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’აბუ ალ-კასიმ ‘უბაიდ ალლაჰ იბნ ‘აბდ ალლაჰ იბნ ხურდადბაჰი ის-
ტორიოგრაფიაში ცნობილია, როგორც იბნ ხორდადბეჰი ან იბნ ხურდაზბაჰი1 
(ასევე იბნ ხურრადაზბიჰი, ხორდაზბეჰი). ის იყო მეცხრე საუკუნის გეოგ-
რაფი, სპარსული წარმოშობის, რომელიც დაიბადა ხორასანში დაახლოებით 
820 წელს, აბასიანთა მხედართმთავრის ‘აბდ ალლაჰ იბნ ხორდადბეჰის 
ოჯახში. მისი მამა თავიდან ზოროასტრიზმის მიმდევარი იყო, ისლამის მი-
ღების შემდეგ კი აბასიანთა სახალიფოს მხედართმთავარი და მოგვიანებით 
ტაბარისტანის მმართველი გახდა. საკუთრივ იბნ ხორდადბეჰი კი ბაღდადში 
აღიზარდა. ხალიფა ალ-მუ‘თამიდის დროს იგი დაინიშნა ბარიდის მეთაურად2 
ჯაბალის პროვინციაში, მოგვიანებით კი ჯერ სამარაში, შემდგომ – ბაღ-
დადში.  იბნ ან-ნადიმის ცნობით, იბნ ხორდადბეჰი ხალიფა ალ-მუ‘თამიდთან 
(870-882) დაახლოებული პირი იყო (იხსენიება, როგორც ხალიფას ნადიმი ე.ი. 
თანამეინახე). მისივე ცნობით, იბნ ხორდადბეჰს რვა წიგნი უნდა შეექმნა: 
„[მუსიკის] მოსმენის ეტიკეტი“ (كتاب اداب السماء); „სპარსეთის ხალხი და მათი 
წარმომავლობა“ (كتاب جمھرة انساب الفرس و النواقل); „წიგნი გზებისა და სამეფოთა 
შესახებ“ (كتاب المسالك والممالك); „კულინარიის წიგნი“ (كتاب الطبیخ); „წიგნი გარ-
თობისა და მუსიკალური ინსტრუმენტებისა“(كتاب اللھو والمالھى); „სასმელების 
წიგნი“ ( تاب الشرابك ); „ვარსკვლავების [ორიენტაციის] წიგნი“ (كتاب االنواء); „მე-
გობრობისა და თანამეინახეობის წიგნი“ (كتاب الندماء و الجلساء) [Kitab Al-Fihrist 
1872: 149]. ამ წიგნებიდან მხოლოდ ორი მათგანია აღმოჩენილი და გამოქვეყ-
ნებული, მათ შორის წიგნი გართობისა და მუსიკალური ინსტრუმენტებისა, 
რომელიც ეხება მუსიკალურ ინსტრუმენტთა ისტორიას და მოიცავს ჯა-
ჰილიის პერიოდსაც [Silverstein 2006: 360].  ალ-მას‘უდის მიხედვით კი იბნ 
ხორდადბეჰს კიდევ ერთი წიგნი „ისტორია“ (التریخ) უნდა ჰქონოდა დაწერილი 
[Maçoudi 1861: 12-13]. 

იბნ ხორდადბეჰი ცნობილი გახდა წიგნით გზებისა და სამეფოთა შე-
სახებ, რომელი სათაურიც შუა საუკუნეების სხვა ავტორებთანაც გვხვდება. 
იბნ ხორდადბეჰს ამ წიგნის ორი ვერსია შეუქმნია, მათგან პირველის 
დაწერის თარიღად 846-847 წელი (232 წ. ჰიჯ.) მოიაზრება, ხოლო მეორისა − 
885 წელი. მიუხედავად იმისა, რომ იბნ ხორდადბეჰი წარმოშობით სპარ-
სელია, მისი თხზულებები არაბულ ენაზეა შესრულებული, რაც როგორც 
ჩანს, მისი აღზრდისა და მოღვაწეობის გარემოს გავლენა იყო (ბაღდადში 
აღიზარდა და მოღვაწეობდა ხალიფას კარსა თუ სხვადასხვა ადმინისტრაცი-
ულ თანამდებობებზე, სადაც სამუშაო ენა სწორედ არაბული იყო). ამ გეოგ-
რაფიულ ნაშრომში სამი მნიშვნელოვანი თემა დომინირებს: გადასახადები, 
მდგომარეობა საზღვრებსა და მოსაზღვრე ტერიტორიებზე და გზები, მან-
ძილებითა და მიმართულებებით [Miquel 1996: 797]. აღსანიშნავია, რომ ცნო-
ბები ეხება საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიას ესპანეთიდან კორეის ნ/კ-ამდე და 
ვოლგას სათავედან ინდონეზიამდე. 

მნიშვნელოვანია, რომ იბნ ხორდადბეჰი არის ერთ-ერთი პირველი გეო-
გრაფიული თხზულების ავტორი არაბულ-ისლამური სახალიფოს ისტორია-

 ფორმითაა მისი სახელი მოცემული იბნ ან-ნადიმის ბიოგრაფიულ (იბნ ხურდაზბაჰ) ابن خرداذبھ 1
წიგნში ქითაბ ალ-ფიჰრისთ [Kitab Al-Fihrist 1872: 149]. 

2  საფოსტო სადგური. 
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ში, რომლის ნაშრომმაც ჩვენამდე მოაღწია. შესაბამისად, მკვლევრები ხში-
რად აღნიშნავენ, რომ მის შემოქმედებაზე დიდია ბერძნული გეოგრაფიული 
ნაშრომების გავლენა და განსაკუთრებით პტოლემაიოსის. ი. კრაჩკოვსკი კი 
მას მიიჩნევდა ჩვენამდე მოღწეული, პირველი აღწერილობითი გეოგრაფი-
ული ნაშრომის ავტორად [Крачковский 1957: 159].  

ევროპელი მკვლევრები იბნ ხორდადბეჰის გეოგრაფიული თხზულებით 
მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან ინტერესდებიან. პირველი კრი-
ტიკული ტექსტი არაბულ ენაზე, 1865 წელს გამოსცა, ორიენტალისტმა შარლ 
დე  მეინარმა, რომელიც ორ სხვადასხვა ხელნაწერს ეყრდნობოდა. 1889 
წელს დე გუემ გამოსცა ახალი რედაქცია ფრანგულენოვანი თარგმანი-
თურთ, რომელიც უკვე 3 ხელნაწერზე დაყრდნობით იყო შედგენილი. აღ-
სანიშნავია, რომ ცნობები კავკასიის შესახებ, დე გუეს რედაქციის მიხედვით, 
რუსულად თარგმნა ნ. ა. კარაულოვმა, რომელიც 1903 წელს გამოქვეყნდა 
СМОМПК-ის XXXII ნომერში, ტექსტის სრული თარგმანი რუსულ ენაზე 
გამოსცა ნ. ველიხანოვამ, ვრცელი კომენტარებით, 1986 წელს ბაქოში.  2022 
წელს გამოქვეყნდა ჩვენი დისერტაცია, რომლის ერთ-ერთი ქვეთავი ეხე-
ბოდა იბნ ხორდადბეჰის ცნობებს კავკასიაზე დე გუეს რედაქციის მიხედვით.  

რაც შეეხება მანუსკრიპტ Meshhed, Astan Quds 15189-ს, მის შესახებ 
ფართო საზოგადოებსითვის ცნობილი გახდა ჟან-შარლ დუსენის (Jean-Char-
les Ducéne) მიერ 2021 წელს „აზიის ჟურნალის“ (Journal Asiatique) 309/2 ნომერ-
ში გამოქვეყნებული სტატიის L'AzerbaÏdjan et l'Arménie dans un fragment inédit 
d'Ibn Ḫurradāḏbih (Meshhed, Astan Quds 15189) შემდეგ. აღნიშნული ხელნაწერის 
ცნობები ბევრად უფრო ვრცელია ’აზარბაyჯ›ნთან და ’არმÒნიyასთან მიმარ-
თებაში. თუმცა, მასში არ არის შესული ის ცნობები, რომლებიც იბნ ხორ-
დადბეჰის თხზულების სხვადასხვა თავშია გაბნეული. მაგალითად y›ჯóჯისა 
და მ›ჯóჯის კედლის აღწერა, რომელშიც საუბარია სალამ ათ-თარჯუმანის 
მოგზაურობასა და ამირა ისჰაკ იბნ იბრაჰიმის სტატუსზე.1 ხელნაწერი სულ 
8 ფურცლისგან შედგება და მასში მოცემული ინფორმაცია ეხება პრო-
ვინციების ’აზარბაyჯ›ნისა და ’არმÒნიyას ქალაქებსა და მანძილებს, ასევე 
ჩრდილოეთ, ჩრდილო-აღმოსავლეთ, სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
კავკასიას. ხელნაწერის ზომებია 27 სმ. 16,5 სმ-ზე. მანუსკრიპტი ერთი ხელ-
წერითაა  შესრულებული და თითო გვერდზე დაახლოებით 17 სტრიქონია 
[Ducéne 2021: 215]. ნაკლებადაა გამოყენებული დიაკრიტიკული ნიშნები და 
ფაქტობრივად არაა გახმოვანებული. განსხვავებულია ასევე ერთ დეტალი, 
დე გუეს რედაქციაში გვაქვს ერთი სათაური და მის ქვეშ ერთიანდება 
შემდგომ რეგიონები, მარშრუტები და სხვა. მანუსკრიპტ Meshhed, Astan Quds 
15189-ის მიხედვით კი ჩანს, რომ იქ სათაურებადაა ჩაშლილი სხვადასხვა 
მიმართულებები მაგ.: გზა მარ›ღადან სალამ›სამდე ან ’არმÒნიyას ქალაქები. 
დე გუეს რედაქციაში არ არის შემდეგი ცნობები:  გზა ად-დÒნავარიდან 
’აზარბაyჯ›ნამდე, გზა ბარზანდიდან ’არდაბÒლამდე, გზა ბარზანდიდან მაy-
მადამდე, გზა ’არდაბÒლიდან ზანჯ›ნამდე, გზა ალ-მარ›ღადან ნირÒზამდე, 
’აზარბაyჯ›ნის ქალაქები, მანძილები პროვინცია ’აზარბაyჯ›ნში [Ducéne 2021: 
229], ალ-ლ›ნის აღწერა კი აქამდე არსებულ სხვა აღწერილობებთან შედა-

                                                             
1  მათ შესახებ იხ. ეჯიბია 2022:28-32.  
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რებით ვრცელია და ზოგიერთ სიახლესაც შეიცავს, მაგ.: დასახელებულია 
ალანთა 4 ტომი ნაცვლად ერთისა.  

