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I სხდომა – I Session
მარინა მეფარიშვილი
ოთხთანხმოვნიანი ზმნური ძირების ფორმირებისა და
განვითარების გზები სემიტურ ენებში
Marina Meparishvili
Different Ways of Formation and Development of Four-consonantal
Verbal Roots in Semitic Languages
მარიკა ჯიქია
სომატური ლექსემის შემცველ კომპოზიტთა ერთი სახეობა
თურქულში (başıaçık-ის ტიპისა)
Marika Jikia
A Kind of Composites Containing Somatic Lexeme in Turkish
(Başıaçık Type)
ნათელა ჟვანია
პირობითი წინადადება კლასიკურ ეთიოპურ ენაში
Natela Zhvania
Conditional Sentence in Classical Ethiopic Language
მაია სახოკია
მზია ანდრონიკაშვილის შემოქმედება
(ეძღვნება დაბადებიდან მე-100 წლისთავს)
Maia Sakhokia
The Oeuvre of Mzia Andronikashvili
(dedicated to her 100th anniversary)
ოლიკო ბერიძე
ბერძნული “πυρρίχη” [ṗyrrike] და ქართული „ფერხული“ [perkhuli]
(ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის კულტურათა ურთიერთგავლენა)
Oliko Beridze
Greek “πυρρίχη” [ṗyrrike] and Georgian „ფერხული” [perkhuli]
(Interaction of Cultures in the Mediterranean Region)
გურამ ჩიქოვანი
„მულღაზანზარი“ ვეფხისტყაოსანში
Guram Chikovani
“Mulghazanzar” in “The Knight in the Panther’s Skin”
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II სხდომა- II Session
ჯული შოშიაშვილი
პროკოფი კესარიელის „ომი სპარსელებთან“ (ქართული თარგმანი)
Juli Shoshiashvili
‘The Persian War’ by Procopius of Caesarea (The Georgian Translation)

29
30

ნანა მირაშვილი
ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია და ქართული მონასტრები
ეგვიპტეში
Nana Mirashvili
Georgian translated Hagiography and the Georgian Monasteries in Egypt

31

ელენე გიუნაშვილი
საქართველოს ძველი არამეული ეპიგრაფიკა: ლინგვისტური
კვლევის აქტუალური საკითხები
Helen Giunashvili
Old Aramaic Epigraphy of Georgia: Current Issues of Linguistic Studies

34

ნათია დუნდუა
ქართულ კრებულში (S-418) შემავალი სპარსული ტექსტი
Natia Dundua
A Persian Text included in the GeorgianCollection (S-418)

32

35

37
38

Florian Schwarz
Reconsidering a note on the Persian language in early Arabic sources
and its implications for the history of Early New Persian

39

გრიგოლ ბერაძე
პოეზია და ეპიგრაფიკა: XVI საუკუნის ერთი სპარსული რობა‘ი
და მისი „ეპიგრაფიკული მოგზაურობა“ დროსა და სივრცეში

41
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III სხდომა – III Session
Yaroslav V. Pylypchuk
Classics of Persian poetry of Arran and Shirvan
დარეჯან გარდავაძე
იმან ჰუმაიდან იუნისის ლიტერატურული ნარატივები
ლიმინალობის ანთროპოლოგიური თეორიის შუქზე
Darejan Gardavadze
Literary Narratives by Iman Humaydan Younes in the light of the
Anthropological Theory of Liminality
ელენე ჯაველიძე
ავანგარდის ელემენტები ნაზიმ ჰიქმეთის პოეზიასა და
დრამატურგიაში
Elene Javelidze
Elements of Avant-garde in the Poetry and Drama of Nazim Hikmet
თეა შურღაია
იუსტინე აბულაძის რამდენიმე ბიოგრაფიული ფაქტის ახლებური
ინტერპრეტაციისთვის (საარქივო მასალებზე დაყრდნობით)
Tea Shurgaia
A Reinterpretation of Justine Abuladze’s Some Biographical Facts
(according to archival documents)
თამარ მოსიაშვილი
სიტყვა „ალკოჰოლის“ შესახებ: გზა კოსმეტიკური ფხვნილიდან
ალკოჰოლამდე
Tamar Mosiashvili
About the Word “Alcohol”: Road from the Cosmetic Powder to Alcohol
დავით თინიკაშვილი
რომის კათედრის სტატუსი პირველი ათასწლეულის აღმოსავლურ
საქრისტიანოში
David Tinikashvili
The Status of The See of Rome in the first Millennium of Eastern
Christianity
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IV სხდომა - IV Session
ელისო ელიზბარაშვილი
კატასტროფის პირისპირ: „იუსტინიანეს შავი ჭირი“ და COVID-19
Eliso Elisbarashvili
Facing the Catastrophe: the “Justinianic Plague” and COVID-19
მანანა გაბაშვილი
დროშა კორცხელის ტაძარზე
Manana Gabashvili
Flag on Kortskheli Cathedral

61
62

64
65

ნინო ჯაველიძე
ჯვაროსნობა XII საუკუნის საქართველოს მეფეთა თვალსაწიერში
Nino Javelidze
Crusading from Georgian Kings’ (XII c.) Point of View
გიორგი მაჭარაშვილი
რას აღნიშნავს „მოსაყდრე“?
Giorgi Macharashvili
What Does ‘მოსაყდრე’ [Mosaq’dre] Mean?
თინათინ კუპატაძე
ირანული ფემინიზმის საწყისები და მისი პიონერები - სედიყე
დოულათაბადი
Tinatin Kupatadze
The origins of Iranian Feminism and its Pioneers – Sedighe Dowlatabadi
ირაკლი თოფურიძე
ქალთა მდგომარეობა ერაყში მამლუქთა მმართველობის დროს
Irakli Topuridze
Women in Iraq during the Rule of Mamluks
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66
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V სხდომა- V Session
Aliaksandr Filipau
The Foreign Policy of the Mamluk State in the Early Bahri Period (650699 AH / 1252-1299 AD): Statistical Approach

75

Hirotake Maeda
A Date on the Ascension of King Teimuraz I and its Surroundings from
the Description of Tarikh-e ‘Abbasi

78

Giorgio Rota
Some Remarks on the Phenomenon of the Renegades in the
Mediterranean Basin and Safavid Persia

79

ირინე ნაჭყებია
განუხორციელებული პროექტი: ექიმ ანტუან-მარი სალვატორის
ცნობები ირანში მედიცინისა და ჰიგიენის მდგომარეობის შესახებ
(1808) (საფრანგეთის საარქივო დოკუმენტის მიხედვით)
Irina Natchkebia
Unrealized Project: Medicine and Hygiene in Iran by Physician
Antoine-Marie Salvatori (1808) (According to a French archival
document)
Tilmann Kulke
The Project “The Caucasus in Global History”- Preliminary Report
Vasyl Orlyk
The Varieties of the Copper Coins of First Group from the Principality
of Antioch during the Regency of Tancred of Tarentum
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VI სხდომა - VI Session
ირაკლი ფაღავა
კახეთისა და კახეთ-ჰერეთის მონარქების საფასის კომპლექსური
ისტორია
Irakli Paghava
The Coinage of the Monarchs of Kakheti and Kakhet-Hereti: A
Comprehensive History
Nikolaus Schindel
A Note on Sasanian Coinage in Georgia

84
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თამარ ლეკვეიშვილი
ლევან II დადიანის ირანული სამოსი დასავლეთ საქართველოს
ეკლესიების ფრესკების მიხედვით
Tamar Lekveishvili
The Clothing of Levan II Dadiani according the Frescoes of Western
Georgian Churches
თამარ დემეტრაშვილი
ჩიქვან-ლიპარტიანთა ირანული სამოსი მარტვილის მონასტრის
ფრესკებზე
Tamar Demetrashvili
Chikvan-Lipartians’ Iranian Clothing on the Frescoes of Martvili
Monastery
Negar Habibi
Hidden Treasure: Iranian Cultural Heritage in Geneva
Majid Hassan Ali
The Identity Controversy of Religious Minorities in Iraq: the
Crystallization of the Yazidi Identity after 2003
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VII სხდომა - VII Session
მირანდა ბაშელეიშვილი
„რბილი ძალის“ როლი ირანის რეგიონულ პოლიტიკაში
Miranda Basheleishvili
Role of “Soft Power” in Iran’s Regional Policy
გიორგი სანიკიძე
ირანი და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი
George Sanikidze
Iran and the Nagorno-Karabagh Conflict
Lana Ravandi-Fadai
Women Agents in Iran

94
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Katarzyna W. Sidło
Acceleration of Digitalization processes of SMEs in the Middle East and
North Africa – a Silver Lining of the COVID19 Pandemic?
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VIII სხდომა - VIII Session
ჯაბა მესხიშვილი
ქართველი პატრიოტები იაპონელი დაზვერვის ოფიცრის
მოგონებებში
Jaba Meskhishvili
Georgian Patriots in Memoirs of Japanese Intelligence Officer
Tamta Bokuchava
Erdoğan’s New Economic and Political Challenges
თამთა ბოკუჩავა
ერდოღანის ახალი ეკონომიკური და პოლიტიკური გამოწვევები
სიმონ გურეშიძე
თუნისის „არაბული გაზაფხულის“ ანატომია სეკულარული
პარტიების და ისლამისტების ურთიერთობის ფონზე
Simon Gureshidze
Anatomy of Tunisia’s “Arab Spring” Amid the Relations between Secular
Parties and Islamists
ინგა ინასარიძე
ერაყი ირან-საუდის არაბეთს შორის რეგიონული
ლიდერობისთვის დაპირისპირების კონტექსტში
Inga Inasaridze
Iraq in Contexts of the Saudi-Iranian Confrontation for Regional
Dominance
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პროექტის - „დოკუმენტები საქართველოს შესახებ ირანის არქივებსა
და ბიბლიოთეკებში“ განხორციელების მეორე წლის შედეგები
(ორგანიზებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის № FR 18-7653 ფარგლებში)
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Round-Table
“Documents about Georgia in the Archives and Libraries of Iran” –
Results of the second year of the implementation of the Project
(organized in the frame of the Project № FR 18-7653 supported by Shota
Rustaveli National Scientific Foundation)
Co-organizers:
Faculty of Humanities, University of Tehran
Institute for Guilan Studies, University of Guilan
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George Sanikidze
The First Consul of France in Tbilisi Jacques-François Gamba (18211833) about the Perspectives of the Georgian-Iranian trade Relations

12

121

123

Amin Ghezelbashan
Three Georgian Families in Khuzestan

125

გრიგოლ ბერაძე, თამაზ აბაშიძე
მასალები ირან-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიისათვის:
სეფიანთა პერიოდის სამი სპარსული დოკუმენტის შესახებ

126

Grigol Beradze, Tamaz Abashidze
Materials on the History of the Interrelation of Iran and Georgia:
Three Persian Documents of the Safavid Period

128

13

მარინა მეფარიშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ოთხთანხმოვნიანი ზმნური ძირების ფორმირებისა და
განვითარების გზები სემიტურ ენებში
1.

