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როგორც ცნო ბი ლი ა, ქარ თულ -სპარ სუ ლი ურ თი ერ თო ბებ მა მთე ლი 
სი სავ სით თა ვი იჩი ნა სე ფი ან თა ირა ნის დროს, უფ რო კონ კრე ტუ ლად, 
XVII-XVIII სა უ კუ ნე ებ ში. ამ ურ თი ერ თო ბე ბი დან გან სა კუთ რე ბით დი დი 
ინ ტე რესს იწ ვევს ქარ თულ -სპარ სუ ლი იმ დრო ინ დე ლი სა ვაჭ რო -ე კო ნო-
მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი. ქარ თლის სა მე ფოს დე და ქა ლა ქი – თბი ლი სი, 
რო გორც ამი ერ კავ კა სი ის ერ თ-ერ თი სა ვაჭ რო ცენ ტრი და სატ რან ზი ტო 
ქა ლა ქი, ეკო ნო მი კუ რად ოს მა ლე თის და, გან სა კუთ რე ბით, ირა ნის ქალ-
ქებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. თბი ლი სი დან სპარ სე თი სა კენ სა ვაჭ რო გზა 
ყა ზახ -გან ჯა და ლო რე- ბამ ბა კის მი მარ თუ ლე ბით მი დი ო და. ქარ თლის სა-
მე ფოს თან მჭიდ რო სა ვაჭ რო ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბა ში პირ ვე ლი 
ად გი ლი სწო რედ სე ფი ანთ ირანს ეკა ვა, სა ი და ნაც ქარ თლში შე მო დი ო და 
ძვირ ფა სი ქსო ვი ლე ბი, აბ რე შუ მი, მა რი ლი, შა ბი, ტყა ვი და სხვ. ქარ თლის 
სა მე ფო თა ვის მხრივ ირანს აბ რე შუ მის ნედ ლე უ ლით ამა რა გებ და. გარ და 
ამი სა, ქარ თლი დან გაჰ ქონ დათ შა ლი სა და ბამ ბის ქსო ვი ლე ბი. თბი ლი სი-
დან სომ ხეთ ში, მი დი ა სა და ის პა ჰან ში სპარ სე თის შა ჰის კა რის სა ჭი რო ე-
ბი სათ ვის ქარ თუ ლი ღვი ნო ე ბიც მი დი ო და (გ. ჟორ ჟო ლი ა ნი, 1987, 117-118). 
XVII სა უ კუ ნის ფრან გი მოგ ზა უ რი ჟან შარ დე ნი ქარ თულ ღვი ნოს სა უ კე-
თე სოდ თვლის მთელს სე ფი ან თა ირან ში (ჟ. შარ დე ნი, 1975, 298). ქარ თუ-

* კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის (FR17_554) „დოკუმენტური წყაროები 
(სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I 
ნახევრის (1600-1662) ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ (წყაროების პუბ-
ლიკაცია და გამოკვლევა)“ ფარგლებში.
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ლი და უცხ ო უ რი წყა რო ე ბი მდი დარ მა სა ლას გვაწ ვდი ან თუ რო გო რი აქ-
ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა არ სე ბობ და მა შინ დელ ქარ თლ-კა ხე თი სა სა მე ფო სა 
და სე ფი ან თა ირანს შო რის. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სე ფი ან თა ირა ნი, ქარ თლის სა მე ფო, ქარ თვე ლი 
ვაჭ რე ბი, ქარ თუ ლი წარ წე რე ბი.

ის პა ჰა ნის სომ ხურ ნერ სე სის, მი ნა სი სა და სარ ქი სის ეკ ლე სი ებ ში 
და ცუ ლი ქარ თუ ლი და ქარ თულ -სომ ხუ რი საფ ლა ვის ქვე ბის 

წარ წე რე ბი

ამ მდი დარ წყა როთ მცოდ ნე ო ბით ბა ზას კი დევ მეტ კონ კრე ტუ ლო ბას 
სძენს ის პა ჰა ნის სომ ხურ ეკ ლე სი ებ ში (ნერ სე სის, მი ნა სი სა და საქ რი სის) და ცუ-
ლი ქარ თუ ლი და ქარ თულ -სომ ხუ რი ეპიგ რა ფი კუ ლი ძეგ ლე ბის ერ თი ჯგუ ფი, 
რომ ლე ბიც მე ტად ძვირ ფასს და მი უ კერ ძო ე ბელ ცნო ბებს გვაწ ვდი ან სე ფი ან თა 
ირან ში მოღ ვა წე ქარ თვე ლი ვაჭ რე ბის შე სა ხებ.