რაც შეეხება სიახლეებს, თანამიმდევრულად, რომ მივყვეთ ტექსტს, 
საინტერესოა მარაღას კარიბჭეების შესახებ ცნობა, რომელიც მოცემულია 
პარაგრაფში გზა ად-დÒნავარიდან ’აზარბაyჯ›ნამდე. ხელნაწერში დასახელე-
ბულია 6 კარიბჭე და მოცემულია აღწერილობა სავაჭრო დანიშნულების ად-
გილებისა სხვადასხვა სფეროების მიხედვით, რომლებიც კარიბჭეებთან ან 
მათ შორის მდებარეობდა. იქვეა ნახსენები ქóლსარას ბაზრობის შესახებ 
ცნობაც, რომელიც აქამდე არსებულ სხვა ცნობებთან შედარებით ვრცელია. 
მასში დაკონკრეტებულია სავაჭრო დღეების რაოდენობა, საქონელი და მათი 
საერთო ღირებულება. ჩანს ეს ბაზრობა, სავაჭროდ აერთანებდა ’აზარბაy-
ჯ›ნის და ’არმინიyას ხალხს. ცნობებში ხშირად გვხვდება სხვადასხვა რუს-
თ›კები,1 რომლებიც არ არის დე გუეს რედაქციაში და მათი სახელების უმე-
ტესობა დასაზუსტებელია. თუმცა ეს არც თუ მარტივი საქმეა, რადგან ხში-
რად ისინი მხოლოდ სოფლების სახელებია და შესაბამისად, დროთა გან-
მავლობაში ისინი უბრალოდ გაქრნენ. სხვა საკითხია მათი ოდენობა, მაგ. 
ვ›რსანს აქვს 4 რუსთ›კი, რომელიც 90 სოფელს აერთიანებს. ან მóკ›ნი, რო-
მელსაც 4 ათასი სოფელი უნდა ჰქონოდა. პრობლემაა აგრეთვე სახელთა 
გადმოცემის სიზუსტე და მათი არაბიზებული ფორმები.  

დე გუეს რედაქციაში მოცემული გზა ად-დÒნავარიდან ბარზანდამდე ჟ.შ. 
დუსენი მიუთითებს, რომ იგივე ცნობა ხელნაწერ Meshhed, Astan Quds 15189-
ში მოცემულია მუ®ამმად ბ. ®ამÒდის მიერ განვლილ მარშრუტში [Ducéne 2021: 
227]. თუმცა, ეს არც მთლად ზუსტია, მართალია ზოგიერთი ცნობა ემთხვე-
ვა, მაგრამ დე გუეს რედაქციაში მოცემული ინფორმაცია ბევრად ვრცელია 
და მარშრუტში ბევრად მეტი ადგილია დასახელებული. ვთვლით, რომ ეს 
ცნობები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებულია და მათ შორის 
იგივეობა არ გვაქვს. 

გზა ბარზანდიდან ’არდაბÒლამდე  მóკ›ნზე გადის, და ძირითადად სწო-
რედ ამ ქალაქის/ოლქის დახასიათებას ეხება. დასახელებულია ისეთ კულ-
ტურები როგორებიცაა ხორბალი, ქერი და ბრინჯი. საინტერესოა ვენახების 
შესახებ ცნობა, რომლებიც ხეებზეა მსგავსად ტაბარისთ›ნის ვენახებისა.  

გზა ბარზანდიდან მაyმადამდე ეს მარშრუტიც არ გვაქვს დე გუეს 
რედაქციაში, რომელშიც ნახსენებია ალ-ბაზზი, როგორც ბაბექის ადგილი 
ალ-ბაზზი ბაბექის ქალაქად ნახსენებია დე გუეს რედაქციაშიც: შემდეგ დავ 
არ-რ‹დამდე, რომელსაც აქვს მისი [ალ-’აფშÒნის] მესამე თხრილი 2 
ფარსახია, შემდეგ ალ-ბაზზამდე ბ‰ბაქის ქალაქამდე 2 ფარსახია, თქვა 
®უსაyნ იბნ აÇ-Çა®›ქიმ: არ დაუტოვებია მას ალ-ბაზზში მის მცხოვრებთაგან, 
გარდა ქანდაკებებისა მგავსი ’არამისა2 [Ibn Khordadhbeh 1889: 121]. იქვე არის 

1  არაბიზებული ფორმა სპარსული რასთაკისა. ნიშნავდა სასოფლო რაიონს. ერთგვარი კან-
ტონი, ერთი ცენტრალური ქალაქით. ტერმინი ძირითადად ასოცირდება სოფელთან ან სოფ-
ლების ერთობლიობასთან. შუა საუკუნეებში რუსთაკი ითვლიდა მაქსიმუმ 12 სოფელს [Bos-
worth 1995: 636]. ტექსტში გვხვდება ორივე მნიშვნელობით. ხოლო, ჟ.შ. დუსენი თარგმნის, 
როგორც „ფერმას“ (des exploitations agricoles). 

2  ა(ი)რამის ხსენებას, კასიდის ამ ნაწყვეტში არც ნ.ა. კარაულოვი და არც ნ. ველიხანოვა არ 
განმარტავს. ბიბლიური ნოეს შვილიშვილი, სემის ვაჟი, იყო არამ (ირამ), რომელიც არამეე-



 103

ასევე ცნობა იმის შესახებ, რომ ბარზანდი დანგრეული იყო და აღადგინა ალ-
’აფშÒნმა,1 რომელსაც დამატებით გამაგრებითი სამუშაოებიც ჩაუტარებია 
და გაუყვანია სამი თხრილი/სანგარი, რომლებიც ერთმანეთისგან 2-2 ფარ-
სახით იყო დაშორებული. ჩანს ამის მიზანი არა მხოლოდ ბარზანდის დაცვა 
არამედ ალ-ბაზზის შევიწროვება და მისი გარშემოცვა იყო. 

გზა ალ-მარ‰ღადან ნირÒზამდე სრულად გამოტოვებულია დე გუეს რე-
დაქციაში. თავრიზსა და მაიმანდს შორის დასახელებულია საბალანის, მთა 
რომელზეც ჟ.შ. დუსენი სამართლიანად მიუთითებს, რომ ამ მთას არაბი 
ავტორები როგორც წესი, არდებილთან იხსენიებენ. დამატებით ვიტყოდით 
იმასაც, რომ საბალანი არ მდებარეობს მაიმანდსა და თავრიზს, შორის და 
გეოგრაფიულად მსგავსი რამ არ არის სწორი. საინტერესოა ასევე მარშ-
რუტიც, რომელიც ფაქტობრივად მთელს ურმიის ტბას უვლის გარშემო. იწ-
ყება ტბის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მარაღადან, მიდის თავრიზამდე, შემდეგ 
ჩრდილო-აღმოსავლეთით მარანდამდე; უვლის ტბას ჩრდილოეთდან ხოიმდე, 
შემდეგ კი მოდის სამხრეთით სალამასამდე და ტბის დასავლეთ სანაპირომ-
დე – ურმიამდე. 

ჩვენთვის საყურადღებოა მანძილები და მარშრუტები თბილისიდან სხვა-
დასხვა მიმართულებებით. როგორც წესი, შუა საუკუნეების არაბულ ისტო-
რიოგრაფიულ თუ გეოგრაფიულ თხზულებებში გვხვდება მანძილები თბილი-
სამდე. მაგალითად დვინიდან თბილისამდე და ბარდავიდან თბილისამდე, 
როგორც ეს არის თუნდაც ამ ხელნაწერში. თუმცა ამ შემთხვევაში, გვაქვს ის 
იშვიათი გამონაკლისი, რომელშიც ათვლის წერტილი თბილისია: თიFლÒსსა და 
დაბÒლს2 შორის 53 ფარსახია, დაბÒლსა და ხილ›ტს3 შორის 30 ფარსახია. 
ნაშავ›სა4 და ხóyის5 შორის 14 ფარსახია, ნაშავ›სა და ხილ›ტს შორის 60 ფარ-
სახია, ხილ›ტსა და თიFლÒსს შორის 10 ფარსახია.6 თიFლÒსსა და მუთავა-

                                                                                                                                                     
ლების ეთნარქად ითვლება. საინტერესოა, რომ არამეელთა სახლიდან მოდის სომხეთის/სომ-
ეხთა სახელი არმინია, რომელიც თავდაპირველად შეცდომით იქნა მიღებული არამეელთა და 
სომეხთა ახლო მოსახლეობის გამო, შემდგომში კი სომხეთს ეს სახელი შერჩა დასავლურ თუ 
აღმოსავლურ ისტორიოგრაფიაში. ქრისტიანობის გავრცელებამ კი კიდევ უფრო გააძლიერა 
„არმენიელების“ არამთან კავშირის სურვილი. აქვე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ არამის ოთხ 
შვილთაგან ორი იყო ‘ადი და სამუდ, რომელთაგანაც ასევე ამავე სახელწოდების ტომები გა-
მოვიდნენ. ისინი მოხსენიებულნი არიან ყურანში და, ისლამური ლეგენდების მიხედვით, ალ-
ლაჰმა დასაჯა, გაანადგურა და ქვიშით დაფარა მათი ქალაქები. ამ შემთხვევაში  ვვარაუ-
დობთ, რომ საქმე უნდა გვქონდეს ყოველივე ზემოთქმულთან დაკავშირებულ ყურანში ნახ-
სენებ ქალაქ ირამთან (إَرم َذات ٱْلِعَماد ) [სვეტებიანი ირამი] სურა 89, 5(6) -7(8): ნუთუ არ გიფიქრია 
როგორ მოექცა უფალი შენი ‘ადს? ირამ სვეტებიანს, რომელთა მსგავსიც არასოდეს შექმნი-
ლა ამ ქვეყანაში [ყურანი 2006: 363]. ამ ნაწყვეტშიც სწორედ ყურანში ნახსენები ქალაქ ირამის 
ალუზია უნდა იყოს მოცემული.  

1  ნ. ველიხანოვა მიუთითებს, რომ აქ უნდა იგულისხმებოდეს ჰაიდარ იბნ ქავუს აფშინი, რო-
მელმაც ჩაახშო ბაბექის აჯანყება [Ибн Хордадбех 1986: 296]. 