მრავალთანხმოვნიანი

ძირების

წარმომავლობისა

და

მათი

სტრუქტურულ-სემანტიკური დიფერენციაციის საკითხი სემიტოლოგიაში
საბოლოოდ

გადაჭრილ

იმავდროულად

პრობლემათა

სემიტური

რიგს

არ

მორფოლოგიური

განეკუთვნება.
სისტემისათვის

სამთანხმოვნიანობის დომინაცია ზმნურ სტრუქტურაში საყოველთაოდ
გაზიარებული თვალსაზრისია.

ოთხთანხმოვნიანი ზმნური ძირების

ფორმირებასთან დაკავშირებით კი უნდა აღინიშნოს, რომ სახეზეა

ორი

და სამთანხმოვნიანი ძირების სხვადასხვა ხერხით გაფართოების შედეგი.
2. მოხსენებაში წარმოდგენილია სემიტურ ენებში დადასტურებული
ოთხთანხმოვნიანი ზმნური ძირების სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი,
შედეგად შესაძლებელია გამოიყოს რამოდენიმე ჯგუფი, სახელდობრ:
(ა). პირველ ჯგუფში შემავალი ზმნები მოხსენებაში განხილული
ძირებიდან ყველაზე მრავალრიცხოვანია. ისინი ორთანხმოვნიანი ძირების
რედუპლიკაციითაა მიღებული (xy > xyxy). წარმოების აღნიშნული მოდელი
ძალზე პროდუქტიულია უკლებლივ ყველა სემიტურ ენაში. ამგვარი ზმნური
ძირები ინტენსიური მოქმედების სემანტიკას გადმოსცემენ. მათ ემატებათ
ხმაბაძვითი, ონომატოპოეტური ზმნები, რომლებიც ანალოგიური გზით ორთანხმოვნიანი ძირების რედუპლიკაციითაა ნაწარმოები.
(ბ).

ოთხთანხმოვნიანი

ძირების

ფორმირების

სხვა

მოდელია

წარმოდგენილი სამთანხმოვნიანი ძირის მესამე ძირეულის გამეორებით
ნაწარმოებ (xyzz ტიპის) დევერბალურ ზმნებში.
(გ). ოთხთანხმოვნიანი ძირების

ფორმირების კიდევ ერთი ხერხია

ტრიკონსონანტურ ძირებში მეოთხე თანხმოვნის ჩართვა. სამძირეულიანი
ფუძეები ჩვეულებრივ გავრცობილია სონორი თანხმოვნებით (x- S- yz).
(დ).

მომდევნო

რადიკალურად

ჯგუფის

განსხვავდებიან,

ზმნები
რადგან

ზემოთგანხილულთაგან
მათი

ფორმირებისთვის

გამოიყენება აფიქსალური წარმოება, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ მათ
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აღარ აქვთ პრეფიქსების გაგება, მათი თანხმოვნური ნაწილი აღიქმება
როგორც პირველი ძირეული კონსონანტი ოთხთანხმოვნიანი ზმნისა.
ამგვარ ზმნებს შინაარსობრივად უმთავრესად კაუზატივის გაგება აქვთ,
ამიტომ ე.წ. „ლექსიკურ კაუზატივებად“ მიიჩნევიან.
(ე). ბოლო ჯგუფში გაერთიანებულია დენომინატიური ზმნები,
რომლებიც

ნაწარმოებია

ნასესხობებისგან.

მათი

გავითვალისწინებთ

სხვადასხვა

რაოდენობა
ევროპული

დროს

შეთვისებული

პოტენციურად
ენებიდან

მზარდია,

უკანასკნელ

თუ

ხანებში

შეთვისებულ მრავალრიცხოვან ნეოლოგიზმებს.
3.

ამგვარად,

ოთხთანხმოვნიანი

ზმნური

ძირები

სხვადასხვა

სემიტურ ენებში საერთო სტრუქტურულ-სემანტიკურ ნიშნებს ავლენენ,
რაც

ამ ენებში არსებულ საერთო ტენდენციებზე უნდა მიუთითებდეს;

განსხვავება
სახესხვაობის

მხოლოდ

ძირის

გადმოსაცემად

გაფართოებისა

გამოყენებულ

და

სემანტიკური

ხერხთა

რაოდენობრივ

მახასიათებლებში უნდა ვეძებოთ. აღნიშნულ ხერხთა სიმრავლე და
მრავალფეროვნება,

ერთი

მხრივ,

ხელს

უწყობს

სემიტურ

ენათა

ლექსიკური ფონდის გამდიდრებას, მეორე მხრივ კი იწვევს როგორც
სინონიმების, ასევე ზოგჯერ ომონიმების გამრავლებასაც.

სავსებით

შესაძლებელია, მომავალში ვივარაუდოთ ოთხთანხმოვნიანი ზმნური
ძირების რაოდენობის ზრდა, განსაკუთრებით, ევროპული ენებიდან
შემოდინებული ნასახე–ლარი ნეოლოგიზმების ხარჯზე.

Marina Meparishvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

DIFFERENT WAYS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOURCONSONANTAL VERBAL ROOTS IN SEMITIC LANGUAGES
1. The issue of origin of multiliteral roots in general is remain open to
debate, although it is certain, triliteral verbal roots have dominative position in
Semitic morphological system. As for quadriliteral verbal roots, they might be
regarded as a result of widening of biliteral and triliteral roots by different way.
2. The paper deals with the formal and semantic analysis of

four-

consonantal verbs in different Semitic languages. The consideration of four-con-
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sonantal verbs allows definition of some groups for them. Thus, quadriliteral
verbal roots are classified as follow:
a. the first

group consists of the four-consonantal verbs formed by the

doubling of a biliteral roots ( xy > xyxy), as a result developed four-consonantal
verbal roots with meaning of “intensive” action. This group is more numerous
than others regarded in the paper, because it includes inconsiderable number
of the phonetic imitative words too, namely, the onomatopoetic verbal subgroup coined by reduplication of two-consonantal roots, found in different
Semitic languages.
b. Another way of forming of four-consonantal roots is adding of forth
radical on

the triconsonantal verbal roots, formed by doubling of the final

radical (xyz > xyzz).
c. Next way of forming of four-consonantal verbal roots is through
inserting a sonorant resonant consonant (x- S- yz).
d. This

group is very special and strongly differs from previous ones by

formation. The initial consonants of former-prefixes are no more regarded as
formative elements, but considered as first radical consonant of quadriliteral
verbs. The verbs of this type have the