პირ ვე ლი მეც ნი ე რი, რომელმაც წი ნამ დე ბა რე საფ ლა ვის ქვებს ყუ რადღ ე-
ბა მი აქ ცია და ნაშრომი გა მო აქ ვეყ ნა, იყო მა გა ლი თო დუ ა. მას თა ვის ნაშ რომ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი აქვს ის პა ჰა ნის სომ ხურ (ნერ სე სის, მი ნა სი სა და სარ ქი სას) ეკ-
ლე სი ებ ში და ცუ ლი 22 ქარ თუ ლი და ქარ თულ -სომ ხუ რი საფ ლა ვის ქვის ეპი ტა-
ფი ა. მეც ნი ერს სომ ხუ რი წარ წე რე ბის ტექ სტე ბი სო მეხ მა მკვლე ვარ მა ლე ვონ 
მი ნა სი ან მა წა უ კითხ ა, ხო ლო სომ ხუ რი ტექ სტე ბი ქარ თუ ლად გა შიფ რა არ მე ნო-
ლოგ მა ელე ნე ცა გა რე იშ ვილ მა (მ. თო დუ ა, 1971, 196-211). მა გა ლი თო დუ ას შემ-
დეგ აღ ნიშ ნუ ლი წარ წე რე ბის ერ თი ნა წი ლი, ის ტო რი ულ -წყა როთ მცოდ ნე ო ბი თი 
თვალ საზ რი სით, ის ტო რი კოს მა დე ვი კა ცი ტა ძემ შე ის წავ ლა. სა ხელ დობრ, მეც-
ნი ერ მა საფ ლა ვის ქვე ბის წარ წე რებ ში მოხ სე ნი ე ბუ ლი პი რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე-
ბა მო ახ დი ა ნა ქარ თუ ლი ის ტო რი უ ლი სა ბუ თე ბის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით 
(დ. კა ცი ტა ძე, 1976, 263-269). 2019 წელს გა მო ი ცა ნაშ რო მი – „ქარ თვე ლე ბი თე-
ი რა ნის დუ ლა ბის ქრის ტი ა ნულ სა საფ ლა ო ზე“, სა დაც ერ თ-ერ თი სტა ტია ნეს-
რე სის სომ ხურ ეკ ლე სი ა ში და ცუ ლი ქარ თუ ლი საფ ლა ვე ბის შე სა ხებ ეკუთ ვნის 
ფე რე იდ ნელ ქარ თველს – აბულ ყა სემ აჰ მა დი- მი ან დაშთს. მკვლე ვარს ნაშ რომ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი აქვს ნეს რეს სომ ხუ რი ეკ ლე სი ი დან მხო ლოდ 5 საფ ლა ვის ქვის 
ფე რა დი ფო ტო ე ბი, რი თაც დას ტურ დე ბა მა თი დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბა (ა. 
აჰ მა დი- მი ან დაშ თი, 2019, 123-134). 

შე ვეც დე ბით ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო საფ ლა ვის ქვე ბის ნაკ ლე ბად შეს წავ-
ლი ლი ან სა ერ თოდ შე უს წავ ლი ლი ნა წი ლის ტექ სტე ბის წა კითხ ვებ ში შე ვი ტა-
ნოთ გარ კვე უ ლი კო რექ ტი ვე ბი და მათ ზე დაყ რდნო ბით ისი ნი ის ტო რი ულ -წყა-
როთ მცოდ ნე ო ბი თი თვალ საზ რი სით შე ვის წავ ლოთ. 

პირ ვე ლი ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო საფ ლა ვის ქვის წარ წე რა მა გა ლი თო დუ-
ას სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ა ში 12-ე ნომ რით არის წარ მოდ გე ნი ლი. გთა ვა ზობთ 
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წარ წე რის ტექსტს მა გა ლი თო დუ ას სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით 
და მის ჩვე ნე ულ წა კითხ ვას:

1. ქ. უფა ლო იე სო
2. ქრის ტე ო, შე იწ
3. ყა ლე და აკურ
4. თხე, მ[ო ]იხ სენ
5. იე მ[ო] ნა შე
6. ნი გო რე ლი
7. მა მიჯ [ა] ნ[ა]ს შვ
8. ილი ათ [ა] ბე
9. გა. ვინც წ[ა ]იკ
10. ითხ ოთ, შენ
11. დო ბით მ[ო ]იხ სე
12. ნი ოთ, შე გინდნ
13. ოს (?) ღმერთმ~ნ თ
14. ქვენ ცა. ქ~კს*) (მ. თო დუ ა, 1971, 204-205).

„ქ. უფა ლო, იე სო | ქრის ტე ო, შე იწ |ყა ლე და აკურ |თხე, მ[ო ]იხ სენ |იე 
მ[ო] ნა შე| ნი გო რე ლი, | მა მიჯ [ა] ნ[ა] შვ|ი ლი ათ [ა] ბე| გა. ვინც წ[ა ]იკ |ითხ ოთ, 
შენ |დო ბით მ[ო ]იხ სე| ნი ოთ, შე გინ დნ|ოს ღმერ თმ(ა)ნ თ|ქვენ ცა, ქ(ო რო ნი)-
კ(ონ)ს ტჟ (1312+390=1702 წ.)~.

ქარ თუ ლი საფ ლა ვის ქვის წარ წე რას, ქრო ნო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით, 
ავ სებს მი სი სომ ხუ რი ნა წი ლი, სა დაც თა რი ღი პირ და პირ არის მი თი თე ბუ ლი – 
ათა ბეგ მა მი ჯა ნაშ ვი ლის გარ დაც ვა ლე ბის თა რი ღი – 1702 წე ლი. აქე დან გა მომ-
დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია ქარ თუ ლი ნა წი ლის ბო ლო თა რი ღის აღ მნიშ ვნე ლი ნა წი ლი 
აღ ვად გი ნოთ რო გორც „ქ(ო რო ნი) კ(ონ)ს ტჟ“. ათა ბეგ მა მი ჯა ნაშ ვი ლი ქარ თულ 
ის ტო რი ულ სა ბუ თებ ში 1697 და 1699 წლებ ში იხ სე ნი ე ბა, სა ი და ნაც ვი გებთ, რომ 
ის ჯერ კი დევ ქარ თლის სა მე ფო შია და აქ აწარ მო ებს თა ვის სა ვაჭ რო საქ მი ა-
ნო ბას. სწო რედ 1699 წელს ან ამ წლის შემ დგომ იგი წა ვი და ირან ში, სა დაც, რო-
გორც საფ ლა ვის ქვის ეპი ტა ფია გვა უწყ ებს, 1702 წელს გარ და იც ვა ლა.

ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო შემ დგო მი ეპი ტა ფია მა გა ლი თო დუ ას ნაშ რომ ში 
რი გით მე-15 ნო მე რია. გთა ვა ზობთ წარ წე რის ტექსტს მა გა ლი თო დუ ას სა მეც-
ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით და მის ჩვე ნე ულ წა კითხ ვას:

1. ქ. უფ [ა] ლო ღ[მერ თო,]
2. აცხ ო ნე ა[ ქა]
3. მწო ლე...
4. გ[ო რე ლი]...
5. ამირ ბა...
6. ე[ ლიზ ბა] რ[ი]ს
7. ... აღდ(?)
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8. ......
9. .....
10. ... შნი
11. [ღმერთ]მ~ნ თქ
12. [ვ]ე[ნც შე გინ?]
13. [დოს ცოდ ვა ნი?]
14. თქვე ნი. მი [ი]ც
15. ვ[ალ ]ა თიბ [ა]თ
16. ვის დ[ა] მდექს
17. ა, ქკს ტჟბ (=1704 წ.) (მ. თო დუ ა, 1971, 206-207).
ქარ თულ საფ ლა ვის ეპი ტა ფი ას, ინ ფორ მა ცი უ ლი თვალ საზ რი სით, კი დევ 

უფ რო ამ დიდ რებს მი სი სომ ხუ რი ნა წი ლი, სა ი და ნაც ვი გებთ, რომ: `ე სე არის 
სა ფა ლა ვი ამირ ბა ბი ანთ ალიზ ბა რის შვი ლის ბაღ (?)თა სა რი სა. წელ სა 1706“. თუ 
შე ვუ ჯე რებთ ერ თმა ნეთს საფ ლა ვის ქვის ქარ თულ და სომ ხურ ტექ სტებს, შევ-
ძლებთ საფ ლა ვის ქვის წარ წე რის ქარ თუ ლი ტექ სტის აღ დგე ნას. ჩვე ნი აზ რით, 
წარ წე რა შემ დგო მი სა ხით უნ და წა ვი კითხ ოთ:

`ქ. უფ [ა] ლო, ღ[მერ თო,] | აცხ ო ნე ა[ ქა] | მწო ლე ლი სა | გ[ო რე ლი]... | 
ამირ ბა ბაშ ვი ლის | ე[ ლიზ ბა] რ[ი]ს | შვი ლის, ბაღ და სა რის სუ ლი. | ვინ ცა | წა-
ი| კითხ ოთ და შე უნ დოთ, | [ღმერთ]მ~ნ თქ|[ვ]ე[ ნცა შე გინ ]|[დოს ცოდ ვა ნი] | 
თქვე ნი. 

მი [ი] ც|ვ[ალ ]ა თიბ [ა] თ|ვის დ[ა] მდექს | ა (1), ქკს ტჟბ (1312+392=1704 წ.)“.
საფ ლა ვის ქვის წარ წე რის მი ხედ ვით, 1704 წლის 1 ივ ნისს გო რე ლი ამირ ბა-

ბაშ ვილ ელიზ ბა რის ვა ჟი, ბაღ და სა რი გარ დაც ვლი ლა, რომ ლის სა ხე ლე ზე დაც 
და უმ ზა დე ბი ათ საფ ლა ვის ქვა და ამო უ ღა რავთ ორე ნო ვა ნი (ქარ თულ -სომ ხუ-
რი) წარ წე რა. რით არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა დე ბა რე წარ წე რა?

რო გორც ქარ თლის ცხოვ რე ბი დან ვი გებთ, ირა ნის შაჰ მა აბას II-მ (1642-
1666) ქარ თლის მე ფეს, ვახ ტანგ V შაჰ ნა ვაზს (1658-1675) თა ვი სი ასუ ლი მოს-
თხო ვა გა ეგ ზავ ნა შა ჰის ჰა რამ ხა ნა ში. ქარ თლის მე ფე ვახ ტან გიც იძუ ლე ბუ ლი 
იყო და თან ხმე ბუ ლი ყო შა ჰის მოთხ ოვ ნას (ბ. ეგ ნა ტაშ ვი ლი, 436). აქ მოხ სე ნი ე-
ბუ ლი ამირ ბა ბაშ ვი ლი ელიზ ბა რი გახ ლდათ ქარ თლის მე ფის ვახ ტანგ V შაჰ ნა-
ვა ზის სა მე ფო კარ თან და ახ ლო ე ბუ ლი პი რი. ამის თქმის სა ფუძ ველს გვაძ ლევს 
ხელ ნა წერ თა ეროვ ნულ ცენ ტრში და ცუ ლი 1667 წლის 27 ივ ლი სის სა ბუ თი, სა-
ი და ნაც ვი გებთ, რომ ქარ თლის მე ფე ვახ ტანგს თა ვი სი ასუ ლი სათ ვის მზი თევ-
ში სხვა ნივ თებ თან ერ თად გა უ ყო ლე ბია სწო რედ აქ მოხ სე ნი ე ბუ ლი ელიზ ბარ 
ამირ ბა ბაშ ვი ლი, რი სი და დას ტუ რე ბა ცაა აღ ნიშ ნუ ლი სა ბუ თი, სა დაც ელიზ ბა რი 
გო რელ ვაჭ რად არის მოხ სე ნი ე ბუ ლი. სა ბუ თის ტექ სტის წყა ლო ბით გა ვარ კვი-
ეთ ელიზ ბარ ამირ ბა ბაშ ვი ლის სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი. სა ვა რა უ დოდ, მი სი ვა ჟიც 
ბაღ სა და რიც მა მის კვალს გაჰ ყვა და სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბით იყო და კა ვე ბუ-
ლი სე ფი ან თა ირან ში. 
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შედ გო მი წარ წე რა მე-7 ნომ რით არის წარ მოდ გე ნი ლი პა ტივ ცე მუ ლი მეც-
ნი ე რის ნაშ რომ ში. გთა ვა ზობთ, წარ წე რის მა გა ლი თო დუ ა სე ულ გად მო ნა წერს 
და მის ჩვე ნე ულ წა კითხ ვას:

