان مسلمان در آن

در دوره امویان و ع ر اول عباسی، این ثغر مهم به عنوان پایگاهی بزرگ در جهت گسترش 

 کرد. می ومت اسالمی در مقابل شورشیان عملاسالم به نواحی اطراف و دفاع از حک

دراین دوره، فرماندهان مسلمان ضمن حفظ تفلیس و بیرون راندن کفّار به نواحی اطراف 

خویش قرار دادند. بنابراین در این دوره،   لشکرکشی کردند و بسط و گسترش اسالم را هدف

 .پرداختند می خراج جزیهبسیاری از اقوام غیرمسلمان مجاور به حاکم مسلمان تفلیس، 

همای   های روم، اسمتقالل طلبمی   ی خلفا در جنگ در ع ر دوم عباسی به دلیل گرفتار

های اسالمی از توجه خلفا به این منطقه  غزان سلجوقی به سرزمین  حاکمان داخلی و حمله

های غیرمسلمان منطقمه و پرهیمز ایشمان از     ی اقوام و گروهسرکشکاسته شد و این امر به 

 رداخت خراج و جزیه منتهی شد.پ

ها برای غلبه بر تفلیس دست به کار شدند و غازیان تفلیس که  افزون بر آن، این گروه

مند نبودند در موضعی تدافعی قرار گرفتند و فقط بمرای  دیگر از حمایت مرکز خالفت بهره

به پایمان  کردند. این روند پس از دو قرن، سرانجام  جلوگیری از سقوط تفلیس مقاومت می

های غیر مسلمان گرجی و ابخاز در اوایمل قمرن ششمم هجمری، موفمق بمه        رسید و گروه

 ت رف تفلیس شدند.
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