meaning of causation and can be

regarded as lexical causatives.
e. Last group consists of denominative verbs which are often back
formations from the nouns of deverbal origin, this verbs are numerous enough,
especially to take into account a large amount of neologisms, borrowings from
different European languages, so-called internationalisms.
3. Finally, all features connecting with formal and semantic development
of four-consonantal verbal roots might be found in different Semitic languages,
e.g. in classical Arabic, Aramaic, Ethiopic etc. as well as in Modern SouthArabian and other peripheral ones.. It indicates on common tendencies occur
everywhere; the widening of biliteral and triliteral roots by different way is an
important reason for enrichment of vocabulary of different Semitic languages. In
the same time it could also be a reason for occurance of numerous synonyms as
well as omonyms too. Moreover, increase of their quantity is expected, if we take
into account widespread neologisms (international words), occurred in different
Semitic languages.
mmeparishvili@rambler.ru
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მარიკა ჯიქია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სომატური ლექსემის შემცველ კომპოზიტთა ერთი სახეობა
თურქულში (başıaçık-ის ტიპისა)
ნებისმიერ
ენაში
უნივერსალურია
სიტყვათშეერთებათა
ზოგადსტრუქტურულ-სემანტიკური მოდელი და იგი
ორგანზომილებიანია.
ერთი
გულისხმობს
სხვადასხვა
მორფოლოგიურ-სინტაქსური
საშუალებებით ორი (ან მეტი) ფუძის გაერთიანებას. შედეგად დგინდება
თხზულ
სიტყვათა
ფორმალური
ჯგუფები.
კომპონენტთა
მნიშვნელობებიდან გამომდინარე კი გამოიყოფა ერთცნებიანი ან ორ- და
მეტცნებიანი სახელები, რაც მიიღება ფუძეთა გამთლიანების გზით ან
კომპონენტების ცალ-ცალკე მნიშვნელობათა თავმოყრით.
სალიტერატურო თურქულ ენაში სიტყვათთხზვის უამრავი ქმედითი
მოდელია.
ესაა
ფუძეგაორკეცებული
კომპოზიტები,
სხვადასხვა
ფუძეთაგან შედგენილი რთული სიტყვები, შერითმული შესიტყვებანი,
m- დუბლეტები და სხვ. ამ პროცესში გამოიყენება აგრეთვე იზაფეტური
კონსტრუქცია, რაც
თურქული ენის
(არამხოლოდ ანატოლიური
თურქულის) უდავოდ მნიშვნელოვანი და სპეციფიკური მახასიათებელია.
მორფოსინტაქსური მაჩვენებლების მიხედვით გამოკვეთილია პირველი,
მეორე და მესამე იზაფეტის სტრუქტურები. ამათგან პირველი იზაფეტის
შემთხვევაში არსებითი სახელები, ფაქტობრივად, მირთვით არის
მარკირებული, მეორე იზაფეტის კონსტრუქციაში მართვა ფიგურირებს,
ხოლო მესამე იზაფეტის სტრუქტურა შეთანხმების წესებით ფორმდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ ენის გრამატიკული წყობის თითქმის ყველა
ძირითადი დებულება იზაფეტის პრიზმაში ტარდება დომინანტური
ნიშნით - მსაზღვრელი (ფართო გაგებით) უსწრებს საზღვრულს.
სიტყვათთხზვის სეგმენტში გვხვდება ე.წ. ერთშემადგენლიანი
იზაფეტით წარმოებული ნაირგვარი რთული სიტყვები. მოხსენებაში
განვიხილავთ
ამგვარ სიტყვათა ერთ ტიპს,
რომლის პირველი
კომპონენტი სომატური ლექსემაა, ხოლო მომდევნო წევრი ზედსართავი
სახელია: başıaçık baş ‘თავი’ ı ‘III პირის მხოლობითი რიცხვის
კუთვნილებითი აფიქსი’ açık ‘ღია’ ‘თავი მისი ღია’.
ფაქტობრივად, შედგენილ სიტყვაფორმათა ამ ერთ სახეობაში
დარღვეულია თურქულ ენათა გამჭოლი მახასიათებელი -- ატრიბუტული
მსაზღვრელი მოსდევს საზღვრულს.
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ქართველთათვის ეს თურქული კომპოზიტი უცილოდ აკაკი
წერეთლის მოთხრობის მთავარი პერსონაჟის სახელს -- ბაშიაჩუკს -მიემართება, ხოლო აღმოსავლეთმცოდნე ისტო-რიკოსთათვის მას სხვა
დატვირთვაც აქვს: ოსმალო მემატიანეები
იმერეთის სახელდებისას
ჩვენი ქვეყნის ამ კუთხეს მხოლოდ Başıaçık-ით მოიხსენიებენ.
მოხსენებაში განვიხილავთ ağız ‘პირი’, ayak ‘ფეხი’, baldır'წვივი’, baş
‘თავი’, bel ‘წელი’, boyun ‘კისერი’, burun ‘ცხვირი’, dil ‘ენა’, el ‘ხელი’, gönül
‘გული’, göz ‘თვალი’, kulak ‘ყური’ ლექსემების შემცველ სიტყვაფორმებს.

Marika Jikia

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

A KIND OF COMPOSITES CONTAİNİNG SOMATIC LEXEME IN
TURKISH (BAŞIAÇIK TYPE)
The general structural-semantic model of word combinations is universal in any
language and it is two-dimensional.
One implies combining two (or more) stems by different morphologicalsyntactic means. As a result, formal groups of composed words are established.
According to the meanings of the components, there are distinguished
names with single or double- and more notions, which are obtained by unifying
the stems or by putting together separate meanings of the components.
There are many effective models of word forming in literary Turkish
language. These are composites with doubled stems, compound words composed
of different stems, rimed word-combinations, m-doublets, etc. In this process is
used also an izafet construction, which is undoubtedly an important and specific
characteristic of Turkish language (not of only Anatolian Turkish). According to
morphosyntactic indicators, the structures of the first, second and third isaphets
are distinguished. From these, in the case of the first izafet, the nouns are
actually marked by adjunction, in the construction of the second izafet we have
government, and the structure of the third izafet is formed according to
agreement rules.
It can be said that almost all the main concepts of the grammatical order
of this language are passed through the prism of izafet by the dominant sign - the
determinant (in a broad sense) precedes the determined word.
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In the segment of word composing we find a variety of complex words
produced by the so-called single-component isafet. In the paper we discuss one
type of such words, the first component of which is a somatic lexeme, and the
next member is an adjective: başıaçık baş ‘head’ ı ‘third person singular possessive
affix ’ açık ‘open’ ‘head of him/her/it open’.
In fact, in this one kind of the composed word forms, the permeable
characteristic of Turkish languages is violated - the attributive determinant
follows the determined word.
For Georgians, this Turkish composite inevitably refers to the name of the
main character in Akaki Tsereteli's story - Bashiachuk - while for orientalist
historians it has also another meaning: Ottoman historians when naming Imereti
refer to this part of our country only by Başıaçık.
In the paper we discuss word forms containing lexemes ağız 'mouth', ayak
'leg', baldır 'shin', baş 'head', bel 'waist', boyun 'neck', burun 'nose', dil 'tongue',
el 'hand', gönül 'heart ', göz' eye ', kulak' ear '.
marika.jikia@tsu.ge
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ნათელა ჟვანია
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პირობითი წინადადება კლასიკურ ეთიოპურ ენაში
1. კლასიკურ ეთიოპურში (გეეზში) პროტასისი „თუ“ გადმოიცემა
შემდეგი წინდებულებით „’ǝmma ან la’ǝmma. აპოდოსისი „შედეგი“
გადმოიცემა wa-ს საშუალებით.
2. შინაარსის

მიხედვით

განირჩევა

რეალური

პირობა

და

არარეალური. რეალური პირობის დროს იხმარება იმპერფექტი და
მიუთითებს აწმყო ან მომავალ პირობაზე: მაგ.,’ǝmma: nabarka: zǝyya
(wa-) yǝrakǝbuka: „თუ შენ დარჩები აქ, ისინი გნახავენ“.
3. თუ პირობითობა ეხება წარსულ სიტუაციას, აპოდოსისში და
პროტასისშიც ზმნა იქნება პერფექტში: მაგ., ՚ ǝmma: rǝḫǝbku:
wahabwni ḫǝbǝsta: „მე რომ მშიერი ვიყავი, მათ მომცეს პური“.
4. აპოდოსისში

ზმნა

შეიძლება

დადგეს

ბრძანებითში

ან

კავშირებითში, თუ ამას მოითხოვს წინადადების მნიშვნელობა:
მაგ., ՚ǝmma: rakabka: bǝ՚ǝse rǝḫuba: habo: mablǝ‛a: „თუ მშიერ კაცს
ნახავ მიეცი საჭმელი!“
5. უარყოფა გამოიხატება შემდეგით: ՚ǝmma: ՚akko „თუ არ“.
6. არარეალური პირობის დროს პროტასისში იხმარება soba, ხოლო
აპოდოსისში ყოველ ზმნას წინ უძღვის ნაწილაკი ՚ǝm. მაგ., soba
rakabkǝwwo, ՚ǝm ՚aḫazkǝwwo: wa՚-ǝm qatalkǝwwo „მე თუ მას
ვიპოვიდი, დავიჭერდი და მოვკლადი“.

20

Natela Zhvania
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

CONDITIONAL SENTENCE IN CLASSICAL ETHIOPIC LANGUAGE
1. In classical Ethiopic language (Gǝ‛ǝz) the protasis is introduced
with ՚ǝmma or la՚ǝmma-if; the apodosis is introduced with wa-.
2. There are two kinds of conditions: real condition and unreal condition.
The Imperfect is used in the apodosis, when the sentence states a present
general of future condition: ՚ǝmma: nabarka: zǝyya (wa-) yǝrakǝbuka:
e.g. “if you remain here, they will find you”.
3. If the conditional sentence describes a situation in the past, the verbs of
both the protasis and the apodosis are in the perfect: e.g. ՚ǝmma:
rǝḫǝbku: wahabuni ḫǝbǝsta: “if I was hungry, they gave me bread”.
4. The apodosis is may have an imperative or subjunctive verb if the
meaning requires it: e.g., ՚ǝmma rakabka bǝ՚ǝse raḫba: habo: mablǝ‛a “if
you find a hungry man, give him food.
5. Negation is expressed as follows: ՚ǝmma ՚akko “if not”.
6. Contrary to real conditions the protasis is introduced with soba, and each
verb of the apodosis is preceded by the conditional particle ՚ǝm-: e.g. soba
rakabkǝwwo, ՚ǝm-՚aḫazkǝwwo, wa-՚ǝm-qatalkǝwwo: “if I had found him,
I would have sized him and killed him”.
zhvania.nat@gmail.com
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მაია სახოკია

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მზია ანდრონიკაშვილის შემოქმედება
(ეძღვნება დაბადებიდან 100 წლისთავს)
მზია

ანდრონიკაშვილი

ურთიერთობათა

დიდი

მადლმოსილი

სპეციალისტი.

მიმოიხილა

ქართულ–ირანული

ისტორია,

მოგვცა

მან

მეცნიერია,
ღრმად

მიმართებების

ფონოლოგიურ

და

ენობრივ

შეისწავლა

სხვადასხვა

სემანტიკურ

და

ეპოქათა
ჯგუფთა

გამოწვლილვითი ანალიზი ენობრივ კონტაქტთა უძველესი, საშუალო და
თანამედროვე ეპოქათა მიხედვით. მისი ძირითადი საფუძვლიანი ნაშრომი
მოიცავს ირანიზმებს ძველი სპარსულიდან, საშუალო სპარსულიდან,
ავესტიდან, მიდიური ენიდან, სკვითურ–ალანურ–ოსური შრეებიდან,
პართულიდან, ახალსპარსულიდან, აგრეთვე სხვა ენათა თუ დიალექტთა
მონაცემებს.