2  დვინი. 
3  ხლათი. 
4  როგორც წესი, იგულისხმება ნახჭევანი. 
5  ხოი. 
6  ცხადია, ეს არა ლოგიკურია, თუ დვინსა და თბილისს შორის 50 ფარსახზე მეტია შეუძლებელია 

ვანის ტბის პირას მდებარე ხლათსა და თბილისს შორის 10 ფარსახი იყოს. ცნობების მიხედვით 
თუ დავაჯამებთ დვინიდან თბილისამდე და დვინიდან ხლათამდე მანძილებს ჯამში 83 ფარსახი 
გამოდის. 10 ფარსახი ვერც ხლათი-ყარსი-თბილისის გზით გამოვა. ვფიქრობთ, მინიმუმ 100 
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ქილიyას1 შორის 32 ფარსახია, თიFლÒსსა და ქის‰ლს შორის 20 ფარსახია,
ქის‰ლსა და მუთავაქილიyას შორის 12 ფარსახია, თიFლÒსსა და ბ›ბ ლ›ნს შო-
რის (ىاىالن)27 2 ფარსახია, თიFლÒსსა და კ›ლÒკალ›ს შორის 80 ფარსახია [Ducéne 
2021: 218]. 

ჩვენთვის ასევე საინტერესოა ტოპონიმ ’ა®რ›ნ-ის ხსენება, რომლის შესა-
ხებაც ჟ.შ. დუსენი აღნიშნავს, რომ მისი იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა. 
გამოვთქვამთ ფრთხილ ვარაუდს, რომ ამ ტოპონიმში ჰერეთი ვიგულის-
ხმოთ. რამდენადაც აღნიშნული ტოპონიმი ნახსენებია წანარების, დარუბან-
დის, თბილისის, სოღდაბილის, დარიალისა და ჯურზანის გვერდით. შესაძ-
ლოა ეს იყოს ამ დროისთვის პირველი დადასტურებული ხსენება ჰერეთისა 
შუა საუკუნეების არაბულ ცნობებში. თუმცაღა, მხოლოდ ერთი ხსენება საკ-
მარისი არ არის რაიმეს გადაჭრით სათქმელად. 

ასევე გვსურს გამოვეხმაუროთ ცნობაში ნახსენებ ’აბხ›ზ ტოპონიმს 
 რომელზეც ჟ.შ. დუსენი კომენტარში მიუთითებს, რომ ეს ტერმინი ,(ابخاز)
მიემართება „აბხაზი“ ხალხის ტერიტორიას და აქ საქართველოს აფხაზეთი 
არ იგულისხმება [Ducéne 2021: 226. შენ. 207]. ვფიქრობთ, აქ ავტორი გარ-
კვეულ შეცდომას უშვებს და ხსენებულ ტოპონიმში ლაიჯანი (الیجان), თანა-
მედროვე ლაჰიჩი, უნდა იგულისხმებოდეს, რამდენადაც ტოპონიმი ლაი-
ჯანის არაბული გრაფიკა ახლოსაა ალ-აბხაზთან და ეს არ არის პირველი 
შემთხვევა, როდესაც ამ სახელების არევა ხდება მაგ., გვაქვს ალ-ისტახ-
რისთან [Al-Istakhri 1927: 187]. ამასთან, ’აბხ›ზ სახელს არაბი-მუსლიმი ავ-
ტორები ქართველებისა და საქართველოს აღმნიშვნელად იყენებდნენ [ჯა-
ფარიძე 2012: 18-25]. აქვე დავამატებთ იმასაც, რომ  დასახელებული ტოპო-
ნიმი მდებარებდა აღმოსავლეთ კავკასიაში, რომელი ადგილიც არასოდეს 
ყოფილა „აბხაზ“ სახელთან მიმსგავსებული, რომელიმე ტომის განსახლების 
არეალი, მით უფრო მათ მიერ დაარსებული ქალაქის სახელი. 

გვინდა ასევე ვახსენოთ ტოპონიმი ჰაიზანი/ხაიზანი, რომელიც ამ ცნო-
ბაშიც არის მოცემული. 2021 წელს ჩვენ მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში, 
ვსაუბრობდით იმის შესახებ, რომ ხაიზანი არ იყო იგივე ხაიდაკი, როგორც 
ამას ზოგიერთ მეცნიერი თვლიდა. ამ შემთხვევაში კი გვაქვს ცნობა, რო-
მელშიც ნახსენებია ორივე ტოპონიმი ცალ-ცალკე, გვაქვს სოფელი ხაyზ›ნი 
და ¹›®იბ ხაyდ›კ. ამდენად, ამ ორი სახელის იგივეობა კიდევ ერთხელ გამო-
ირიცხა და ისინი სხვადასხვა ადგილებია. 

ცნობების ბოლოს არის კიდევ ერთი საინტერესო სახელი ¹›®იბ ალ-ქურჯ 
ანუ ალ-ქურჯის მფლობელი. შეუძლებელია ვთქვათ თუ რა შეიძლება აქ და-
ნამდვილებით ვიგულისხმოთ. მაგრამ რადგანაც ტექსტში ნახსენებია ჯურ-

ფარსახი უნდა ვივარაუდოთ. ამ შემთხვეაში არაა გამორიცხული თბილისის ნაცვლად ბითლისი 
იყოს (بتلیس< تفلیس), რომელიც ბევრად უფრო ლოგიკური ჩანს, რადგანაც საუბარია მიმართულე-
ბებზე ხლათიდან, ხოლო ბითლისი ხლათთან ახლოსაა, დაახლოებით 60 კილომეტრში რაც ფაქ-
ტობრივად 10 ფარსახია. თბილისისა და ბითლისის არაბული სახელების დაწერილობა კი ძალიან 
ჰგავს ერთმანეთს. 

1  მუთავაქილიაში იგულისხმება შამქორი. ამავდროულად, ალ-ისტახრის მიხედვით თბილისიდან 
შამქორამდე მანძილი 43 ფარსახი გამოდის [Al-Istakhri 1927: 193]. 

2  ჟ.შ. დუსენი კომენტარში წერს, რომ ამ ტოპონიმის იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა, ჩვენ 
ვთვლით, რომ აქ ალანთა კარი, ანუ დარიალი უნდა ვიგულისხმოთ. ამავდროულად, 27 ფარსახი 
დაახლოებით 160 კილომეტრია რაც სავსებით რეალურია თბილისსა და დარიალს შორის 
არსებულ მანძილთან მიმართებაში. 
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ზან ფორმა, შესაძლოა ალ-ქურჯ, როგორც ეთნონიმი ისე მივიღოთ. ასევე არ 
არის გამორიცხული ალ-ქურჯში ქართლის რომელიმე ნაწილი იგულისხმე-
ბოდეს, თუნდაც შიდა ქართლი, ხოლო ჯურზანში მთელი აღმოსავლეთ 
საქართველო. 

რომ შევაჯამოთ, იბნ ხორდადბეჰის მანუსკრიპტის ფრაგმენტი, რომე-
ლიც ჩვენდა საბედნიეროდ კავკასიის რეგიონს ეხება, საკმაოდ საინტერესო 
წყაროა. აღნიშნული მასალა ავსებს, ზოგიერთ ცნობას შუა საუკუნეების 
კავკასიის რეგიონის, პროვინციების ’არმÒნიyასა და ’აზარბაyჯ›ნის გარშემო. 
ამავდროულად, იძლევა საშუალებას, გამოითქვას ზოგიერთი ახალი მოსაზ-
რება თუ ჰიპოთეზა, გაამყაროს უკვე არსებული მოსაზრებები და შეავსოს 
იბნ ხორდადბეჰის თხზულებაში არსებული სიცარიელეების მნიშვნელოვანი 
ნწილი რეგიონის გეოგრაფიასთან, მარშრუტებთან თუ ტოპონიმენთან 
დაკავშირებით.  

 
ცნობები ხელნაწერ Meshhed, Astan Quds 15189-ის მიხედვით 
ხოლო ვარს›ნამდე, რომელიც არის ბოლო პუნქტი ’აზარბაyჯ›ნში არის 

15 ფარსახი. 
გზა ალ-მარ›ღადან სალამ›სამდე 
ალ-მარ›ღადან ჯანზ(ათ)ამდე1 6 ფარსახია, ჯანზადან მóსა ’აბ›ზამდე 5 

ფარსახია, მóსა ’აბ›ზიდან ბარზათამდე 4 ფარსახია, ბარზათიდან ჯ›ბარვ›-
ნამდე 8 ფარსახია, ჯ›ბარვ›ნიდან ნარÒზამდე 4 ფარსახია, ნარÒზიდან ’ურ-
მიyამდე 4 ფარსახია, ’ურმიyადან  სალამ›სამდე ხმელეთითა და ზღვით 6 
ფარსახია (ხმელეთითა თუ ტბით). 

ის გზა რომლითაც ისარგებლა (იარა) მუ®ამმად იბნ ®ამÒდმა ხმელე-
თით,2 როდესაც მან წაიყვანა მიმდევრები ’აზარბაyჯ›ნის აჯანყებულებზე. 

იარა ალ-მარ›ღადან  ბარზათამდე შემდეგ სÒსარამდე შემდეგ შÒზამდე3 4 
ფარსახზე ად-დÒნავარიდან, შემდეგ [არის] ად-დÒნავარი. 

ასევე გზა ად-დÒნავარიდან ’აზარბაyჯ›ნამდე რომელზეც მოყვა ’აბó მა-
ლიქმა, რომელიც მან ახსენა და თქვა, რომ თავად გაიარა ად-დÒნავარიდან 
ალ-ბაyლაკ›ნამდე 7 ფარსახი. მისი საზღვარი იწყება თუ გადაკვეთ ’ისბÒზ 
რóზს, იქნები ’აზარბაyჯ›ნის საზღვრებში, ხოლო იქიდან მოხვდები სოფელ 
ალ-ბაyლაკ›ნში. ხოლო ალ-ბაyლაკ›ნიდან ბარზათამდე 7 ფარსახია, იქ არის 
მეჩეთი4 და მისი გალავანი აშენებულია ალ-‘ალ›’ იბნ ა®მადის ’აზარბაyჯ›ნის 
ვალის მიერ. ბარზათი დიდებული რუსთ›კია, რომელშიც არის ფერმები და 
50-მდე სოფელი. ბარზათიდან სა‘Òდ ’აბ›ზამდე, რომელიც ბარზათის რუს-
თ›კშია 8 ფარსახია. სა‘Òდ ’აბ›ზიდან ®›საბას რუსთ›კამდე, რომელიც ალ-
მარ›ღას სანახებშია 8 ფარსახია. ®›საბადან ალ-მარ›ღამდე 9 ფარსახია, 

                                                             
1  მს. حنزة. როგორც ჟ. შ. დუსენი მიუთითებს ეს ადგილი არ უნდა აგვერიოს განჯაში, რომელიც 

თანამედროვე აზერბაიჯანშია, თუმცა არც ამ ადგილის იდენტიფიცირებას ახდენს [Ducéne 
2021: 219]. 