1. ქ. ღმერ
2. თო, შე იწ
3. ყა ლე
4. გორ
5. ქაშ ვი
6. ლი გი
7. ორ გი.
8. ქ~კის ტო
9. გი (1685 წ.) (მ. თო დუ ა, 1971, 202).

`ქ. ღმერ |თო, შე იწ |ყა ლე | გორ |ქაშ ვი| ლი გი |ორ გი, |ქ(ო რო ნი) კ(ონ )ის 
ტო| გ`ი“(373+1312=1685 წ.)~.

ქარ თულ სა ის ტო რიო სა ბუ თებ ში 1653 წლის ნას ყი დო ბის წიგ ნში მი ცე მუ-
ლი ზა ალ გა ბაშ ვი ლის მი ერ გი ორ გი ბა რა თაშ ვი ლი სად მი, დამ წე რად და მოწ მედ 
იხ სე ნი ე ბა ზუ რა ბა გორ ქაშ ვი ლი (პალ, 710). დი დი ალ ბა თო ბით, ამ სა ბუთ ში მოხ-
სე ნი ე ბუ ლი გი ორ გი უნ და იყოს ზუ რა ბას მა მა. 

შედ გო მი წარ წე რას, რო მელ საც მო ვიხ მობთ ბა ტონ მა გა ლის სა მეც ნი ე რო 
ნაშ რო მი დან, 20-ე ნომ რი თაა მო ცე მუ ლი. მოგ ვყავს წარ წე რის ტექ სტის გად მო-
ნა წე რი მა გა ლი თო დუ ას ნაშ რომ ზე დაყ რდნო ბით და მი სი ჩვე ნე უ ლი წა კითხ ვა.

1. ქ. უფა ლო ღმერ თო,
2. შე იწყ ა ლე აქა
3. მწო ლე ლი სა მო
4. ქა ლა ქე თუ თუ
5. ლი (?) პა პუ ა სა შ
6. ვი ლი ... ურ ... მ
7. წერლ[...] ფარ
8. ს[ა] დ[ა] ნ[ი]ს სი ძე. სულ 
9. სა სა მოთხე დ
10. ა ნა თე ლი ა[ ღი]
11. რსე. შე უნ დე ც
12. ოდ ვ[ა] ნი მი სი. ვ[ი]
13. ნც წ[ა ]ი კითხ ოთ
14. `ა“, შენ დო ბა უთ
15. [ხა] რით. ღმერთ
16. მა თქვენ ცა შე
17. გინ დოს ̀ა“ ცო
18. დვ[ა] ნი თქვ[ე] ნი (მ. თო დუ ა, 1971, 210-211).
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`ქ. უფა ლო, ღმერ თო, | შე იწყ ა ლე აქა | მწო ლე ლი სა მო| ქა ლა ქე, თუ თუ|-
ნას შვი ლი პა პუ ას ̀ ა~ შ|ვი ლი, [ზ]ურ [ა ბი], მ|წერ ლ[ი სა] ფარ |ს[ა] დ[ა] ნ[ი]ს სი-
ძე. სულ |სა სა მოთხე დ|ა ნა თე ლი ა[ ღი] |რსე. შე უნ დე ც|ოდ ვ[ა] ნი მი სი. ვ[ი]|ნც 
წ[ა ]ი კითხ ოთ, |`ა~ შენ დო ბა უთ |[ხა] რით. ღმერ თ|მა თქვენ ცა შე| გინ დოს ̀ ა~ 
ცო| დვ[ა] ნი თქვ[ე] ნი~.