იგი

იყო

მრავალი

მკვლევარის

მასწავლებელი.

მზია

ანდრონიკაშვილს ნათარგმნი აქვს ქართულად რამდენიმე ძველსპარსული
წარწერა, ფრაგმენტები რიგვედიდან და ავესტიდან. ეს თარგმანები
მაღალმხატვრული ლიტერატურული შემოქმედების ხასიათს ატარებს.
მოხსენებაში წარმოდგენილია მზია ანდრონიკაშვილის შემოქმედების
ინდივიდუალური ხედვა, შეფასება.
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Maia Sakhokia
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THE OEUVRE OF MZIA ANDRONIKASHVILI
(dedicated to her 100th anniversary)
Mzia Andronikashvili is an incisive researcher of linguistic relations. She has
reviewed Georgian-Iranian historical data in various periods and analyzed in
details the phonological and semantic groups of linguistic contacts in the ancient,
medieval and modern epochs. Her main fundamental work includes the iranisms
from Old Persian, Mid-Persian, Avestian, Midian, Scythian, Alanian-Ossetian,
Parthian, New Persian and other languages and dialects. She was a teacher of
multiple researchers. Mzia Andronikashvili has translated on Georgian some Old
Persian Inscriptions, Some Fragments from Avesta and Rigveda. These
translations are of an High Art Literature nature.
The communication represents the individual analyze of the oeuvre of Mzia
Andonikashvili.
maiasakhokia@yahoo.com
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ოლიკო ბერიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბერძნული "πυρρίχη" [ṗyrrike] და ქართული "ფერხული" [perkhuli]
(ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის კულტურათა ურთიერთგავლენა)
პირველ ცნობებს ბერძნული საბრძოლო ცეკვის „პირიხესა“ და
ქართული

საბრძოლო,

მითოლოგიამდე
მებრძოლნი

რიტუალური

მივყავართ.

კუნძულ

ცეკვის

ქალღმერთ

კრეტაზე

იდას

რეას

მთაზე

„ფერხულის“
მიერ

შესახებ

შეიარაღებული

ახალშობილი

ზევსის

საკუთარი მამისაგან, ტიტანოს კრონოსისაგან გადარჩენას ცეკვითა და
ხმაურით ცდილობენ. წრეში ტრიალისას შუბსა და ფარს ერთმანეთს
ურტყამენ და იწვევენ ხმაურს, რომ ჩვილის ტირილი მამის ყურს არ
მისწვდომოდა. სავარაუდოდ, დორიული წარმოშობის თავდაპირველ
ცეკვას წრეში ტრიალით იარაღის თანხლებით ასრულებდნენ. ზოგიერთი
ძველი წყაროს ცნობით, „პირიხე“ კუნძულ კრეტაზე ახალგაზრდების
ბრძოლისთვის საწვრთნელი

ვარჯიშები იყო. მოგვიანებით კი სხვა

რეგიონებში განსხვავებული შინაარსის ცეკვის სახეც მიიღო. ქართულ
რეალობაში

ფერხულის

შესახებ

„პირიხესთან“ პარალელისთვის
"ბაილ–ბეთქილის"

მრავალფეროვან

მითოსიდან

გამოვარჩიეთ სვანეთში შემონახული

[bail-betkili]

სარიტუალო

ცეკვა,

რომელიც

სრულდებოდა სიმღერის თანხლებით და რომლის ტექსტშიც ასევე
ფიგურირებენ უზენაესი ღვთაება, ნადირობის ქალღმერთ დალის სახით,
და მისი სატრფო მონადირე, რომლის მიზანია, გადაარჩინოს ღვთაების
ახალშობილი

შვილი.

ქართულ

ქორეოგრაფიულ

ხელოვნებაშიც

ფერხულის მრავალი სახეობაა ცნობილი: საბრძოლო, რიტუალური,
საყოფაცხოვრებო და გავრცელებულია საქართველოს თითქმის ყველა
კუთხეში.
სტატია განიხილავს ხმელთაშუა ზღვის აუზის ერთ ცივილიზაციაში
განსხვავებულ კულტურულ სამყაროთა ურთიერთგავლენის შემთხვევებს
ორი ცეკვის ჭრილში. დასასრულს, მოსაზრებას გამოვთქვამთ ტერმინების
- პირიხესა და ფერხულის - ეტიმოლოგიური შესაძლო თანხვედრის
შესახებ.
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GREEK “ΠΥΡΡίΧΗ” [ṖYRRIKE] AND
GEORGIAN „ფერხული” [PERKHULI]
(Interaction of cultures in the mediterranean region)
The first evidence about the Greek war dance Pyrrhike and the Georgian war,
ritual dance Perkhuli leads us to mythology. The warriors (the rustic gods and
spirits), summoned by Rhea on Mount Ida on the Island of Crete were trying to
save newborn Zeus from his own father, Titan Cronus, by means of a dance and
noise. Participants of the round dance were clashing spears and shields, causing
noise, in order to prevent the father from hearing the crying baby. The initial
dance, presumably of the Dorian origin, was performed by moving in a circular
pattern, holding weapons. According to some ancient sources, on the Island of
Crete Pyrrhike was battle training, intended for youths. Later on, in other
regions it was transformed into a dance with a completely different meaning.
Of the varied myths, associated with Perkhuli in the Georgian reality, for
comparison with Pyrrhike, we have selected a ritual dance, called “ბაილბეთქილი” [bail-betkili], preserved in Svaneti. The dance was performed
accompanied with a song. Its lyrics contain the story of the supreme deity hunting goddess Dali, and her lover hunter, who is trying to save the deity’s
newborn child. In Georgian choreographic art, many varieties of Perkhuli dance
are known: war, ritual, everyday life, and it is performed in almost all regions of
Georgia.
On the example of the two dances, the article considers the instances of
interaction between different cultural worlds within a single Mediterranean
civilization.

Finally, the opinion is expressed concerning the possible

etymological coincidence of the two terms - Greek “πυρρίχη” [ṗyrrixe] and
Georgian „ფერხული” [perxuli].
beridzeoliko@gmail.com
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გურამ ჩიქოვანი
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

„მულღაზანზარი“ ვეფხისტყაოსანში
დრო და სივრცე ერთერთი საინტერესო და საკვანძო საკითხია
“ვეფხისტყაოსანში”. პოემის გმირები დიდ მანძილებს გადიან, გზაში
დიდხანს არიან, მოგზაურობენ ზღვაზე და ხმელეთზე. ასეთ ვითარებაში
მნიშვნელოვანია

მულღაზანზარის

ადგილსამყოფელი,

რომლის

დადგენაში, ჩემი აზრით, გვეხმარება ამ სიტყვის ეტიმოლოგია.
მულღაზანზარს ნიკო მარი უკავშირებს სპარსულ მულღაზარს ()ﻣرﻏزار,
რომლის ერთერთი მნიშვნელობაა „მინდორი“. იუსტინე აბულაძის მიერ ეს
სიტყვა განმარტებულია, როგორც „ფრინველებით გამორჩეული ადგილი“
(მურღ - “ფრინველი” და ზარ - “ოვანი”). სარგის კაკაბაძის რედაქტორობით
გამოცემულ „ვეფხისტყაოსანში“ მოცემულია მულღაზანზარის შემდეგი
განმარტება: „ქართულ ნიადაგზე გადაკეთებული სპარს. მურღაზარ - შაჰრ
- მცირე კორდის ქალაქი“. ჰ. ბეილმა სიტყვაში გამოყო სამი კომპონენტი: 1.
ძირეული მორფემა მურგ > ქართ. მულღ; 2. სუფიქსი - ზან < ჩან < ჩანა; 3.
სუფიქსი - ზარ < ჩარ < ჩარა. ჰ. ბეილი იმოწმებს მარჯორი უორდროპს,
რომლის განმარტებით სპარსული მარგას მნიშვნელობაა „სიმწვანე“,
„ბალახი“,

„მდელო“,

კომპონენტი,
ეყრდნობა

ზან

ხოლო

-

კომპოზიტის

მეორე

„მცირეს“ უნდა აღნიშნავდეს. მოყვანილი მოსაზრებები

სპარსულ

მარგას და გამომდინარეობს ლიტერატურულ

წყაროებში დაცული მულღაზარიდან.
ჩემი აზრით, მულღაზანზარის სრული გაიგივება მულღაზართან
მოითხოვს დაზუსტებას, რადგან აქ გვაქვს ორი, განსხვავებული სიტყვა.
საერთო მათ შორის არის სპარსული წარმომავლობის მულღა (მარგა).
სიტყვის შემდეგი შემადგენელი ელემენტი, განსხვავებით გავრცელებული
ეტიმოლოგიებისა, უნდა იყოს არაბული ზინჯ/ზანჯ ()زﻧﺞ: ზინჯ > ზანზ.
ფონეტიკურად დასაშვებია „ჯ“- ს ჩანაცვლება „ზ“-თი (შდრ. ქვეყნის

ზანზიბარი < ზანჯ-ი ბარ(რ)). მულღაზანზარის მესამე
შემადგენელი ელემენტია - „არ“. ვფიქრობ, აქ „ბ“ თანხმოვანი
ჩავარდნილია. იგი შემოკლებული ფორმაა არაბული სიტყვისა - ბარრ ()ﺑر,
სახელი -

რაც

ნიშნავს

“ხმელეთს”,

“მიწას”.
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თანხმოვან

„ბ“-ს

ჩავარდნა

სამ

კომპონენტიან სიტყვაში დასაშვებია: მულღა - ზანზ - არ < მულღა - ზანჯ -

(ბ)არ.
ამგვარად, „ვეფხისტყაოსნის“ მულღაზანზარი შეიძლება ითარგმნოს,
როგორც „სიმწვანეში ჩაფლული (მწვანე) ზინჯების მიწა, ანუ ქვეყანა“. თუ
ეს ასეა, მაშინ ფრიდონის სამეფო ზინჯების ქვეყნად წარმოგვიდგება და
მისი ადგილმდებარეობა აფრიკის აღმოსავლეთ სანაპირო ზოლში უნდა
ვივარაუდოთ.