2  ეს პიროვნება იყო ხალიფა ალ-მა‘მუნის ერთ-ერთი მხედართმთავარი, რომელიც ბაბექის 
აჯანყებას შეეწირა. 

3  მს. السیز. 
4  არაბულ ტექსტში გვაქვს მინბარი იგივე კათედრა, რომელიც ჩვენ მეჩეთად გადმოვიტანეთ, 

რამდენადაც სწორედ ამას გულისხმობს. სხვაგან გვხვდება საკრებულო მეჩეთი და მინბარი. 
შესაბამისად, საკრებულო მეჩეთი და (პატარა) მეჩეთი. 
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ხოლო მისგან (®›საბადან) 4 ფარსახზე დიდი ველია, რომელსაც ეძახიან ’óჯა-
ნის ველს, იქედან ალ-მარ›ღამდე კი 5 ფარსახია. ქალაქებს შორის არის ბევ-
რი ნაყოფიერი და მოსავლიანი ფერმა.1 ალ-მარ›ღა არის მმართველების (ალ-
‘უმმ›ლ) ადგილი. ალ-‘ალ›’ იბნ ა®მადმა,2 ააშენა მისი კედელი, რომელსაც 
აქვს ექვსი კარი, რომლებიცაა: ალ-მაyდ›ნის (მოედნის) კარი, ალ-Fუსთუკის 
(ფსტა) კარი, ®უსაyნ იბნ ‘ალÒს კარი, ა¹-¹ავ›FÒს (შალით მოვაჭრეების) კარი, 
დანქალ›ნის კარი3 და [...] კარი.4 თუ კი შეხვალ ალ-მაyდ›ნის კარით უნდა 
ჩაუარო რკინის ბაზარს,5 რომელიც ააშენა ალ-‘ალ›’ იბნ ა®მადმა. ერთ-ერთი 
არის მკერავთა ბაზარი, შემდეგი ქსოვილით მოვაჭრეების. გრძელდება ეს ა¹-
¹ავ›FÒს კარამდე და ის არის კალათებით მოვაჭრეთა ბაზარი. ესაა მისი 
სიგრძე-სიგანე. დანქალ›ნის კარიდან იწყება ბაზარი ხით და საკმევლით 
მოვაჭრეების, შემდეგ ჩაუვლის სუნამოებით და საღებავებით მოვაჭრეებსა 
და მეწაღეებს; შემდეგ ყასაბებსა და ხილის გამყიდველებს; შემდეგ ჩაუვლის 
®უსაyნ იბნ ‘ალÒს კარს და სხვა ქუჩებს. ამბობენ, რომ ქალაქი არის ნახევარი 
ფარსახის. 

ალ-მარ›ღადან სოფელ ზÒრ ›ბ›დამდე 8 ფარსახია. ზÒრ ›ბ›დიდან სოფელ 
ქóლსარამდე 2 ფარსახია და იქ იმართება ბაზრობა ყოველ თვე იკრიბება 
მასში ’აზარბაyჯ›ნის და ’არმინიyას ხალხი. იყიდება იქ პირუტყვი, ჯორები, 
ცხვარი და სხვა საქონელი მილიონი დირჰამის ყოველი ბაზრობის დღეს და 
წელიწადში არის 8 ასეთი ბაზრობა. შემდეგ არის სინდაბ›yას რუსთ›კი, 
რომელშიც არის დაახლოებით 50 სოფელი და ყოველ სოფელში მეტ-
ნაკლებად 5 ათასი კაცი. ქóლსარადან სოფელ ნÒრ ›ბ›ზამდე 6 ფარსახია. ნÒრ 
›ბ›ზადან ქალაქ სარ›თამდე 7 ფარსახია. მათ შორის არის ნახევარი ფარსა-
ხის მთიანი გზა. ქალაქ სარ›თის კედელი ააშენა ალ-‘ალ›’ იბნ ა®მადმა, მასში 
არის მეჩეთი და აქვს სამი რუსთ›კი დაახლოებით 100 სოფლით. ქალაქ სა-
რ›თიდან სოფელ ალ-ბაბარამდე, რომელიც არის ’არდაბÒლის რუსთ›კში 6 
ფარსახია. ხოლო ალ-ბაბარიდან ’არდაბÒლამდეც 6 ფარსახია, იმ ქალაქის კე-
დელიც ააშენა ალ-‘ალ›’ იბნ ა®მადმა. მასში არის საკრებულო მეჩეთი და ერ-
თი ძველი მეჩეთი. ქალაქს აქვს დაახლოებით 100 სოფელი და ამბობენ, რომ 
ამ რუსთ›კში არის კანონი, ხილი კი იქ არც ბევრია და არც ცოტა. ’არ-
დაბÒლიდან სოფელ ’ურშაკამდე რომელიც ბარზანდის რუსთ›კშია 6 ფარ-
სახია და ’ურშაკიდან ®ისარამდე6 4 ფარსახია. ბარზანდიდან სოფელ ბ›ჯა-

 .ضیاع .მრ َضْیَعةٌ   1
2  როგორც დუსენი მიუთითებს ის უნდა ყოფილიყო იუსუფ იბნ მუჰამმად იბნ იუსუფ ალ-მარ-

ვაზის ხელქვეითი, რომელიც სხვადასხვა დროს იყო ’აზარბაyჯ›ნის და ’არმინიyას გამგებელი 
[Ducéne 2021: 220, შენ. 114]. 

3  ამ ადგილს ჟ.შ. დუსენი არ განმარტავს. არაბულ ტექსტში სიტყვა წერია ერთად دنكالن. თუმცა 
მისი არაბული შესატყვისის მოძებნა ვერ შევძელით. ცალკე აღებული სიტყვა دن კასრს, ღვი-
ნის დიდ დოქს ნიშნავს. სპარსული სიტყვა  کالن კი ნიშნავს დიდს, უზარმაზარს. შესაძლოა ამ 
ადგილას გვქონდეს ორი სხვადასხვა ენიდან აღებული ორი სიტყვის შერწყმა.  

4  ადგილი არ იკითხება. 
5  შესაძლოა აქ იყოს არა „რკინა“  حدید, არამედ „ახალი“  جدید, თუმცა დუსენი მის ვარიანტუ-

ლობაზე არ საუბრობს. 
6  როგორც ჟ.შ. დუსენი მიუთითებს, ეს ტოპონიმი არ იძებნება და შესაძლოა არა ®ისარ არამედ 

ჯისრ (ხიდი) იყოს [Ducéne 2021: 221]. 
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რვ›ნამდე პირდაპირ, 4 ფარსახია და ის ააშენა ალ-აქ›სრამ1 თუმცა უკვე დან-
გრეულია. ის [ხელახლა] ააშენა ალ-’აFშÒნმა, როდესაც გაეშურა ბ›ბაქთან 
საბრძოლველად. ის იყოფა სამ რუსთაკ›დ: ჯ›y, ბ›ჯარვ›ნი და ბარზანდის 
რუსთ›კი და მას აქვს დაახლოებით 100 სოფელი. ბ›ჯარვ›ნიდან ვ›რსანამდე 9 
ფარსახია, გზა გადის დაუსახლებელ სტეპზე. ვ›რსანის კედელი ააშენა ალ-
‘ალ›’ ბინ ა®მადმა. მას აქვს 4 რუსთ›კი და მასში არის დაახლოებით 90 სო-
ფელი. ვ›რსანიდან არ-რასის ველამდე 2 ფარსახია და აქედან იწყება ’არ-
მინიyას საზღვარი. ველიდან მარჯვნივ არის დიდი ცხვრის ფარები, რომ-
ლებიც აღწევს შარვ›ნ შ›ჰის საზღვრებამდე.  

 
გზა ბარზანდიდან ’არდაბÒლამდე   
ბარზანდიდან მóკ›ნამდე 7 ფარსახია, საჭიროა გადალახო რთული მთა, 

რომელზეც ამბობენ, რომ ერთი ფარსახის სიგრძისაა. ვერავინ გაივლის მას 
თუ კი მóკ›ნის ¹›®იბმა2 აკრძალა. და თუ გადალახე მთა დაეშვები მóკ›ნისკენ. 
მარჯვნივ არის მთის რუსთ›კები, ამბობენ რომ იქ არის 1500 მთის სოფელი. 
იქ არის წაბლის ხეები, ხორბალი, ქერი და მარცვლეული. მის მარცხნივ არის 
ბალ›საჯ›ნის უდაბნო, რომელსაც ყურანში ჰქვია არ-რასის ხალხი. ის იმ 
გზაზეა რომელიც მიდის ალ-ხაზარისკენ და ის დაახლოებით 20 ფარსახია 20 
ფარსახზე, მსუქანი ’აზარბაyჯ›ნის ცხვრებით. ’არმÒნიyას3 საზღვარი მასთან 
მთავრდება, რადგანაც იქ არის საძოვრები. შეუძლებელია ვინმე შევიდეს მó-
კ›ნში თუ არ გაიარა გამაგრებული მთა, რომელიც შესაძლოა აიკრძალოს 
[მასზე გავლა], მაგრამ არა ვარს›ნის გზა. შემდეგ მიხვალ იქ უდაბნოს გავ-
ლით, ყოყმანის გარეშე. მეფე შაქლამ,4 რომელიც არის მამა მიჰრ›ნ იბნ ‘აბდ 
ალლაჰის ამ გზაზე გათხარა თხრილი მთიდან ზღვამდე, აავსო ის ზღვის 
წყლით, რათა ხელი შეეშალა იმათთვის ვისაც სურდა შემოსვლა. ამბობენ, 
რომ მóკ›ნს აქვს 4 ათასი სოფელი. მóკ›ნიდან ახალ აშენებულ ქალაქამდე,5 
რომელიც აშენდა 280 წელს (796), და რომელიც ააშენა მირჰ›ნ იბნ ‘აბდ 
ალლაჰ ალ-მალიქმა, რომელსაც ეკუთვნოდა მóკ›ნი, დღეს მეფობს მისი 
შვილი ®ასრა იბნ მიჰრ›ნი,6 ქალაქის გარშემო არის რუსთ›კები და სოფლები. 
ახალი ქალაქიდან ხ›ნ მალÒმდე 5 ფარსახია, მას აქვს მდიდარი სოფლები და 
რუსთ›კები. მისი ნათესები იძლევა ბევრ ბრინჯს და მისი ვენახები ხეებზეა 
მსგავსად ტაბარისთ›ნის ვენახებისა. ხ›ნ მალÒდან ’ასთარ ›ბ›დამდე 7 ფარ-
სახია. მას აქვს რუსთ›კები, დასახლებული ველები, ხეები, ბრინჯის ნათე-
სები და ბრინჯის პური. მისგან მარჯვნივ, აღმოსავლეთით 5 ფარსახზე არის 
2 მთა. ხოლო მóკ›ნის მარჯვნივ, დასავლეთით, არის მთიანი რუსთაკი ’ანბ›yÒ 
                                                             
1  ჟ. შ.დუსენი ამ სახელს თარგმნის როგორც Césars  კეისრები, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ 

ხოსრო/ხოსროიანები უნდა იგულისხმებოდეს, მხ.   ِكْسَرى , მრ.    ٌأََكاِسَرة. 
2 არაბულში სიტყვა საჰიბს რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. ლეინისა და ბარანოვის ლექსიკო-

ნების მიხედვით, მისი პირველადი და მეორეული მნიშვნელობებია: მეგობარი, თანამეინახე, 
ხოლო შემდეგი მნიშვნელობაა: პატრონი, მფლობელი, ბატონი [Lane 1968: 1653]. 

