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ახ.წ. I-III საუკუნეებში ქართლი “Pax Romana”-ს გეოპოლი-
ტიკურ სფეროში შედიოდა. გამონაკლისს წარმოადგენს ახ.წ. III 
საუკუნის შუა ხანები, როდესაც ქართლის მეფე ამაზასპი პოლი-
ტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, იძულებულია სახელმწი-
ფო ორიენტაცია შეცვალოს და თავი ირანის შაჰის შაბურ I-ის 
ვასალად აღიაროს.

 III საუკუნე მნიშვნელოვან პერიოდს წარმოადგენს სასა-
ნიანთა ირანისათვის, რომელსაც რელიგიური რეფორმების 
ხანა შეგვიძლია ვუწოდოთ (კარტირი და მანი. ზოროასტრიზმი 
და მანიქეველობა). ჩვენი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს 
დავადგინოთ, თუ რამდენად აისახა სასანიანთა ირანში III საუ-
კუნეში არსებული რელიგიური სიტუაცია ქართლზე. ნაშრომში 
ისტორიულ წყაროებსა და არტეფაქტებზე დაყრდნობით შეს-
წავლილი და გაანალიზებულია იბერიასა და სასანიანთა ირა-
ნს შორის არსებული პოლიტიკური და რელიგიური საკითხები. 
კვლევის შედეგად დგინდება, რომ ქართლი პოლიტიკური სი-
ტუაციიდან გამომდინარე, გვერდს ვერ აუვლიდა III საუკუნეში 
სასანიანთა ირანში მიმდინარე რელიგიურ პროცესებს, მაგრამ, 
იმავდროულად, ეს პროცესები ნაკლებად უნდა ასახულიყო ქა-
რთლზე. ნიშანდობლივია, რომ სასანური გლიპტიკური ძეგლე-
ბი ქართლში უმეტესად IV საუკუნის შემდეგ ჩნდება და მთელი 
სასანური პერიოდის მანძილზე გრძელდება. გემა კი თანადრო-
ული ისტორიული დოკუმენტია, რომელზეც გამოსახული ღვთა-
ებები, სიმბოლოები და რიტუალური სცენები, რაც სინათლეს 
ჰფენს ამა თუ იმ პერიოდის რელიგიურ რწმენა-წარმოდგენებს.
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In the I-III centuries A.D, Kartli was included in the geopolit-
ical sphere of “Pax Romana”. The exception is the mid III century 
A.D., when King Amazasp of Kartli, due to the political situation, was 
forced to change his state orientation and recognize himself as a 
vassal of Shah Shabur I of Iran.

The 3rd century is an important period for Sassanid Iran, which 
can be called the era of religious reforms (Kartir and Mani. Zoroas-
trianism and Manichaeism). Our area of   interest is to find out how 
much the religious situation in Sassanid Iran of the 3rd century re-
flected on Kartli.

The paper examines and analyzes political and religious issues 
between Iberia and Sasanian Iran based on historical sources and 
artefacts. The research shows that due to the political situation, Kar-
tli could not bypass the religious processes taking place in Sasanian 
Iran in the 3rd century, but, at the same time, these processes sup-
posedly had a smaller impact on Kartli. It is noteworthy that Sasa-
nian engraved gems in Kartli appear mostly after the IV century and 
throughout the Sasanian period. The engraved gems a contemporary 
historical document on which the depictions of deities, symbols and 
ritual scenes shed light on the religious beliefs of this or that period.
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