აღსანიშნავია,

რომ

გეოგრაფი

ლევან

მარუაშვილი,

რომელიც იკვლევდა პოემის ტექსტის მიხედვით პოემის გმირების
ხმელეთით და ზღვით გადაადგილებას, მანძილებს, მულღაზანზარს
აიგივებდა შირაზელების მიერ აფრიკის აღმოსავლეთ სანაპიროზე, მეათე
საუკუნეში დაარსებულ ქალაქ კილვასთან. ეს ქალაქი შუა საუკუნეებში
ზინჯთა სამეფოს დედაქალაქად ითვლებოდა.

Guram Chikovani
Free University of Tbilisi

“MULGHAZANZAR” IN “THE KNIGHT IN
THE PANTHER’S SKIN”
Time and space are one of the most interesting and significant issues in “The
Knight in the Panther’s Skin”. The heroes of the poem are overcoming great
distances, staying on their way for a long time, and traveling by sea and land. In
such a situation, the location of Mulghazanzar is important, which, in my
opinion, can be established by the etymology of this word.
Niko Marr connects Mulghazanzar with the Persian mulghazar ()ﻣرﻏزار, one
of the meanings of which is “field”. This word is defined by Iustine Abuladze as
“a place distinguished by birds” (murgh – “bird” and zar – Georgian suffix -ovani,
expressing belonging). The following explanation of Mulghazanzar is given in
“The Knight in the Panther’s Skin” edited by Sargis Kakabadze: “adapted on the
Georgian ground the Persian murghazar - shahr – “small greensward city”. H.
Bale singled out three components in the word: 1. the root morpheme murg >
Georgian mulgh; 2. the suffix – zan < chan < chana; 3. the suffix – zar < char <

chara. H. Bailey cites Marjory Wardrop, who explains the meaning of the Persian
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word marga for “green”, “grass”, “meadow”, and zan – the second component of
the composite, should mean “small”. The above considerations are based on the
Persian marga and are derived from mulghazar, preserved in literary sources.
In my opinion, the complete identification of Mulghazanzar with mulghazar
requires clarification because here, we have two different words. Common
among them is mulgha (marga) of Persian origin. The following constituent
elements of the word, in contrast to the common etymologies, must be the
Arabic zinj/zanj ()زﻧﺞ: zinj > zanz. Phonetically it is possible to replace “j”(ğ) with

“z” (cf. country name – Zanzibar < zanği bar(r)). The third component of
Mulghazanzar is “ar”. I think the consonant “b” has dropped out here. It is a
shortened form of the Arabic word barr ()ﺑﺮ, meaning “land”, “ground”, “earth”.
The dropping of the consonant “b” is allowed in a three-component word:
mulgha - zanz - ar < mulgha - zanj - (b)ar.
Thus, Mulghazanzar of “The Knight in the Panther’s Skin” can be translated
as “the land i.e. country of the Zinjes, drowning in the greenery (green)”. If this
is the case, then Pridon’s kingdom represents the country of Zinjes and its
location must be assumed on the east coast of Africa. It is noteworthy that the
geographer Levan Maruashvili, who according to the text of the poem studied
the distances and movement of the poem’s heroes by land and sea, associated
Mulghazanzar with the city of Kilwa, founded by the Shirazi people on the east
coast of Africa in the tenth century. This city was considered the capital of the
Zanj kingdom in the Middle Ages.
g.chikovani@freeuni.edu.ge
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ჯული შოშიაშვილი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროკოფი კესარიელის „ომი სპარსელებთან“
(ქართული თარგმანი)
„ომი სპარსელებთან“ (De Bello Persico) ასახავს ბიზანტიისა და
სპარსეთის ურთიერთობებს მე-6 საუკუნეში, მათ ომებსა და საზავო
შეთანხმებებს. ამ ორი დიდი იმპერიის მმართველთათვის საქართველო
თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით შეუნელებელი ინტერესის საგანს
წარმოადგენდა და, ამდენად, მათი დაპირისპირების პოლიგონსაც.
„ომი სპარსელებთან“ არ არის მხოლოდ საბრძოლო თავგადასავლების
ისტორია, პროკოფი კესარიელი მასში ასევე აღწერს სხვადასხვა ხალხის
ტრადიციებსა და ცხოვრების წესს, მათ თქმულებებსა და ლეგენდებს.
ამრიგად, წიგნი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ისტორიული, არამედ
ეთნოგრაფიული,

ტოპონიმიკური,

გეოგრაფიული

და

ეკონომიკური

თვალსაზრისითაც. პროკოპი კესარიელის მონათხრობი ფასდაუდებელია
მე-6 საუკუნის ბიზანტიისა და მისი მეზობელი ქვეყნების შესწავლისთვის.
„ომი სპარსელებთან“ დღემდე ქართულ ენაზე სრულად თარგმნილი
არ ყოფილა (აკად. სიმონ ყაუხჩიშვილმა მხოლოდ ცალკეული თავები
გამოაქვეყნა „გეორგიკაში“). წიგნი თარგმნილია ძველი ბერძნული ენიდან.
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Juli Shoshiashvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

‘THE PERSIAN WAR’ BY PROCOPIUS OF CAESAREA
(THE GEORGIAN TRANSLATION)
‘The Persian War’ (De Bello Persico) depicts two great empires, Byzantine and
Persia, and war and peace between them. Georgia had been the subject of
unflagging interest and confrontation between Byzantine and Persian rulers due
to its geopolitical position.
‘The Persian War’ is not only a history of war. Procopius describes traditions
and the way of life of various people, revives their tales and legends. Thus, the
work is important not only with regard to compiling historical events, but from
ethnographic, toponymic, geographic, and economic standpoints. The recounts
of Procopius of Caesarea are invaluable for studying the sixth-century Byzantine
and its neighboring countries.
Now we have a full translation of ‘The Persian War’ in the Georgian
language (Acad. Simon Kaukhchishvili published only translations of separate
chapters in ‘Georgica’). The book is translated from the ancient Greek language.

juli_shoshiashvili@yahoo.com
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ნანა მირაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია და
ქართული მონასტრები ეგვიპტეში
დღემდე არაფერია ცნობილი ეგვიპტეში ქართული სკრიპტორიუმების
არსებობის შესახებ, მაგრამ

ჩემი ჰიპოთეზა რეალობას მიუახლოვა

წყაროებმა, რომლებიც მიუთითებს ქართული მონასტრების არსებობას
ეგვიპტეში;
ეგვიპტეში

ქართული

მონასტრის

არსებობის

შესახებ

პირველ

ინფორმაციას „პეტრე იბერის ცხოვრება“(Vს) გვაწვდის; პეტრე, იოვანე
ნეტარი და მისი მოწაფენი გაემართნენ ეგვიპტეში, სკიტეს სამონასტრო
კომპლექსის მოსანახულებლად და წმინდა მამებთან შესახვედრად. მათ
მოილოცეს ადგილები, შეხვდნენ სკიტელ წმინდა მამებს, შეარჩიეს
ადგილი სკიტეში და ააგეს ეკლესია, მის მახლობლად კი მონასტერი.
სკიტეში ბინადრობდა და მოღვაწეობდა ქართველი საეკლესიო მოღვაწე
და ფილოსოფოსი ევაგრე პონტოელი, იგივე ქართველი (ქ. ებორა, პონტო,
345-399წწ); წმინდა მამა სიცოცხლის ბოლომდე ნიტრის უდაბნოში
ასკეტურ ცხოვრებას ეწეოდა და თავს ხელნაწერთა გადაწერით ირჩენდა.
ის პირველი ბერია, რომელმაც უმნიშვნელოვანესი ლიტერატურული
ნაწარმოები შექმნა; მისი „სიტყვანი“ აფორიზმის ხასიათს ატარებს და
„უდაბნოს მამების“ აპოფთეგმების ტრადიციის დაცვით შეიქმნა.
მეორე ინფორმაცია მოცემულია ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის,
პროფესორ გოჩა ჯაფარიძის მონოგრაფიაში: „საქართველო და ეგვიპტის
მამლუქები“, რომელიც ნათელს ფენს ეგვიპტეში ქართული ეკლესიის
არსებობას,

რომელიც

არაბი

ისტორიკოსების

ცნობით,

1321წ.