3  წინა შემთხვევაში სიტყვა არმინია ეწერა გრძელი ხმოვნის გარეშე (ارمنیة). ამ შემთხვევაში 
სიტყვაში არის ორი yÀ'  یمنیةرا . 

4  დე გუეს რედაქციაში მუკანი მის საკუთრებადაა დასახელებული [Ibn Khordadhbeh 1889: 119]. 
 .مدینة محدثة  5
6  პირველ შემთხვევაში, არაბულ ტექსტში წერია  مرھان, ხოლო მეორედ  مھران. შესაძლოა ტექ-

ნიკური ხარვეზია, რამდენადაც ფრანგულ თარგმანში ორივეგან არის  Mihrān. 
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დაახლოებით 100 სოფლით. ’ასთარ ›ბ›დიდან მის საპირისპიროდ არის ხ›ნ 
ად-დაyრი, რომელსაც აქვს მთიანი რუსთ›კები, 6 ფარსახია. ხ›ნ ად-დაyრიდან 
’არდაბÒლამდე 7 ფარსახია, მათ შორის არის იმის მსგავსი მთა, რომელიც 
ადრე უკვე ვახსენე.1 

 
გზა ბარზანდიდან მაyმადამდე 
მაyმადიდან რუსთ›კ ქალ›ნ რóზამდე 3 ფარსახია, გზა მიდის დასავ-

ლეთით ვიდრე არ მიხვალ იქ. იქ არის 25 სოფელი. რუსთ›კ ქალ›ნ რóზიდან 
ალ-ბაზზამდე 7 ფარსახია. გზა გადის მთებსა და ღრმულებზე შემდეგ 
ბრუნდება ალ-ბაზზში, რომელიც არის ბ›ბაქის ადგილი, რუსთ›კამდე რომე-
ლიც სავსეა კაკლით, ნუშით და სხვადასხვა სახეობის ხილით. იქაა დაახ-
ლოებით 30 სოფელი. არავის ძალუძს იქ შესვლა თუ არ გაიარა ვიწრო, რთული 
გასასვლელი, უღელტეხილი; მისი საზღვარი კი არის არ-რასამდე. ალ-ბა-
ზზიდან ალ-ხ›ნ›თამდე (სასტუმროებამდე ?), რომლებიც ჯამში სამია და თი-
თოეულს აქვს ორი რუსთ›კი, ხოლო მათი ცენტრი და მმართველის ადგილი 
არის სოფელი ’აჰრი. ალ-ხ›ნ›თიდან მაyმაზის2 რუსთ›კამდე არის დაახლოე-
ბით 70 სოფელი. 

 
გზა ’არდაბÒლიდან ზანჯ›ნამდე 
’არდაბÒლიდან რარაბ›ნამდე,3 და ის არის გზა მარჯვნივ, აღმოსავლე-

თით, 6 ფარსახია. რარაბ›ნადან ჰალ›ლ›ბაზამდე, რომელთა შორისაც არის 
’არდაბÒლის ორი სოფელი, 6 ფარსახია; ჰალ›ლ›ბაზიდან რუსთ›კ ®ალიy›-
ნამდე, მის ცენტრამდე, 2 ფარსახია; მას აქვს 50 სოფელი 7 ფარსახზე. რუს-
თ›კ ®ალიy›ნადან ქალაქ ალ-მაy›ნიჯამდე 7 ფარსახია, იქ არის მეჩეთი და მის 
(ქალაქის) გარშემო არის კედელი, რომელიც ააშენა ალ-‘ალ›’ ბინ ა®მადმა. 
მას აქვს რუსთ›კი რომელსაც ეძახიან ®ურმ რóდს, რომელშიც არის 50 სო-
ფელი. მაy›ნიჯიდან4 ხóნაჯამდე 4 ფარსახია, მას აქვს რუსთ›კი, რომელსაც 
ეძახიან რაბy›დს 70 სოფლით. მისგან, არ-რაბy›რისგან5 მარცხნივ არის ორი 
რუსთ›კი რომლებსაც ეძახიან ალ-ბÒრ და ატ-ტაyლას›ნ, ზოგადად მათი 
სიძლიერე მათ მიუწვდომლობაშია, მისი საზღვარი არის ად-დაyლამთან.  

ხóნაჯიდან კანტარა ’ისბÒზ რóზამდე, კანტარადან სოფელ ალ-ჯაჰ-
დამდე, რომელიც ’აზარბაyჯ›ნის ბოლო საზღვარია, არის დასაწყისი ზან-
ჯ›ნის. გზა რომელიც გამოდიოდა ალ-მარ›ღადან მარჯვნივ, აღმოსავლეთით, 
აშ-შÒზის რუსთ›კამდე, არ-რ›ნამდე და მათ შორის არის სოფელი და რუს-
თ›კები, ჯამში 15 ფარსახი. აშ-შÒზში არის „ცეცხლის სახლი“ (ათეშგა). ამ-
ბობენ, რომ მასზე უფრო ძველი ათეშგა და მოგვები ცეცხლთაყვანისმცემ-
ლებს არ ჰყავთ. ათეშგასგან სამხრეთით არის ტბა, რომლის სიღრმეც უც-
ნობია. იქ არის ოქროსა და ვერცხლისწყლის მაღარო და აქვს რუსთ›კი დაახ-
ლოებით 20 სოფლით. იქედან არ-რ›ნამდე 8 ფარსახია, რომელსაც აქვს 
რუსთ›კი 30 სოფლით. 
                                                             
1  იგულისხმება მუკანთან დაკავშირებით ნახსენები მთა. 
2  აქ წერია ბოლოში ზÀლ-ით. 
 ررىانة  3
4  არტიკლის გარეშე. 
5  არტიკლით და ბოლოში dÀლ-ის ნაცვლად არის რÀ'. 
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გზა ალ-მარ›ღადან ნარÒზამდე 
ალ-მარ›ღადან რუსთ›კ დარაჯამდე, რომელიც არის აყვავებული, 7 ფარ-

სახია. რუსთ›კ რადაჯიდან1 ქალაქ თაბრÒზამდე 8 ფარსახია, მას აქვს 
კედელი რომელიც ააშენა ალ-‘ალ›’ ბინ ა®მადმა, არის მეჩეთი და აქვს რუს-
თ›კები და სოფლები, ვენახები და მრავალნაირი ხე და საძოვრები. მის ზე-
მოთ არის მთა, რომელიც არის მასსა და მაyმადს შორის, რომელსაც ეძახიან 
საბალ›ნის მთას, ის არის ’აზარბაyჯ›ნის ცხვრების საზაფხულო საძოვარი. 
თაბრÒზიდან მარანდამდე 12 ფარსახია. ქალაქი მარანდი ის ქალაქია, 
რომელშიც გამაგრდა იბნ აბÒ ალ-ბა‘Òსი2 ძალაუფლების წინააღმდეგ (იგუ-
ლისხმება აბასიანთა სახალიფოს წინააღმდეგ), მას აქვს რუსთ›კი და სოფ-
ლები, მრავალნაირი ხე და ხილი. მარანდიდან ხóyიმდე (ხოი) 10 ფარსახია 
იოლი გზაა. მასში არის მეჩეთი და ბაზარი, მის გარშემო არის რუსთ›კები 
დაახლოებით 30 სოფლით. ხóyიდან სალამ›სამდე 4 ფარსახია. გზა მიდის 
მთებსა და აღმართებში, მას აქვს მეჩეთი და ბაზარი, რომელიც ააშენა ალ-
‘ალ›’ ბინ ა®მადმა. მას აქვს რუსთ›კები და ბევრი საძოვარი. ’ურმyადან ’ის®›კ 
იბნ ’იბრ›ჰÒმის3 მთამდე 10 ფარსახია, ისაა მიუდგომელი მთა, რომელიც 
’აზარბაyჯ›ნსა და ’არმÒნიyას შორის მდებარეობს. ’ის®›კ იბნ ’იბრ›ჰÒმის 
მთიდან ქალაქ ნარÒზამდე, მთის გზით.4 ქალაქი ნარÒზი შთამომავლობით 
ეკუთვნის მურრ იბნ ‘ალÒს, როგორც დაუბეგრავი მიწა. მათ აქვთ (სიტყვა 
გაუგებარია − مىض) ალ-მუ‘თა¹იმის დროიდან და მათი ხარაჯა მიდის ხალი-
ფას კარზე, მას აქვს რუსთ›კები რომელიც არის 30 ფარსახი 10 ფარსახზე. 
ზღვის5 შუაში არის სოფელი, რომელსაც ეძახიან შ›ჰÒს, არის კლდეზე, არ 
მიდის იქ სხვა გზა გარდა ზღვის გზისა. მის მიმდებარედ არის ქრისტიანთა 
მონასტერი ასევე კლდეზეა, მისგან ერთ ფარსახზე. 