რო გორც წარ წე რა გვამ ცნობს, წი ნამ დე ბა რე საფ ლავ ში გა ნის ვე ნებს პა პუა 
თუ თუ ნას შვი ლის ვა ჟი და ფარ სა დან მწერ ლის სი ძე, ზუ რა ბი. რო გორც გად მო-
ნა წერ ში ჩანს, წარ წე რის პირ ველ გა მომ ცე მელს საფ ლა ვის ქვის ეს ნა წი ლი პი-
რო ბი თად აქვს აღ დგე ნი ლი. თუ გა დავ ხე დავთ ქარ თულ სა ის ტო რიო სა ბუ თებს, 
და ვი ნა ხავთ, რომ XVII-XVIII სა უ კუ ნე ებ ში აქ ტი უ რად ჩა ნან გორ ში მო სახ ლე 
თუ თუ ნას შვი ლე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, არ შევ ცდე ბით თუ საფ ლა ვის ქვის 
ამ ნა წილს „თუ თუ ლი (?)“ აღ ვად გენთ რო გორც გვარ თუ თუ ნაშ ვი ლად. მე ტად 
სა ინ ტე რე სოა XVII სა უ კუ ნის I ნა ხევ რით და თა რი ღე ბუ ლი პა ა ტა ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
მი ერ როს ტომ ხი თა რის შვი ლი სად მი მი ცე მუ ლი ვა ლის და ფარ ვის წიგ ნი, სა დაც 
ერ თ-ერთ მოწ მედ ზუ რა ბა თუ თუ ნის შვი ლი იხ სე ნი ე ბა. არ გა მოვ რიცხ ავთ, რომ 
ამ სა ბუთ ში მოხ სე ნი ე ბუ ლი ზუ რა ბა თუ თუ ნის შვი ლი გახ ლდათ პა პუ ას მა მა, 
რო მელ მაც მა მის პა ტივ სა ცე მად თა ვის ვაჟს პა პის სა ხე ლი ზუ რა ბი და ა არ ქვა, 
რაც მი ღე ბუ ლი იყო მა შინ დელ ფე ო და ლურ სა ქარ თვე ლო ში. თუ ჩვე ნი მსჯე-
ლო ბა სწო რი ა, მა შინ და ახ ლო ე ბით შეგ ვიძ ლია გან ვსაზღ ვროთ საფ ლა ვის ქვის 
ქრო ნო ლო გი ა. ვით ვა ლის წი ნებთ რა ზუ რა ბა თუ თუ ნის შვი ლის მოღ ვა წე ო ბის 
პე რი ოდს – XVII სა უ კუ ნის I ნა ხე ვარს, მა შინ და ახ ლო ე ბით მი სი შვი ლიშ ვი ლის 
ზუ რა ბის გარ დაც ვა ლე ბა XVIII სა უ კუ ნის I ნა ხევ რით უნ და და ვა თა რი ღოთ. მას 
შემ დეგ, რაც გა ვარ კვი ეთ აქ მოხ სნი ე ბუ ლი პი რის საგ ვა რე უ ლო კუთ ვნი ლე ბა 
და მი სი წი ნაპ რე ბი, ამის შემ დგომ ჩნდე ბა კითხ ვა – ვინ შე იძ ლე ბა მო ვი აზ როთ 
ფარ სა დან მწერ ლის ქვეშ?

სა ნამ უშუ ა ლოდ ამ კითხ ვა ზე ვუ პა სუ ხებ დეთ, აქ გა სათ ვა ლი წი ნე ბე ლია 
რა მო დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი:

 თუ თუ ნიშ ვი ლე ბი წარ მო შო ბით გო რი დან იყ ვნენ, ყო ველ შემ თხევ ვა ში 
ამა ზე მიგ ვი თი თე ბს ქარ თუ ლი ის ტო რი უ ლი სა ბუ თე ბი.

 ქარ თლის ცხოვ რე ბის მი ხედ ვით, XVII სა უ კუ ნის ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი 
ის ტო რი კო სი ფარ სა დან გორ გი ჯა ნი ძე წარ მო შო ბით სწო რედ გო რი დან იყო.