ანტიქრისტიანული მოძრაობის შედეგად უკვალოდ განადგურდა. XIVს-ის
არაბი ისტორიკოსები გვაწვდიან ცნობებს კაიროსთან, ქ.ფუსტატში,
ეგვიპტის ისტ. დედაქალაქში არსებული ქართველთა ეკლესიის შესახებ.
არაბი ისტორიკოსი დავადარი ქართველებს უწოდებს „ალ-ქურჯ“ და
მოიხსენიებს ქართველთა ეკლესიას. Xს-ში ფუსტატში საშინელი ხანძარი

31

გაჩნდა; ბრბო თავს დაესხა ქართველთა ეკლესიას („ქანისათ ალ-ქურჯ“),
იგივე „ალ-ჰამრა“ (არაბ. „ჰამრა“-წითელი).
1321წ. ალ-ჰამრა ქართველებს ეკუთვნოდათ, მაგრამ არ არსებობს
დოკუმენტი, რომ ის ქართველებმა ააშენეს. ისტორიკოსი ალ-არმანის
ცნობით, XIს-დან XIIIს-ის დასაწყისამდე, ის კოპტთა მმართველობაში იყო.
შესაძლოა, ეკლესია ქართველებს XIIIს-ის დასაწყისში გადაეცათ, როდესაც
ეგვიპტესა და საქართველოს შორის კარგი ურთიერთობები დამყარდა.
სამწუხაროდ, ალ-ჰამრა, ქრისტიანთა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და
უმდიდრესი ეკლესია, 1321წელს მთლიანად განადგურდა.
მესამე არგუმენტი ეგვიპტეში კიდევ ერთი ქართული ეკლესიის
არსებობაზე მიუთითებს; 1950წ. ზემო ეგვიპტეში, თებაიდაში, თებეს
ნეკროპოლზე პროფ. ჰუგო მონერე დე ვილარის ხელმძღვანელობით
ჩატარდა არქეოლოგიური გათხრები. აქ, IV ს-ში პირველად ჩაეყარა
საფუძველი
თაოსნობით.

კინოვიტურ
მონერე

დე

სამონასტრო
ვილარის

ცხოვრებას,

პახუმ

ხელმძღვანელობით

დიდის

თებაიდის

უდაბნოში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად, სოფელ
ხუნეთ-მურაისთან, აღმოჩნდა ქართული ეკლესიის ნანგრევები, რომელიც
IX-Xსს-ით დათარიღდა.

Nana Mirashvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

GEORGIAN TRANSLATED HAGIOGRAPHY AND
THE GEORGIAN MONASTERIES IN EGYPT
Up to day, nothing is known about the existence of Georgian scriptoriums in
Egypt, but my hypothesis has been brought closer to reality by sources indicating
the existence of Georgian monasteries in Egypt.
The first information about the existence of a Georgian monastery is
provided by "Life of Peter the Iberian" (5th century); Peter, John the blessed and
his disciples traveled in Egypt to visit of Sketis monastery complex and to meet
with the Holy Fathers. They prayed for places, met the Holy Fathers of Sketis,
32

chose the place in Sketis, and built a church and a monastery near it. Georgian
ecclesiastical figure and philosopher Evagrius Ponticus, the same Georgian
(Ibora, Kingdom of Pontus, 345-399) lives and worked in Sketis; The Holy Father
lived an ascetic life in the Nitria Desert until the end of the life and lived by
coping of manuscripts. He was the first monk to create the most important
literary works. His "Word" is aphoristic and was created in keeping with the
tradition of the apophthegms of the "Desert Fathers".
The second information is given in the monograph of Doctor of Historical
Sciences, Professor Gocha Japaridze: "Georgia and the Mamlouks of Egypt",
which sheds light on the existence of the Georgian church in Egypt, which
according to Arab historians, was destroyed in 1321 by the anti-Christian
movement. XIV century

Arab historians provide information about the

Georgian Church near Cairo, in the city of Fustat, the historical capital of Egypt.
The Arab historian Davadari calls Georgians "Al-Kurj" and refers to the
Georgian Church. In the X century terrible fire broke out in Fustat; The crowd
attacked the Georgian church ("Kanisat al-Kurj"), the same "al-Harma" (Arabic:
"Hamra" - red).
Al-Hamra belonged to the Georgians in 1321, but there is no document that
it was built by Georgians.According to the historian Al-Armani, from the 11th
century to the beginning of the 13th century, it was ruled by the Copts. The
church may have been handed over to Georgians in the early 13th century,
when good relations were established between Egypt and Georgia.Unfortunately,
al-Hamra, one of the most important and richest churches of the Christians, was
completely destroyed in 1321.
The third argument points to the existence of another Georgian church in
Egypt; Archaeological excavations at the Thebes Necropolis in Thebes in 1950
led by Professor Hugo Monere de Villar.Here, in the 4th century, the foundation
was laid for the first time in the monastic life of Kinovit, led by Pakhum the
Great.Archaeological excavations in the desert of Thebes, led by Montere de
Villar, have uncovered the ruins of a Georgian church near the village of
Khunet-Murai, dating back to the IX-X centuries.
nanamirachvili@yahoo.fr
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ელენე გიუნაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ძველი არამეული ეპიგრაფიკა:
ლინგვისტური კვლევის აქტუალური საკითხები
ძველი არამეული ენა და დამწერლობა მეტად მნიშვნელოვანია
ქართული კულტურის ისტორიისათვის.არამეული ერთ-ერთი მთავარი
წერილობითი ენა იყო, რომელიც გამოიყენებოდა ქრისტიანობამდელ და
ადრექრისტაინულ იბერიაში.
არამეულის მნიშვნელობაზე მიუთითებს ის მრავალრიცხოვანი და
მრავალფენოვანი

წარწერები,

რომლებიც

აღმოჩნდა

აღმოსავლეთ

საქართველოში ხანგრძლივი არქეოლოგიური გათხრების შედეგად.
დღეისათვის მათი საერთო ოდენობა 100-ზე მეტ ნიმუშს შეადგენს და
მოიცავს ჩვ. წ-მდე III-II – ჩვ.წ. III საუკუნეებს. საქართველოს არამეული
წარწერების დიდი ნაწილი ინახება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის
სხვადასხვა ფონდებში. ისინი არაერთგვაროვანია ფორმისა და შინაარსის
მიხედვით. მათგან ყველაზე ვრცელია I-II სს.-ის ქვის სტელებზე
ამოკვეთილი

წარწერები

(შარაგასის

მონოლინგვა

და

სერაფიტას

ეპიტაფია), ასევე მიძღვნითი წარწერები, რომლებიც ოქროს სამაჯურებზეა
შესრულებული

და

აღმოჩენილია

არმაზში,

იბერიის

პიტიახშთა

წარწერების

ენობრივ-

მდიდრულ სამარხებში.
საქართველოს

ძველი

არამეული

პალეოგრაფიულ კვლევას ხანგრძლივი მეცნიერული ტრადიცია აქვს.იგი
უკავშირდება

ქართული

სემიტოლოგიური

სკოლის

ფუძემდებლის,

აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახელს (1904-1973). მცხეთა-არმაზში 1940
წელს აღმოჩენილი ბილინგვისა და მონოლინგვის პალეოგრაფიული
შესწავლის შედეგად გ. წერეთელმა პირველმა დაადგინა ძველი არამეული
დამწერლობის ახალი სახეობა („არმაზული“), რომელიც „წარმოშობილია
ჩრდილო-აღმოსვლეთ მესოპოტამიაში (ასური, ჰათრა, ჰასან-ქეფე, სარი)
გავრცელებული არამეული დამწერლობიდან“. დღეისათვის დადგენილია,
რომ

საქართველოში

„არმაზული“

ტიპი

ჩამოყალიბებული

არამეული

დანამდვილებით

განეკუთვნება
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დამწერლობის
ჩრდილო-

მესოპოტამიური არამეული დამწერლობის სახეობას (ელსნერი, ნავე, კ.
წერეთელი).
ბილინგვისა და მონოლინგვის ენა ხასიათდება, როგორც ეს გ.
წერეთელმა აღნიშნა თავდაპირველად, მთელი რიგი გრამატიკული
თავისებურებებით, რომლებიც ამ ძეგლების შექმნისა და არამეულად
წერის ადგილობრივ ტრადიციაზე მიუთითებს.
სემიტოლოგიურმა შტუდიებმა აჩვენა, რომ ორივე სტელა დაწერილია
არამეულ ენაზე (ალტჰაიმ-შტილი, გრელო, მეცგერი, ტოდი, კუჩერი-ნავე,
ბოგოლიუბოვი, გიორგაძე, კ. წერეთელი), და ეს ტექსტები გამოირჩევა
ენობრივი და პალეოგრაფიული თვითმყოფადობით.
მოხსენებაში წარმოდგენილია არმაზის სტელების თანამედროვე
ლინგვისტური კვლევის რიგი საკითხები.

Helen Giunashvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

OLD ARAMAIC EPIGRAPHY OF GEORGIA: CURRENT ISSUES
OF LINGUISTIC STUDIES
Old Aramaic was one of chief written languages of Iberia before adoption the
Christianity (IV century AD).A number of original Aramaic inscriptions were
found in Mtskheta, the capital of Iberia and its vicinity – Armazi, Bagineti,
Samtavro and other ancient historical points of Central Georgia (Uplistsikhe,
Deoplis Mindori, Bori, Zghuderi). They were made on different objects: steles (an
epitaph and a victory stele), bone plates, wine-pitchers, silver bowls, and
household items, stones of sanctuary buildings and sarcophagi, jewels. For the
present, the whole corpus of inscriptions comprises nearly 100 units dated by I c
BC –III c AD and most of them remain unpublished.
Aramaic inscriptions of Georgia are distinguished by their form and content.
Some of them are quite extensive, such as Armazi steles (I-II cc AD) and a
number of dedicational inscriptions on golden items from Armazi burials (III c
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AD). The rest of inscriptions are rather short, consisting only of one or two
words, denoting a proper name, or a title.
The greater part of these Aramaic inscriptions is executed in a variety of the
North-Mesopotamian type of Aramaic script, known as “Armazian” (G.
Tsereteli), one of the outgrowths of the Imperial (Official) Aramaic writing,
widely used in Achaemenian Empire.
Armazian inscriptions shed light on essential cultural problems of preChristian Iberia and its linguistic interrelations with pre-Islamic Iran.
Armazian script and the language reveal a number of linguistic and
paleographic peculiarities conditioned by close cultural links with Ancient
Aramaic-Iranian commonwealth as well as with Hellenic cultural world (for
example, using ‛ayin for expressing ē in the proper names (in Armazi Bilingual
and Zghuderi inscriptions) is the early exemple of mater lectionis, also Iranian
name Xšēfarnūγ was rendered by Greek form Ḥsyprnwg, etc)
At the same time, Georgian writing tradition was significantly reflected in
the language of Armazian inscriptions, namely, in transliteration and
transcription of a number of Iranian terms, for exemple, Middle Iranian