 
გზა ’აზარბაyჯ›ნსა და ’არმÒნიyას შორის სიქქებში 
სინნ სუმაyრადან დÒნავარამდე 2 სიქქაა; დÒნავარიდან ზანჯ›ნამდე 29 

სიქქა; ზანჯ›ნიდან მარ›ღამდე 21 სიქქა;6 ალ-მარ›ღადან მიy›ნიჯამდე 2 სიქ-
ქაა; ალ-მარ›ღადან ’არდაბÒლამდე 11 სიქქა; ’არდაბÒლიდან ვარს›ნამდე 11 
სიქქა; 

’აზარბაyჯ›ნის ქალაქები და რუსთაკები 
ალ-მარ›ღა, ’არდაბÒლი, ვარს›ნი, სÒსარი, ბარზა, ს›ბურხავ›სთი,7 თაბ-

რÒზი არის მუ®ამმად იბნ არ-რავვ›დ ალ-’აზადÒის. მარანდი არის იბნ ალ-
ბა‘Òსის. ხóy, ქóლსარა, მóკ›ნი არის შაქლასი. ბარზანდი, ჯანზა ქალაქია 

                                                             
1  სავარაუდოდ, ტექსტში არის ტექნიკური ხარვეზი და უნდა იყოს – დარაჯიდან. 
2  ბაბექის მოკავშირე და მისი აჯანყების მონაწილე. 
3  ამ სახელით სახალიფოს ისტორიაში რამდენიმე პიროვნებაა ცნობილი, თუმცა ჟ.შ. დუსენი 

მიუთითებს აბუ ალ-ჰუსაინ ისჰაკ იბნ იბრაჰიმზე, ჯიბალის მმართველზე, რომელიც ხალიფა 
მუსთა’სიმმა დანიშნა ამ პოზიციაზე 833 წელს და იბრძოდა ხურამიტების წინააღმდეგ. ეკუ-
თვნოდა თაჰრიდების საგვარეულოს [Ducéne 2021: 223]. 

4  ფრანგულ თარგმანში  დუსენი წერს: მთის გზით 10 ფარსახია. თუმცა ეს მონაკვეთი მის მიერ 
მოცემულ არაბულ ტექსტში არ არის. 

5  იგულისხმება ურმიის ტბა. 
6  დე გუეს რედაქციაში არის 11 სიქქა [Ibn Khordadhbeh 1889: 119]. 
7  ს›ბურხ›სთი [Ibn Khordadhbeh 1889: 119]. 
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’აბარვÒზის. ჯ›ბარვ›ნი, ნარÒზი არის ‘ალÒ იბნ მურრის. ’არამთის1 ზარდაშ-
თის ქალაქია.2 სალამ›სი, აშ-შÒზი, რომელშიც არის ათეშგა ’აზარჯუშნას3 
ისაა უმნიშვნელოვანესი ცეცხლთაყვანისმცემლებს შორის, როდესაც მათი 
მეფე ტახტზე ავიდოდა, ეწვეოდა ამ ადგილს ალ-მად›’ინიდან.4 ბ›ჯარვ›ნი, 
რუსთაკი ას-სალაკ, სინდაბ›yა, ალ-ბაზზ, ’ურმი, ბალვ›ნქარაჯი, სარ›თი, 
დასქიy›ვარი, რუსთ›კი მ›yანჰარაჯი, ვარს›ნი, რომელიც არის ’აზარბაyჯ›ნის 
საზღვრის დასასრული. 

ასევე ’აზარბაyჯ›ნის ქალაქები 
მაyმაზი, ალ-მადÒნ, არ-რავდÒნ, ვ›სი, ვალქ›ნი, ალ-ხ›ნ›თ, ქალ›ნრóზ, 

სა‘ბ›ნ (?), დ›ვუდ სიy›, არ-რაბს›ნი (?), მთა (ჯაბალ) ბ›ს›, შ›ჰ რóზ, და ყოველი 
სამი მათი მილი ორი ფარსახია ალ-‘ირ›კში. 

მანძილები პროვინცია ’აზარბაyჯ›ნში 
ალ-მაy›ნიჯსა და ბარზანდს შორის 21 ფარსახია, ბარზანდსა და ბ›ჯარ-

ვ›ნს შორის 7 ფარსახია, ბ›ჯარვ›ნსა და ვარს›ნს შორის 12 ფარსახია. ალ-
მარ›ღასა და თაბრÒზს შორის 20 ფარსახია. სარ›თსა და ’არდაბÒლს შორის 10 
ფარსახია. მარანდსა და ან-ნაშავ›ს5 შორის 15 ფარსახია. ბაბარსა6 და მა-
რანდს შორის 10 ფარსახია, მარანდსა და მდინარე არ-რასს შორის, რომელიც 
არის საზღვარი ’აზარბაyჯ›ნსა და ’არმÒნიyას შუა, 9 ფარსახია. ბარზათსა და 
ალ-მარ›ღას შორის 20 ფარსახია, მარანდსა და ალ-მარ›ღას შორის 20 
ფარსახია, ალ-მარ›ღასა და ’არმÒნიyას შორის 30 ფარსახია.7 

მანძილები პროვინცია ’არმÒნიyაში 
ვარს›ნიდან, რომლითაც მთავრდება პროვინცია ’აზარბაyჯ›ნი, ბარ-

ზა‘ამდე8 რომელიც ’არმÒნიyაშია,9 8 სიქქაა, შემდეგ მან¹óრამდე ’არმÒნიyაში 

1  ფრანგულ თარგმანში წერია ურმია, სავარაუდოდ, არაბულ ტექსტში დაშვებულია ტექნიკური 
შეცდომა. 

2  ზარათუშტრას ქალაქი. 
3  ამასთან დაკავშირებით ჟ.შ. დუსენი არ აკეთებს კომენტარს და ეს ადგილი იგნორირებული 

აქვს, რამდენადაც არ არის არც ფრანგულ თარგმანში (არაბ.اذرجشنس). ვფიქრობთ, აქ უნდა 
იგულისხმებოდეთ თანამედროვე ტახტ-ე-სულეიმანი (სპარს.  تخت سلیمان). მას ადრე ეწოდებოდა 
აზარ გუშნასპი (სპარს.آذرُگشَنسب ), რომელიც შეგვიძლია ვთარგმნოთ როგორც „ცეცხლის 
ულაყი“ თუმცა ის ტოპონიმია. [Boyce 2014, https://www.iranicaonline.org].  

4  ქტესიფონის არაბული სახელი. 
5  ნაშავაში, როგორც წესი, ნახჭევანს მოიაზრებენ. 
6  წერია  ببر. ასევე თარგმანში არის Babar. ჩვენ თვლით, რომ აქ უნდა იყოს ტოპონიმი ნÒრ/ბÒრ, 

რომელიც არაბ ავტორებთან ხშირად მეორდება. 
7  აქ შეცდომა უნდა იყოს დაშვებული და ’არმÒნიyას ნაცვლად უნდა იყოს ’ურმიyა. ფრანგულ 

ტექსტშიც გადატანილია ’არმÒნიyა და ამასთან, არ ახლავს რაიმე კომენტარი. რაც შეეხება, 
’ურმიyას, პირველ რიგში, არც თუ იშვიათია, არაბულ ხელნაწერებში ’არმÒნიyასა და ’ურმიyას 
ერთმანეთში აღრევა მსგავსი ორთოგრაფიის გამო. ამავდროულად, გვაქვს სხვა ავტორები 
ცნობებიც, მაგ. ალ-ისტახრისთან: გზა ალ-მარ›ღადან დაბÒლამდე. ალ-მარ›ღადან ’ურმიyამდე 
30 ფარსახია, ’ურმიyადან სალამ›სამდე 14 ფარსახია... [Al-Istakhri 1927: 194]. 

8  ბარდა/ბარდავი. 
 .ارمنیة   9
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4 სიქქა,1 ბარზა‘ასა და კაბალას2 შორის 14 ფარსახია, კაბალასა და ბ›ბ ალ-
’აბვ›ბს3 შორის 66 ფარსახია,4 ბარზა‘ასა და თიFლÒსს შორის 60 ფარსახია.5 
ბარზა‘ასა და ალ-ბაyლაკ›ნს შორის 14 ფარსახია, ალ-ბაyლაკ›ნსა და არ-რასს 
ან ვარს›ნს შორის 5 ფარსახია. თიFლÒსსა და დაბÒლს შორის 53 ფარსახია, 
დაბÒლსა და ხილ›ტს შორის 30 ფარსახია. ნაშავ›სა და ხóyის შორის 14 
ფარსახია, ნაშავ›სა და ხილ›ტს შორის 60 ფარსახია, ხილ›ტსა და თიFლÒსს 
შორის 10 ფარსახია. თიFლÒსსა და მუთავაქილიyას შორის 32 ფარსახია, 
თიFლÒსსა და ქის›ლს შორის 20 ფარსახია, ქის›ლსა და მუთავაქილიyას 
შორის 12 ფარსახია, თიFლÒსსა და ბ›ბ ლ›ნს შორის (ىاىالن) 27 ფარსახია, 
თიFლÒსსა და კ›ლÒკალ›ს შორის 80 ფარსახია. კ›ლÒკალ›სა და სიმშ›ტს6 
შორის 80 ფარსახია. ნაშავ›სა და (ىوحرى)7 შორის 20 ფარსახია, ნაშავ›სა და 
სÒსაჯ›ნს8 შორის 12 ფარსახია. 

 
პროვინცია პირველი ’არმÒნიyა 
ას-სÒსაჯ›ნი, ’არრ›ნი რომლის ქალაქიცაა ბარზა‘ა და იქაა ასევე ბ›ბ ალ-

’აბვ›ბი. Fy›¹ó,9 რომელიც ქალაქია ჯურზ›ნში, ბარზა‘ა, ალ-ბაyლაკ›ნი, კა-
ბალა და შარვ›ნი. 

 
პროვინცია მეორე ’არმÒნიyა 
ჯურზ›ნი, ¹უღდაბÒლი, ბ›ბ ფაyრóზ კუბ›ზი, ალ-ლაქზი, მისი [პროვინ-

ციის] დედაქალაქია თიFლÒსი. იქ ასევე არიან ა¹-¹ან›რიyა,10 ას-ს›ვარდიyა,11  
 
 

                                                             
1  ეს ნაწილი არ არის ფრანგულ თარგმანში, თუმცა გვხვდება დე გუეს რედაქციაშიც [Ibn Khor-

dadhbeh 1889: 122]. 
2  გაბალა. 
3  დარუბანდი. 
4  ფრანგულ თარგმანში წერია  16. დე გუეს რედაქციაში კი გვაქვს ასე: ბარზა‘ადან ალ-ბ›ბ ალ-

’აბვ›ბამდე 15 სიქქაა... [Ibn Khordadhbeh 1889: 122]. 
5  დე გუეს რედაქციაში არის 10 სიქქა [Ibn Khordadhbeh 1889: 122]. 
6  შიმშატის ზუსტი ადგილმდებარეობა უცნობია. იაკუთის მიხედვით თანამედროვე პალუსა და 

ჰარპუტს შორის მდებარეობდა, მდ. ევფრატის ზემო დინებაში, მარცხენა სანაპიროზე. შიმშა-
ტი არ არის ქალაქი სუმაისატი, რომელიც ევფრატის სამხრეთ დინებაზე იყო გაშენებული და 
ხშირად ერევათ ერთმანეთში [Bosworth 1997: 442]. 