 სწო რედ ფარ სა და ნის კა ლამს ეკუთ ვნის ქარ თლის ცხოვ რე ბის გარ და 
რა მდე ნი მე სხვა დას ხვა ჟან რის წიგ ნე ბის გა და წე რა. საფ ლა ვის ქვის ტექ სტში 
ფა რსა და ნი სწო რედ მწერ ლის სტა ტუ სით არის მოხ სე ნი ე ბუ ლი. ქვის ამომ კვეთ-
მა საკ მა რი სად ჩათ ვა ლა მხო ლოდ  და მ ხო ლოდ მი სი სტა ტუ სი ამო ეკ ვე თა, რაც 
მიგ ვი თი თებს მი სი პი როვ ნე ბის ცნო ბა დო ბა სა და დიდ გავ ლე ნა ზე მა შინ დელ 
ის პა ჰან ში. ასე თი ცნო ბი ლი პი როვ ნე ბა კი რო გორც ქარ თუ ლი, ასე ვე სპარ სუ-
ლი წყა რო ე ბი დან იყო ქარ თვე ლი ის ტო რი კო სი ფარ სა დან გორ გი ჯა ნი ძე. იგი 
ქარ თლის მე ფის როს ტო მის აღ ზრდი ლი იყო, რო მე ლიც ქარ თლის მე ფემ გო რი-
დან მცი რეწ ლო ვა ნი წა იყ ვა ნა და სა მე ფო კარ ზე გა ზარ და, სა დაც იგი და ე უფ ლა 
სპარ სულ ენას. 
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როს ტო მის და ვა ლე ბით ფარ სა და ნი რამ დენ ჯერ იყო გაგ ზავ ნი ლი სე ფი ან-
თა ირან ში შა ჰის კარ ზე. მი სი თხზუ ლე ბის მი ხედ ვით, „ქ|~კს ტმდ ამ ჟამს მე ფემ 
როს ტომ ის პა ჰა ნის მო უ რა ვო ბა მე ფარ სა დანს მამ ცა“ (ფ. გორ ფი ჯა ნი ძე, 59). 
რო გორც ვხე დავთ, 1656 წელს ფარ სა და ნი, როს ტო მი სა ვე რე კო მენ და ცი ით, იგი 
შა ჰის კარ ზე ის პა ჰა ნის ტა რუ ღად და ი ნიშ ნა. იგი 1696 წლამ დე სე ფი ან თა ირან ში 
ცხოვ რობ და და იკა ვებ და სხვა მნიშ ვნე ლო ვან თა ნამ დე ბო ბა საც, რო გო რიცაა 
ეში კა ღა სო ბა. მარ თა ლი ა, ის ტო რი კო სი წერს, რომ მი სი სახ ლე უ ლო ბა ქარ თლში 
დარ ჩა, თუმ ცა, რო გორჩ ჩანს, ზო გი ერ თი თა ვი სი ა ნი თან წა იყ ვა ნა ირან ში. კერ-
ძოდ, ფარ სა და ნის ძმა, ალექ სან დრე ირა ნის ზა რა ბი ბა ში ყო ფი ლა, მე ო რე ძმა 
– მე ლიქ სა დათ -ბე გი უზ ბა ში იყო, მი სი ვა ჟი და ვი თი შა ჰის ყუ ლის ლაშ ქარ ში
ირიცხ ე ბო და. და ვი თი მხო ლოდ 16 წლი სა იყო, რო დე საც ირა ნის შაჰ მა ბო ქა ულ-
თუ ხუ ცე სო ბა უბო ძა. მე მა ტი ა ნე იხ სე ნებს ასე ვე ძმის წუ ლებ სა და დის წუ ლებს, 
რომ ლე ბიც აგ რეთ ვე ირან ში მოღ ვა წე ობ დნენ (რ. კიკ ნა ძე, 1975, 11-12). აქ გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა, რომ სწო რედ ფარ სა-
და ნის ქარ თლის ცხოვ რე ბი დან ცნო ბი ლი ა, რომ მას ჰყავ და ერ თი ვა ჟი და ვი თი. 
მი სი თხზუ ლე ბის ბო ლო ნა წი ლი თა ვის ვაჟ, და ვი თი სად მი და რი გე ბის ტექსტს 
წარ მო ად გენს. აღნიშნული საფ ლა ვის ქვის ის ტო რი ულ -წყა როთ მცოდ ნე ო ბი თი 
ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ ქარ თველ ის ტო რი კოსს („ფარ სა დან მწე რალს“) და ვი-
თის გარ და ჰყო ლია კი დევ ერ თი ასუ ლი, რო მე ლიც გათხ ო ვი ლი იყო წარ მო შო-
ბით გო რელ თუ თუ ნას შვილ თა საგ ვა რე უ ლოს ერ თ-ერთ წარ მო ად გე ნელ ზუ-
რაბ ზე, რაც დღემ დე ქარ თუ ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში უც ნობ ფაქტს 
წარ მო ად გენ და.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ანო ნი მი ავ ტო რის მი ერ შედ გე ნი ლი თხზუ ლე ბი დან 
– „თაზ ქი რათ ალ -მუ ლუ ქი დან“, ის პა ჰა ნის ტა რუ ღას მთა ვა რი საზ რუ ნა ვი იყო
ქა ლა ქის უსაფ რთხო ე ბა. იგი გან სა კუთ რე ბით პა სუ ხის მგე ბე ლი იყო და, შე სა-
ბა მი სად, დიდ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევ და ქა ლა ქის ეკო ნო მი კუ რი ცენ ტრე ბის – ბაზ-
რე ბის უვ ნებ ლო ბას (ვ. გა ბაშ ვი ლი, 1966, 103). აქე დან გა მომ დი ნა რე, სრუ ლი ად 
ცხა დი ა, თუ რა მიზ ნით და უ ნა თე სავ და თუ თუ ნის შვი ლე ბი ფარ სა დან გორ გი-
ჯა ნი ძეს. მათ სჭირ დე ბო დათ თა ვი ან თი სა ვაჭ რო საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტიანად და 
უსაფ რთხოდ წარ მო ე ბი სათ ვის მძლავ რი და საყ რდე ნი, ასე თი კი ის პა ჰა ნის ტა-
რუ ღა ფარ სა დან გორ გი ჯა ნი ძე იყო. 

დას კვნა

განხილული საფ ლა ვის ქვის ტექ სტე ბი უტყ უ ა რი დას ტუ რია იმ დრო ინ დე-
ლი ქარ თლი სა სა მე ფო სა და სე ფი ან თა ირა ნის შო რის არ სე ბუ ლი გაცხ ო ვე ბუ ლი 
სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი სა. რო გორც ჩანს, ქარ თველ ვა ჭარ თა 
სო ცი ა ლუ რი ფე ნის წარ მო მად გენ ლე ბი აქტი უ რად აწარ მო ებ დნენ სა ვაჭ რო ურ-
თი ერ თო ბებს თვით ირან ში და იქ თა ვი ან თი სა ვაჭ რო სახ ლე ბი ჰქონ დათ. ამი-
ტო მაცაა, რომ საფ ლა ვის ტექ სტებ ში ქარ თვე ლი ვაჭ რე ბის ამა თუ იმ საგ ვა რე უ-
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ლო დან რა მდე ნი მე თა ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იხ სე ნი ე ბი ან. და რაც მთა ვა რი ა, 
1702 წლის საფ ლა ვის ქვის წარ წე რა ზე ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ ნათ ლად აჩ ვე ნა, 
რომ ამ სო ცი ა ლურ ფე ნას ვაჭ რო ბის გარ და შეთ ვი სე ბუ ლი ჰქონ და დიპ ლო მა ტი-
უ რი მი სი აც. ეს ბუ ნებ რი ვი ცა ა, ისი ნი, მა თი საქ მია ნ ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, კარ-
გად იც ნობ დნენ ქარ თლი დან ირან ში მი მა ვალ გზებს და ამი ტო მაც ქარ თლის 
მე ფე ე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში სწო რედ ვა ჭარ თა ფე ნის წარ მო მად გენ ლებს აგ ზავ-
ნიდ ნენ დიპ ლო მა ტი უ რი მი სი ით სე ფი ან თა ირა ნის სა მე ფო კარ ზე. დასასრულ, 
აღ ნიშ ვნის ღირ სია ფარ სა დან გორ გი ჯა ნი ძის ახა ლი ბი ოგ რა ფი უ ლი დე ტა ლე-
ბი. რო გორც გა ირ კვა, ირან ში მოვაჭრე ქარ თვე ლი – პა პუა თუ თუ ნიშ ვი ლი, თა-
ვი სი სა ვაჭ რო საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტიანად წარ მარ თვის მიზ ნით, და ნა თე სა ვე ბია 
XVII სა უ კუ ნის ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი ის ტო რი კო სის – ფარ სა დან გორ გი ჯა ნი ძის 
ოჯახს და თა ვი სი ვა ჟის, ზუ რა ბი სათ ვის ფარ სა და ნის დღემ დე უც ნო ბი ქა ლიშ-
ვი ლი შე ურ თავს ცო ლად. 