btḥš “a viceroy” presented in Armazian writings
differently: bṭḥš (Armazi Bilingual, II c AD), byṭy’ ḥš (the Bori inscription II c
AD), pyṭy’ḥš (Armazi Monolingual I c AD), which is clearly reflecting the impact
administrative name

of the Georgian orthography and prononciation.
Armazian inscriptions attest distinguished forms of Middle Iranian proper
names of Georgian nobles. These names reflect various dialect layers (southwestern, north-western and north-eastern) and are mostly rendered according to
their adequate pronunciation, without following principles of Iranian historical
orthography, for example, Mhrdṭ, Myhrdṭ (Monolingual), ’Sprwg (Monolingual,
cf. ’Ασπαυρούκις on II c gem from Armazi, Georgian Asparug), Šrgs
(Monolingual), Bwz-Myhr (Bori inscription, cf. Burzen-Mihr in V c Georgian
inscription in Palestine), Ywdmngn ( Bilingual).
The paper deals with some actual issues of the Armazian steles linguistic
studies.
elene.giunashvili@iliauni.edu.ge
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ნათია დუნდუა
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართულ კრებულში (S-418) შემავალი სპარსული ტექსტი
ხელნაწერი S-418 (კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა
ეროვნული ცენტრი) წარმოადგენს XVIII საუკუნის კრებულს, სადაც
შესულია სხვადასხვა ენაზე შესრულებული ნაწყვეტები ლექსებიდან და
პოემებიდან,

მათ

შორის,

დასტურდება

ქართული

ასოებით

შესრულებული სპარსული ლექსიც, რასაც მოსდევს ასევე ქართული
ასოებით შესრულებული სპარსული სიტყვებისა და ფრაზების ქართული
თარგმანები.
მოხსენებაში წარმოვადგენილია ხელნაწერის (S-418) პალეოგრაფიულკოდიკოლოგიურ აღწერილობა, სპარსული და ქართული ბგერების
ფონეტიკურ

მიმართებათა

დადასტურებული

ცხრილი,

ეკვივალენტი

სადაც

თითოეული

(ფონემისთვის).
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ნაჩვენებია
სპარსული

ყველა

ასოსთვის

Natia Dundua
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

A PERSIAN TEXT INCLUDED IN THE GEORGIAN
COLLECTION (S-418)
Manuscript S-418 (Korneli Kekelidze National Center of Manuscripts) presents a
collection of the eighteenth century, which includes excerpts from poems in
various languages, among them is to mention a Persian poem in Georgian letters,
followed by Georgian translations of Persian words and phrases also in Georgian
letters.
The paper deals with the palaeographic-codicological description of the
manuscript (S-418), as well as with the issues of Georgian-Persian phonetic
correspondences: a table will be presented showing all Georgian equivalents of
each Persian phoneme attested in the manuscript.
dunduanatia@gmail.com
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Florian Schwarz
Institut für Iranistik,
Österreichische Akademie der Wissenschaften

RECONSIDERING A NOTE ON THE PERSIAN LANGUAGE
IN EARLY ARABIC SOURCES AND ITS IMPLICATIONS
FOR THE HISTORY OF EARLY NEW PERSIAN
Almost 45 years ago, in an article written for the Minorsky Memorial Volume
(1971), the late Gilbert Lazard drew attention to a short Arabic text attributed to
Ibn al-Muqaffaˁ (executed in 756 C.E.) in which the famous early Iranian convert
to Islam described the linguistic situation of the area that had once constituted,
until the Islamic conquest, the late Sasanian empire. Thanks to Lazard’s seminal
article the short note has become a common place in the study of the history of
the New Persian language. The crucial passage reads, in a later English
translation (Encyclopaedia Iranica s.v. Darī) by Lazard, as follows: “(Darī) is the
language of the cities of Madāʾen; it is spoken by those who are at the king’s
court. [Its name] is connected with presence at court. Among the languages of
the people of Khorasan and the east, the language of the people of Balḵ is
predominant.” The importance of this short text lies in the fact that it seems to
offer the missing link connecting the earliest documentation for (Islamic) New
Persian literature in Eastern and Northeastern Iran with Middle Persian,
bridging a gap of more than two centuries. If a variety of the Middle Persian used
at the Sasanian court was the predominant language in Khurasan already in the
late Sasanian period, or spread at least rapidly with the Islamic conquests, and if
classical New Persian, at least as a written language, developed first in Eastern
Iran in the 8th to 9th centuries, it seems logical to make a historical and linguistic
connection between these two languages.
As Lazard himself noted, the note attributed to Ibn al-Muqaffa’ presents
difficulties and has “given rise to considerable discussion”. 50 years after Lazard’s
seminal first study, it may be time to revisit and reconsider this short yet
important text. When Lazard wrote about difficulties presented by the text, he
probably had the reading and interpretation of this note in mind. But it does not
stop or even begin there. This paper argues that even authorship, date and
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historical context have to be questioned. As a consequence, the short text
attributed to Ibn al-Muqaffaˤ can no longer be considered without qualification
to present the missing link for the transition from Sasanian Middle Persian to
Early New Persian in Eastern Iran.
The paper will then discuss various modern translations and understandings
of the text since Malik al-sho’ara’s Persian translation (1942). I posit that
contrary to the conventional understanding in modern scholarship, the text does
not imply that darī was the main language in Eastern Iran, but that the people in
the East spoke predominantly a different language, namely “the language of the
people of Balkh”. The paper concludes with thoughts on broader implications of
this re-reading for the study of the history of Early New Persian.
florian.schwarz@oeaw.ac.at
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გრიგოლ ბერაძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Grigol Beradze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

პოეზია და ეპიგრაფიკა: XVI საუკუნის ერთი სპარსული

რობა‘ი და მისი „ეპიგრაფიკული მოგზაურობა“
დროსა და სივრცეში
POETRY AND EPIGRAPHY: ON A SIXTEENTH-CENTURY
PERSIAN ROBĀ‘Ī AND ITS “EPIGRAPHIC JOURNEY”
THROUGH TIME AND SPACE

1. მოხსენებაში განხილულია ადრესეფიანთა ხანის ერთი შიიტი ავტორის

რობა‘ი, რომელმაც ჩემი ყურადღება სპარსული პოეზიის უმდიდრეს
საგანძურში მიიქცია არა თვით ლექსის რაიმე გამორჩეული მხატვრული
ღირებულებით, არამედ მისი საკმაოდ საინტერესო „ბიოგრაფიით“.

რობა‘ის ტექსტი ციტირებულია XVI-XVII საუკუნეების რამდენიმე
სპარსულ თაზქერეში (ანუ პოეტურ ანთოლოგიაში), რომლებიც გვაწვდიან
ასევე

მწირ და ურთიერთგანსხვავებულ ინფორმაციას მისი ავტორის

ვინაობის

შესახებ.

ამ

თაზქერეებიდან

ქრონოლოგიურად

ყველაზე

ადრეულია სეფიანი უფლისწულის, შაჰ ისმა‘ილ I-ის (1501-1524) ერთერთი ვაჟიშვილის (და შაჰ თაჰმასბ I-ის უმცროსი ძმის) სამ მირზას (15171566) „თოჰფე-იე სამი“, რომლის წერა მან დაიწყო ჰიჯრის 957 წელს (=1550
წ.) და დაასრულა ჰიჯრის 968 წელს (=1560/61 წ.). ჩვენთვის საინტერესო

რობა‘ის ავტორად სამ მირზა ასახელებს ვინმე მოულანა რაჰმის, რომელიც
ცხოვრობდა

და

მოღვაწეობდა

XVI

საუკუნოს

პირველ

ნახევარში.

მომდევნო ხანის ზოგიერთ სპარსულ თაზქერეში კი იმავე ლექსის
ავტორად
(„ხოლასათ

მითითებულია ორი სხვა პიროვნება
ალ-აშ‘არ

ვა

ზობდათ
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--

მოულანა

ჰელმი

ალ-აფქარ“) და შაჰ საფი ალ-დინ

მოჰამად ნურბახშ რაზი („თაზქერე-იე ჰაფთ ეყლიმ“; „‘არაფათ ალ-‘აშეყინ
ვა ‘არასათ ალ-‘არეფინ“).
2. რობა‘ის ტექსტი და მისი თარგმანი: Chūn nāme-ye jorm-e mā beham

pīchīdand, // bordand va be-mīzān-e ‘amal sanjīdand.// Bīsh az hame kas gonāh-e
mā būd valī // mā-rā be-mohabbat-e ‘Alī bakhshīdand [„როცა ჩვენი ცოდვაბრალის (აღმნუსხავი)

წიგნი დაახვიეს (დაგრაგნეს), // ის წაიღეს და

(ადამიანთა ავ-კარგი) ქმედებების სასწორზე აწონეს. // ჩვენი ცოდვები
ყველა სხვათა (ცოდვებს) აღემატებოდა, მაგრამ // ‘ალისადმი სიყვარულის
გამო ჩვენ (ეს ცოდვები) მოგვიტევეს“]. შენიშვნა: ტექსტში ნაცვალსახელს
mā

(‘ჩვენ’)