7  ჟ.შ. დუსენის მიხედვით დიაკრიტიკული ნიშნების გარეშეა [Ducéne 2021: 225]. გამოვთქვამთ 
ვარაუდს, მისი ბარქართან (بركري) იგივეობის შესახებ, რომელიც ვანის ტბის აღმოსავლეთ 
სანაპიროზე მდებარეობდა და სადაც დღეს ქალაქი მურადიეა (Muradiye). 

8  ასოცირდება სიუნიქის პროვინციასთან სომხეთში. 
9  ჟ.შ. დუსენი აღნიშნავს, რომ აქ თბილისი უნდა ვიგულისხმოთ, რაც სავსებით რეალურია [Du-

céne 2021: 225. შენ. 182]. ამავდროულად, დე გუე მის რედაქციაში მიუთითებს ბითლისის შე-
საძლებლობასაც და იმოწმებს ბალაზურს და იბნ ალ-ფაკიჰს [Ibn Khordadhbeh 1889: 122]. თუმ-
ცა, ამ შემთხვევაში თბილისი ბევრად უფრო მართებული ჩანს. თუ გავითვალისწინებით დასა-
ხელებული სხვა ტოპონიმების ადგილმდებარეობას, რომლებიც ისტორიული ჩრდილოეთ სომ-
ხეთის, ალბანეთისა და შირვანის ტერიტორიებს მოიცავდა, ვანის ტბასთან მდებარე ბითლისი 
არ გამოდის ლოგიკური. 

10  წანარები. 
11  იოზეფ მარკვარტზე დაყრდნობით ჟ.შ. დუსენი მიუთითებს მადიართა (უნგრული) ერთ-ერთი 

ტომის შესაძლებლობას. ასევე, ჟაკ ლორანზე დაყრდნობით, ახსენებს მათ ბურტას-ფინურ 
ტომებთან კავშირის, ნაკლებად სავარაუდო ჰიპოთეზასაც [Ducéne 2021: 225. შენ. 186]. 
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’ა®რ›ნი, ზუ ალ-კარნაyნის მეჩეთი,1 ბ›ბ ალ-ლ›ნი და ად-დავ›ზბიyა.2 

პროვინცია მესამე ’არმÒნიyა 
ალ-ბუსFურაჯ›ნი, დუბÒლი, სირ›ჯ ტაyრი, ბაღრავანდი, ნაშავ›. 

პროვინცია მეოთხე ’არმÒნიyა 
სიმშა‰ტში არის საფლავი ¹აFვ›ნ იბნ ალ-მუ‘ატტალ ას-სულამÒის, ალლა-

ჰის მოციქულის, ალლაჰიმც დალოცავს მას, მიმდევრის. მასსა და ზიy›დის 
ციხეს შორის არის ხე, ხალხთაგან არავინ იცის თუ რა არის ის [ხე]. მისი 
ნაყოფი ჰგავს ნუშისას, ჭამენ მას ქერქიანად და უკეთესია ვიდრე ფიჭა. ხი-
ლ›ტი, კ›ლÒკალ›, ’არჯÒში, ბ›ჯუნაyსი. იყო არ-რ›ნის ოლქი, ჯუზრ›ნი3 და 
სÒსაჯ›ნი ალ-ხაზართა მფლობელობაში. ’არდაბÒლი, ნაშავ› და....4 სირ›ჯ ტაy-
რი, ბაღრავანდი, ხილ›ტი, ბ›ჯუნაyსი არ-რóმის მფლობელობაში. სპარსელებ-
მა დაიპყრეს ის შარვ›ნის მიწებამდე, სადაც მდებარეობს მóს›ს კლდე, მშვი-
დობა მას, რომელშიც არის სიცოცხლის (უკვდავების) წყარო. ააშენა კუ-
ბ›ზმა ქალაქი ალ-ბაილაკ›ნი და ქალაქი ბარზა’ა და ქალქი კაბალა, ასევე კე-
დელი ალ-ლიბნის.5 ააშენა ’ანóშირვ›ნმა ქალაქი აშ-შ›ბირ›ნი, ქალაქი ქარ-
ქარა, ქალაქი ბ›ბ ალ-’აბვ›ბი ციხეები მთის გზებზე რომელთა ოდენობაცაა 
360 ციხე. ააშენა ბალანჯარი, სამანდ›რი, ჯუზრ›ნში ააშენა ქალაქი ¹უღ-
დაბილი და იქ ასევე ააშენა შ›ჰის ციხე და ბ›ბ Fაyრóზკუბ›ზი.6 

ასევე ’არმÒნიyაშია 
ხóy, ა¹-¹ან›რიyა, ალბ›კი, ქის›ლი, ’აბხ›ზი, ალ-ჯარდმ›ნის ციხე, ხაyზ›ნი, 

შაქქÒ, და ქალაქი ალ-ბ›ბი.    
რაც შეეხება ალ-’აბვ›ბს ისაა ალ-კაბკის მთის გასასვლელი, მასში არის 

ციხეები, მათ შორისაა ბ›ბ ¹óლი, ბ›ბ ალ-ლ›ნი, ბ›ბ აშ-შ›ბირ›ნი, ბ›ბ ალ-
ლ›ზიკა, ბ›ბ ბ›რიკა, ბ›ბ სამსახÒ,  ბ›ბ ¹›®იბ ას-სარÒრ,7 ბ›ბ ფÒლ›ნ შ›ჰ, ბ›ბ ალ-
’ანდ›ნ შ›ჰ, ბ›ბ ლაბ›ნ შ›ჰ, ბ›ბ ’ანóშარვ›ნ. ქალაქი სამანდარი ალ-ბ›ბის 
შემდეგაა, ხოლო რაც მის იქეთაა არის ალ-ხაზართა ხელში. ხოლო მóს›ს 
ამბავში, მშვიდობა მას: ხომ ხედავ კლდეს თავი, რომ შევაფარეთ, დამავიწ-
ყდა თევზი...8 კლდე კი ესაა კლდე შარვ›ნისა, ხოლო ზღვა, ეს ზღვაა ჯÒლ›-
ნისა, სოფელი კი ბ›ჯარვ›ნია. ხოლო ღულამი, რომელიც გაიცნო ალ-ხიÇრმა, 

1  ზუ-ლ-კარნაინი ალექსანდრე მაკედონელია, რომელიც ისლამში ერთ-ერთ წინასწარმეტყვე-
ლად ითვლება. კავკასიას ის უკავშირდება გოგისა და მაგოგის კედლის აშენებით, რომელსაც 
ბოროტება უნდა შეეკავებინა და რომელიც ხშირად კავკასიასთან ასოცირდებოდა. ჟ.შ. 
დუსენი „მეჩეთის“ ადგილად მცხეთას მიუთთებს მ. ბროსესა და ო. ალემანიზე დაყრდნობით 
[Ducéne 2021: 225 შენ. 188]. 

– الدوازبیة   2 მისი იდენტიფიცირება ჟ.შ. დუსენის მიხედვით ვერ ხერხდება. ამავდროულად, რთუ-
ლია რომელიმე ტოპონიმთან სრულად გაიგივება, რადგან ვარიანტების სხვადასხვანაირად 
ინტერპრეტირება შეიძლება, ისიც მხოლოდ სუსტი ან ირიბი არგუმენტებით. მაგ. შეგვიძლია 
ვიგულისხმოთ დვალეთიც (ად-დვალია). 

3  დიდი ალბათობით ჯურზანი. 
4  ტექსტი ნაკლულია. 
5  უნდა იგულისხმებოდეს ლიმესის მშენებლობა  
6  ცნობაში დასახელებულ გადმოსასვლელებზე იხ. ეჯიბია  2022: 29-31.  
7  სარირის ანუ ავართა მფლობელი. 
8  არასრული ციტატაა ყურანის XVIII სურას 62-ე აიადან [ყურანი, 2006: 226]. 
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მშვიდობა მას, მოკლა იგი სოფელ ხაyზ›ნში.1 ალ-ხაზართ ქალაქებია ხამა-
ლÒჯი, ბალანჯარი, ალ-ბაyÇ›’ი. ალ-ბ›ბის მიღმა [არის] სუვარის მეფე, ლაქ-
ზის მეფე, ალ-’აბად›ნის მეფე, ჯაბალ›ნის მეფე,2 მასკატის მეფე და ¹›®იბ ას-
სარÒრისა. ’არმინიyას ხარაჯა 4 000 000 დირჰამია.3 

 
ალ-ლ›ნის აღწერა 
ალ-ლ›ნი ოთხი ტომია, ხოლო პატივი და მეფე მათგან ჰყავს ტომს რო-

მელსაც უძახიან და®ს›ს,4 შემდეგია (حفرىاس ?), შემდეგია ქ›ნ›ს, შემდეგი 
ს›რ›ს.5 ალ-ლ›ნთა მეფეს უძახიან ბაღ›yარს და ეს არის სახელი ყველასი, 
ვინც მათზე მეფობდა. ქალაქი ალ-ბ›ბი გადაჭიმულია ალ-კაბკის მთის წვე-
რიდან ალ-ხაზართა ზღვამდე და იჭრება ზღვაში სამ მილზე.6 სამეფოები, 
რომლებიც უკავშირდება ალ-ბ›ბს არის შარვ›ნ შ›ჰი და მათ შორის 20 ფარ-
სახია, მას აქვს ციხე ცნობილი როგორც [ბი]®დს (ىحدس).7 ამბობენ რომ იქაა ის 
კლდე სადაც შეხვდა მóს› ალ-ხაÇარს, მშვიდობა მათ, და ის არის ალ-ბ›ბში. 
შემდეგ არის ლÒრ›ნ შ›ჰი,8 რომელიცაა სოფელი ცნობილი, როგორც ნy›ლი, 
მასსა და ბარზა‘ას შორის 30 ფარსახია. შემდეგ ჯარ›ს›ნ შ›ჰი, ძლიერი და გა-
მაგრებული. ტაბარსარ›ნ შ›ჰი რომელიც არის ¹›®იბი და მუსლიმთა წინა-
მძღოლი ალ-ხაზარებთან ბრძოლაში და ხელმძღვანელობდა მათ უკან და-
ხევისას. შემდეგია FÒლ›ნ შ›ჰი, ალ-ბ›ბის მიღმა, მისი ქვეყანა ესაზღვრება 
წარმართებს, რომლებიც არიან ®ულóლი, სარ›‘ი, ®არ› და ღარმÒქი.9 შემდეგ 
არის ’აჰრ›რურ›ნ შ›ჰ, მთის ხაკანი და ¹›®იბ ას-სარÒრ, რომელსაც ყავს 12 000 
მეომარი, ¹›®იბ სანდ›ნი, ¹›®იბ ®ამვÒნი, ¹›®იბ ხაyდ›კ, ¹›®იბ ალ-ქურჯ, ¹›®იბ 
დარyóშ, ¹›®იბ...10 
 