ლი ტე რა ტუ რა:
 აჰ მა დი- მი ან დაშ თი ა. (2019) ქარ თუ ლი საფ ლა ვე ბი ის პა ჰა ნის წმინ და ნეს რეს სომ-

ხურ ეკ ლე სი ა ში. „ქარ თვე ლე ბი თე ი რა ნის დუ ლა ბის ქრის ტი ა ნულ სა საფ ლა ო ზე“.
 გა ბაშ ვი ლი ვ. (1966) სე ფი ან თა ირა ნის სა ქა ლა ქო წყო ბი ლე ბა „თაზ ქი რათ ალ -მუ-

ლუ ქის“ მი ხედ ვით. „ნარ კვე ვე ბი მახ ლო ბე ლი აღ მო სავ ლე თის ქა ლა ქე ბის ის ტო-
რი ი დან“.

 თო დუა მ. (1971) ქარ თულ -სპარ სუ ლი ეტი უ დე ბი. 
 კა კა ბა ძე ს. (1925) ფარ სა დან გორ გი ჯა ნი ძე, სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა, „სა ის ტო-

რიო მო ამ ბე“. ტ. II.
 კა ცი ტა ძე დ. (1976), ქარ თვე ლი ვაჭ რე ბი სე ფი ან თა ირან ში (XVII-XVIII სს.). „ძი ე ბა-

ნი სა ქარ თვე ლო სა და კავ კა სი ის ის ტო რი ი დან“.
 კიკ ნა ძე რ. (1975), ფარ სა დან გორ გი ჯა ნი ძე და „ის ტო რი ა ნი და აზ მა ნი შა რა ვან-

დედ თა ნი.
 კლდი აშ ვი ლი დ., სურ გუ ლა ძე მ., ცა გა რე იშ ვი ლი ე., ჯან დი ე რი გ. (1991) პირ თა 

ანო ტი რე ბუ ლი ლექ სი კო ნი, XI-XVII სს. ქარ თუ ლი ის ტო რი უ ლი სა ბუ თე ბის მი-
ხედ ვით. ტ. I. 

 კუ ცია კ. (1972) ის პა ჰა ნის ქარ თვე ლი ტა რუ ღე ბი (1618-1722). „მახ ლო ბე ლი აღ მო-
სავ ლე თის ის ტო რი ის სა კითხ ე ბი“. ტ. 2.

 მგა ლობ ლიშ ვი ლი მ. (1975) ჟან შარ დე ნის მოგ ზა უ რო ბა სპარ სეთ სა და აღ მო სავ-
ლე თის სხვა ქვეყ ნებ ში.

 ჟორ ჟო ლი ა ნი გ. (1987) ქარ თლ-კა ხე თის სა მე ფო XVII 30-50-ი ან წლებ ში.
 ფუ თუ რი ძე ვ. (1954) მო ჰა მედ თა ჰე რის ცნო ბე ბი სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ. „მა სა-

ლე ბი სა ქარ თვე ლო სა და კავ კა სი ის ის ტო რი ი სათ ვის“. ნაკ ვე თი 30.
 ყა უხ ჩიშ ვი ლი ს. (1959) ქარ თლის ცხოვ რე ბა. ტო მი II.



XVIIXVIII საუკუნეების ქართველი ვაჭრები სეფიანთა ირანში 

213

References:

 Ahmadi-Miandashti A. (2019) qartuli safl avebi ispahanis wminda nesres somxur eklesiashi,
(krebuli) “qartvelebi teiranis dulabis qristianul sasafl aoze”, Tb., “ilias saxelmwifo universi-
tetis gamomcemloba”. (Georgian Graves in Isfahan St. Nesre Armenian Church. Georgians 
in Dulab Christian Cemetery. Tb., “Ilia State University’s printinghouse”.] (in Georgian).

 Gabashvili V. (1966) Sefi anta iranis saqalaqo cyobileba tazqirat al-muluqis mixedvit,
“narkvevebi maxlobeli aghmosavletis qalaqebis istoriidan”. [Safi an Iran City Structure 
according to “Tazkirat al-Muluk”. “Essays from the History of Near Eastern Cities”. Tb., 
“Metsniereba”.] (in Georgian). 