გამოყენებული ლიტერატურა 

ეჯიბია ო. (2022). IX-X საუკუნეების არაბი გეოგრაფების ცნობები საქართველოსა და 
კავკასიის შესახებ. სადოქტორო დისერტაცია. https://www.tsu.ge/ka/publishinghouse/-
single/1429?fbclid=IwAR1mgZbc1ZM6O8jlFXBtBRvJMaogN2046tJyKzfqrUtVlKJ51MkLL-
oR0SFo 

ყურანი. (2006). არაბულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და განმარტებანი დაურთო 
გ. ლობჟანიძემ, თბილისი: „კავკასიური სახლი“ 

                                                             
1  ჟ.შ. დუსენი თარგმნის როგორც ხაიზარანს (Ḫayzarān), თუმცა არაბულ ტექსტში აშკარად 

წერია ხაიზანი (خیزان) [Ducéne 2021: 219, 226]. 
2  ჟ. შ. დუსენი თარგმნის, როგორც გილანს, თუმცა დე გუეს მიერ გამოცემულ რედაქციაში 
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3  ხელნაწერში მხოლოდ არმინიის ხარაჯაა დასახელებული. დე გუეს რედაქციაში არის ასევე 

აზარბაიჯანის ხარაჯაც, რომელიც 2 მილიონი დირჰამია [Ibn Khordadhbeh 1889: 121]. 
4  ეს ცნობა გვხვდება იბნ რუსთასთან [Ibn Rosteh 1892: 148]. 
5  მხოლოდ პირველი სახელი არის ნახსენები იბნ რუსთასთან. 
6  ეს წინადადება ასრულებს იბნ რუსთას ცნობას. 
7  გაუხმოვანებელია. ჟ.შ. დუსენი იმოწმებს ალ-მას‘უდის და მიუთითებს ქ. Maġaṣ-ის შესაძლებ-

ლობას. [Ducéne 2021: 227]. თუმცა სახელებს შორის ნაკლებია გრაფიკული მსგავსება და არც 
გეოგრაფიული არეალია საერთო. 

8  ჟ.შ. დუსენი თარგმნის როგორც Layzān Šāh [Ducéne 2021: 227]. 
9  ჟ.შ. დუსენი სამართლიანად მიუთითებს ღუმიქი/ღურმიქის შესაძლებლობას [Ducéne 2021: 

227]. 
10  როგორც ჟ.შ. დუსენი აღნიშნავს, მანუსკრიპტი აქ მთავრდება. 
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Ibn Khordadbeh was a 9th century geographer of Persian origin. According to Ibn 
an-Nadim, he should have been the author of eight books. Only two of them have been 
discovered and published, including ,,the Book of amusements and musical instruments'' 
and ,,the Book of Roads and Kingdoms ''. Ibn Khordadbeh created two versions of this 
last book, the date of writing of the first of them is 846-847 (232 A.H.), and the second 
is 885. Three crucial themes dominate this geographical work: taxation; the situation at 
the borders and bordering areas; and roads, with distances and directions. It should be 
noted that the reports refer to a relatively large area from Spain to the Korean peninsula 
and from the head of the Volga to Indonesia. 

It is noteworthy that Ibn Khordadbeh is the author of one of the first geographical 
works in the history of the Arab-Islamic Caliphate, whose work has come down to us. 
European researchers have been interested in Ibn Khordadbeh's geographical writings 
since the second half of the 19th century. The first critical edition of Arabic text was 
published in 1865 by the orientalist Charles de Maynard, based on two different 
manuscripts. A little later, de Goeje published a new edition in 1889 with a French 
translation based on 3 manuscripts. It should be noted that the information about the 
Caucasus, according to de Goeje's edition, was translated into Russian by N. A. 
Karaulov, published in 1903 in the XXXII issue of СМОМПК, a complete translation 



 115

of the text into Russian was published by N. Velikhanova, with extensive comments, in 
1986 in Baku. In 2022, our thesis was published, one of the sub-chapters was about the 
reports of Ibn Khordadbeh according to the editorship of De Goeje. 

As for the manuscript Meshhed, Astan Quds 15189, it became known to the 
general public by the article L'AzerbaÏdjan et l'Arménie dans un fragment inédit d'Ibn 
Ḫurradāḏbih (Meshhed, Astan Quds 15189) by Jean-Charles Ducéne published in the 
,,Journal Asiatique'' 2021, #309/2. References from the given manuscript are much more 
extensive in relation to Adarbayğān and Armīniya. However, it does not include the 
references scattered in different chapters in Ibn Khordadbeh's work done by de Goeje’s 
edition. For example, the description of the wall of Yāğūğ and Māğūğ, talks about the 
journey of Salam at-Tarğuman and the status of Amira Ishaq ibn Ibrahim. The 
manuscript consists of 8 pages in total and the information contained in it refers to the 
cities and distances of Adarbayğān and Armīniya. The dimensions of the manuscript are 
27 cm. at 16.5 cm. The manuscript is bound in one hand and has about 17 lines per 
page. Diacritical marks are rarely used and most of the text is unvocalised. One detail is 
also different, in de Goeje's edition we have one title and subsequently, under it, the 
regions, routes and others are united. In the manuscript Meshhed, Astan Quds 15189, it 
seems that different directions are broken as titles, for instance: The road from Marāgha 
to Salamās or The towns of Armīniya.  

As for novelty, to follow the text, it is interesting the note about the gates of 
Marāgha, which is given in the paragraph Road from ad-Dīnawar to Adarbayğān. The 
manuscript names 6 gates and describes of the various areas of trade destinations that 
were located near or between the gates. There is also a note of the Qūlsara market, 
which is more extensive than other existing reports. It specifies the number of trading 
days, goods and their total value. It seems that this fair was used to connect the people 
of Adarbayğān and Armīniya. References often contain various Rustāks that are not in 
de Goeje's edition, and most of their names require furder clarification and additional 
researche. However, this is not an easy task because, often, they are just names of 
villages, and therefore, over time, they disappeared. Another issue is their amount for 
example, Wrtān has 4 Rustāks, whit 90 villages. Or Mūkān, which should have had 4 
thousand villages. The accuracy of correct rendering of names and their Arabicized 
forms is also a problem. 

The road given in de Goeje's edition from ad-Dīnavar to Barzand, Jean-Charles 
Ducéne points out that is the same reference in the manuscript Meshhed, Astan Quds 
15189, given the route taken by Muḥammad ibn Ḥamūd. However, this is not entirely 
accurate, although some references match, the information given by de Goeje's edition 
is much more extensive and many more places are named in the itinerary. We believe 
that these references are significantly different from each other and we have less 
similarity between them. 

Distances and routes from Tbilisi to different directions are worthy of attention for 
us. As usual, the distances to Tbilisi can be found in Arabic historiographical or 
geographical writings of the Middle Ages. For example, from Dvini to Tbilisi and from 
Barda to Tbilisi, as it is given even in this manuscript. But also, in this case, we have 
that rare exception, in which the cut-off point is Tbilisi: There are 53 farsakhs between 
Tiflīs and Dabīl, and 30 farsakhs between Dabīl and Khilāṭ. There are 14 farsakhs 
between Nashawā and Khūy, 60 farsakhs between Nashawā and Khilāṭ, 10 farsakhs 
between Khilāṭ and Tiflīs. There are 32 farsakhs between Tiflīs and Mutawakiliya, 20 
farsakhs between Tiflīs and Qisāl, 12 farsakhs between Qisāl and Mutawakiliya, 27 
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farsakhs between Tiflīs and Bāb al-Lān (ىاىالن), and 80 farsakhs between Tiflīs and 
Kālīlkalā.  

It is also interesting for us to mention the toponym 'Aḥrān. We make a cautious as-
sumption that this toponym could mean Hereti. As far as the mentioned toponym is 
named next to Tsanar, Derbent, Tbilisi, Soghdabil, Darial and Ğurzan. This may be the 
first confirmed mention of Hereti in medieval Arabic references. However, just one 
reference is not enough to say anything conclusively. 

We would also like to respond to the toponym 'Abkhāz (ابخاز) mentioned in the 
reference, on which Jean-Charles Ducéne indicates in his commentary that this term 
refers to the territory of the ,,Abkhazian'' people and Abkhazia of Georgia is not meant 
here. We think that here the author makes a certain mistake, and we should mean 
modern Lahich, under the mentioned toponym Lāyğān (الیجان). As the Arabic graphics 
of the toponym  Lāyğān is close to al- 'Abkhāz, and this is not the first time when these 
names are confused (as an example, we have al-Istakhri). In addition, the Arab-Muslim 
authors used the name Abkhaz to denote Georgians and Georgia. We will also add that 
the named toponym was located in the eastern Caucasus, which place was never settled 
by any tribe with the name "Abkhaz", even more so the name of the city founded by 
them. 

We would also like to mention the toponym Ḥayzān/Khayzān, which is also given 
in this reference. In an article we published in 2021, we talked about the fact that 
Khayzān was not the same Khaydāk as some scholars believed. In this case, we have a 
report in which both toponyms are mentioned separately, we have the village of 
Khayzān and Ṣāḥib Khaydāk. Thus, the sameness of these two names is once again 
ruled out and they are different places. 

At the end of the references, there is another interesting name Ṣāḥib al-Qurğ or 
owner of al-Qurğ. It is impossible to say what can be meant here for sure. But since the 
Ğurzan form is mentioned in the text, we may take al-Qurğ as an ethnonym. It is also 
not excluded that, al-Qurğ can be the name of some parts of Kartli, even Inner Kartli, 
and the name Ğurzan is name of the whole of Eastern Georgia. 

To summarize, the fragment of Ibn Khordadbeh's manuscript, which fortunately for 
us refers to the Caucasus region, is a rather interesting source. The mentioned material 
fills in some details about the medieval Caucasus region, the provinces of Azarbayğān 
and Armīniya. At the same time, it allows some new opinions or hypotheses to be 
expressed, to strengthen the existing opinions and fill in a significant part of the gaps in 
Ibn Khordadbeh's writings regarding the geography, routes, and toponymy of the 
region. 

The article is accompanied by a translated text from Jean-Charles Ducéne’s named 
article with some comments.  