 Kakabadze S. (1925) Parsadan Gorgijanidze, saqartvelos istoria, “Saistorio Moambe”, V.
II. Tb., Parsadan Gorgijanidze, History of Georgia, “Saistorio Moambe”, V. II. 1925 (in
Georgian).

 Katsitadze D. (1976) qartveli vachrebi sefi anta iranshi XVII-XVIII ss. [Georgian merchants
in Safi an Iran XVII-XVIII cc.] “Studies from the History of Georgia and Caucasus”. Tb., 
“Metsniereba”, (in Georgian).

 Kaukhchishvili S. (1959) “qartlis tskhovreba”, The Georgian Chronicles. Volume II. Tb., (in
Georgian).

 Kiknadze R. (1975.) “parsadan gorgijanidze da istoriani da azmani sharavandedtani”, [Par-
sadan Gorgijanidze and “The Histories and Eulogies of the Sovereigns”.] Tb., “Metsniere-
ba”, 1975 (in Georgian).

 Kldiashvili D., Surguladze M., Tsagareishvili E., Jandieri G. (1991.) “pirta anotirebuli le-
qsikoni”, XI-XVII ss. [Annotated Dictionary of Persons, XI-XVII cc. according to the his-
torical documents. V. I. Tb., “Metsniereba”, 1991 (in Georgian).

 Kutsia K. (1972). ispahanis qartveli tarughebi (1618-1722), maxlobeli agmosavletis istoriis
sakitxebi. [Isfahan’s Georgian Tarughs (1618-1722). “Issues of Near Eastern History”.] B. 2, 
Tb., “Metsniereba”. (in Georgian).

 Mgaloblishvili M. (1975.) “jan shardenis mogzauroba sparsetsa da aghmosavletis sxva
qveynebshi”. [Jean Chardin’s Journey to Persia and Other Eastern Countries.] Tb., 
“Metsniereba”.(in Georgian).

 Puturidze V. (1954.) Mohamed taheris cnobebi saqartvelos shesaxeb. masalebi saqartvelosa
da kavkasiis istoriisatvis. [Mohamed Taheri’s Notes about Georgia. “Materials for the Histo-
ry of Georgia and Caucasus”.]V. 30, Tb., “Metsniereba”, 1954 (in Georgian).

 Todua M.(1971.) “qartul-sparsuli etiudebi”. [Georgian-Persian Etudes.] Tb., “Metsniereba”,
1971 (in Georgian).

 Jorjoliani G. (1987.) “qatl-kaxetis samefo XVII 30-50-ian wlebshi”. [Kartli-Kakheti King-
dom in XVII 30-50s.] Tb., “Metsniereba”, 1987 (in Georgian).



214

XVII-XVIII Centuries Georgian Merchants in Safi an Iran
(According to the inscriptions on Georgian and Georgian-Armenian tombstones 

preserved at Armenian Church in Ispahan)
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As it is known, Georgian-Persian relations revived in the period of Safavid Iran, 
more specifi cally, in the XVII-XVIII centuries. Of particular interest is the Georgian-Persian 
trade-economic relationship of that time. Tbilisi – the capital of the Kingdom of Kartli, as one 
of the trading centers and transit cities of the Transcaucasia, was economically particularly 
associated with the Iranian cities. The trade route from Tbilisi to Persia went to Kazakh-
stan-Ganja and Lore-Bambak. The fi rst place in the close trade-economic relationship with 
the Kingdom of Kartli had exactly the Safavid Iran, from where precious fabrics, silk, salt, 
alum, leather, etc. were brought to Kartli. In its turn, the Kingdom of Kartli was supplying 
Iran with raw silk. In addition, wool and cotton fabrics were exported from Kartli. Various 
Georgian wines were also exported from Tbilisi to Armenia, Midia and Ispahan to meet the 
needs of the Persian Shah.

Georgian and foreign sources provide rich material on how active the relationship was 
between that time Kartl-Kakheti Kingdom and Safi an Iran. A group of Georgian and Geor-
gian-Armenian epigraphic monuments preserved at Armenian churches in Isfahan adds even 
more specifi city to this rich source of knowledge, which provide a very valuable and unbi-
ased information about Georgian merchants operating in Safi an Iran.

In the seventies of the last century, to the tomb stones were drawn attention and were 
published by the famous Iranist – Magali Todua. The scientist in his work presents the ep-
itaph of 22 gravestones. After Magali Todua, one part of these inscriptions was studied by 
historian Devi Katsitadze from the historical-source criticism point of view. In the present 
work we have made some adjustments to the texts of the less studied or unexplored part of 
the tombstones, and based on it we have studied them from the historical-source criticism 
point of view.

On the ground of the historical-source-based analysis of the inscriptions, we have pre-
cisely determined the chronology of the activities of one part of the Georgian merchants in 
Safavid Iran. In addition, on the basis of the comparison of the epitaphs of the tombs and the 
data of Georgian historical documents, we found out their relationship to the royal court of 
Kartli and their important role in Georgian-Persian relations. According to the study of one of 
the tombstone inscriptions, we found that a well-known historian of the seventeenth century 
– Parsadan Gorgijanidze, besides son David, mentioned in his work, had also a daughter, who 
was married to Zurab, the son of Papua Tutunisshvili from Gori. Our fi ndings up to date have 
been completely unknown to the scientifi c community.

Keywords: Safi an Iran, Kingdom of Kartli, Georgian merchants, Georgian inscrip-
tions.
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