ორმაგი

შინაარსობრივი

დატვირთვა

აქვს

--

მასში

ერთდროულად იგულისხმება როგორც საკუთრივ მრავლობითი ‘ჩვენ’
(‘ჩვენი’), ისე კონკრეტულად თავად ამ რობა‘ის ავტორი („ჩვენობითი“
ფორმით გამოხატული ‘მე’/‘ჩემი’).
3. როგორც ვხედავთ, მოულანა რაჰმის (?) ეს რობა‘ი, რომელიც დაიწერა
სეფიანთა დინასტიის მიერ ირანში შიიტური ისლამის სახელმწიფო
რელიგიად გამოცხადება-დამკვიდრების შემდგომ უახლოეს ხანებში,
ეხება უფლის სამსჯავროზე ადამიანთა ამქვეყნიური ქმედებების (ცოდვამადლის)

საზომი სასწორისა (mīzān-e ‘amal) და ცოდვათა განსჯა-

განკითხვა-მიტევების თემას და წარმოადგენს თავად ავტორისა და
მასსავით

ცოდვილი

გამამხნევებელი

სხვა

თანამორწმუნეებისთვის

დამაიმედებელ-

ჟღერადობის პოეტურ ტექსტს. ლექსში საკვანძო

მნიშვნელობისაა მისი ბოლო ტაეპი, რომელშიც რამდენიმე სიტყვით
გაცხადებულია რწმენა იმისა, რომ შიიტთა უპირველესი და დიდად
სათაყვანებელი იმამის, ‘ალი იბნ აბი ტალიბისადმი (გარდ. 661 წ.)
სიყვარულს

სრულიად

განსაკუთრებული

გამორჩეულად

უყვარს

‘ალი

და

განაპირობებს

ყველა

იმათთვის,

სწორედ
ვისი

ძალა
მისი
გულებიც

აქვს:
ეს

ალლაჰს

სიყვარული
‘ალისადმი

სიყვარულითაა აღვსილი (ანუ იმამ ‘ალის ერთგული თაყვანისმცემელმიმდევრებისთვის), მათი ცოდვების მიტევებას. ზოგიერთი ირანელი
მეცნიერის აზრით, ეს რობა‘ი

შთაგონებული უნდა იყოს ცნობილი

მუსლიმური (შიიტური) გადმოცემით (ჰადის), რომლის ტექსტში (მათნ)
„ციტირებულია“ ალლაჰის სიტყვები, რომ

‘ალი იბნ აბი ტალიბის

მმართველობა მისი (ანუ ალლაჰის) მტკიცე და ძლიერი ციხე-სიმაგრეა და
რომ ყველა, ვინც მის (ანუ ალლაჰის) ამ ციხე-სიმაგრეში შევა, მიიღებს
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მისგან ცოდვების მიტევებას და დაცული იქნება ჯოჯოხეთის მტანჯველი
ცეცხლისგან.
4. თავისი დროის ერთი რიგითი შიიტი ლექსთამთხზველის მიერ
შეთხზულმა ამ რობა‘იმ
სეფიანთა

სახელმწიფოს

მალევე მოიპოვა პოპულარობა და თვით
უზენაეს

ხელისუფალთა

განსაკუთრებული

ყურადღებაც მიიპყრო, რამაც განაპირობა მისი ჩართვა სეფიანების
შიიტური პროპაგანდის ეპიგრაფიკულ რეპერტუარში და დასაბამი მისცა
ამ პოეტური ტექსტის საკმაოდ ხანგრძლივ „ეპიგრაფიკულ მოგზაურობას“
დროსა და სივრცეში. სახელდობრ,

რობა‘ის

ზემორე ციტირებული სპარსული

შემცველ წარწერებს ვხვდებით შაჰ თაჰმასბ I-ის (1524-1576)

ჰიჯრის 963 წლით (=1555/56 წ.) დათარიღებულ მართკუთხა ფორმის
სამეფო საბეჭდავზე (ორიგინალი ინახება ნასერ ხალილის ცნობილ
კოლექციაში ლონდონში, საინვ. № TLS 2714); XVI-XVII საუკუნეების
მიჯნაზე განჯ-‘ალი ხანის (გარდ. 1625 წ.) მიერ ქალაქ ქერმანში აგებულ
ვრცელ არქიტექტურულ კომპლექსში შემავალი ზარაფხანის (ზარრაბხანე ;
ამჟამად იქ ფუნქციონირებს ნუმიზმატიკური მუზეუმი, მუზე-იე სექქე)
შესასვლელის ზემოთ განთავსებულ ფილაზე; ისფაჰანის ოთხპორტალიანი
გრანდიოზული საკრებულო ,მეჩეთის (მასჯედ-ე ჯამე‘) დასავლეთი
პორტალის ერთ-ერთი შიდა კედლის შუა მონაკვეთში განთავსებულ
კვადრატული ფორმის

ფერად მოზაიკურ პანოზე (გეომეტრიული

ფიგურებით და ამ ფიგურებში ჩასმული წარწერებით გაწყობილი ეს
ეპიგრაფიკული

დეკორატიული

პანო

შესრულებულია

ისფაჰანელი

ოსტატის იბნ მოჰამად მო‘მინ მოჰამად ამინის მიერ 1112/1700-1701 წ.;
წარწერის ტექსტი გამოყვანილია ე.წ. „კვადრატული ქუფურით“) და სხვ.
იმავე რობა‘ის ციტირებას ვხვდებით შემდგომ ხანებშიც, XVIII-XIX
საუკუნეებისა და XX საუკუნის დამდეგის ირანული დეკორატიული
ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებზე. განსაკუთრებით ხშირად ამ რობა‘ის
ტექსტის შემცველი წარწერები იკითხება მცირე ზომის სასწორის შესანახ
დეკორატიულ ყუთებზე,
სხვადასხვა

კერძო

საქართველოს

რომელთა ნიმუშები დაცულია მსოფლიოს

კოლექციებსა

ეროვნული

და

მუზეუმის

მუზეუმებში,
აღმოსავლური

მათ

შორის

ხელოვნების

კოლექციაში (საინვ. №№ სხმ/აღ. 534, სხმ/აღ. 2506, სხმ/აღ. 3308, სხმ/აღ.
3794).

ამგვარი

ტიპის

პრაქტიკული

დანიშნულების

საგნებზე

განსახილველი ლექსის ციტირება თვალნათლივ მიუთითებს მის ფართო
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გავრცელებაზე იმდროინდელი ირანული საზოგადოების სხვადასხვა
სოციალურ

ფენებში,

ვაჭარ-ხელოსანთა

და

სხვა

პროფესიების

წარმომადგენელთა წრეებში.
5.

ჩვენთვის

საინტერესო

სპარსული

რობა‘ი

კვლავინდებურად

პოპულარულია თანამედროვე ირანში და მას საკმაოდ ხშირად ციტირებენ
(ავტორის ვინაობის დასახელების გარეშე) ირანულ პუბლიკაციებსა და
ინტერნეტ-საიტებზე გამოქვეყნებულ მასალებში, რომლებიც ძირითადად

‘ეიდ ალ-

იმამ ‘ალის ცხოვრება-მოღვაწეობის საკვანძო ეპიზოდების,

ღადირის

და

სხვა შიიტური რელიგიური დღესასწაულებისა და

ისტორიული თარიღების აღნიშვნას უკავშირდება. გარდა ამისა, ამ
პოეტურ

ტექსტს

სამსჯავროსთან
გამოხატვისას,

იყენებენ

განკითხვის

დაკავშირებულ

თემებზე

ეპიტაფიებში

და

სხვ.

ღღესთან

და

უფლის

მსჯელობისას,

სამძიმრის

გავრცელებულია,

აგრეთვე,

თანამედროვე ირანელი კალიგრაფების მიერ ამ ოთხტაეპიანი ლექსის
სხვადასხვა სტილით შესრულებული გრაფიკული ვარიანტების შემცველი
დეკორატიული პოსტერები.
6. სეფიანთა პერიოდის თაზქერეებში დასახელებული სამი პიროვნებიდან
(მოულანა რაჰმი, მოულანა ჰელმი, შაჰ საფი ალ-დინ მოჰამად ნურბახშ
რაზი) რომელი იყო სინამდვილეში ამ პოპულარული ლექსის ავტორი,
დაბეჯითებით ძნელი სათქმელია (თუმცა პირადად მე ვფიქრობ, რომ ამ
ვერსიებიდან უფლისწულ სამ

მირზას თაზქერეში

დაცული ცნობა

შედარებით მეტ სანდოობას იმსახურებს როგორც ქრონოლოგიური, ისე
შინაარსობრივი თვალსაზრისით). მაგრამ ვინც არ უნდა ყოფილიყო

რობა‘ის ავტორი, ისტორიული ჟამთასვლა მის სახელს თურმე, ხატოვანი
გამოთქმა რომ ვიხმაროთ, „დავიწყების ნისლში გახვევას“ უქადდა. ამ
შემთხვევაში საყურადღებოა არა ის (ან არა მარტო ის), რომ სეფიანი
შაჰის

სამეფო

დეკორატიული

საბეჭდავზე,
ხელოვნების

არქიტექტურულ
სხვადასხვა

ნაგებობებზე

ნიმუშებზე

ამ

თუ

რობა‘ის

ციტირებისას არსადაა მითითებული მისი ავტორის ვინაობა (ეს არც არის
გასაკვირი, რადგან ამგვარი ტიპის წარწერებში
ციტატის ავტორს, ვინც გინდა იყოს ის,

ჩართული პოეტური

პრატიკულად არასოდეს

უთითებენ; როგორც წესი, ასეა ხოლმე ეს ისლამური ეპოქის ირანული
ხუროთმოძღვრების,

ნუმიზმატიკის,

სფრაგისტიკის,

ლითონ-

მქანდაკებლობის, მხატვრული კერამიკის თუ სხვა სახის მატერიალური
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კულტურის ძეგლებზე არსებულ წარწერებში არა მარტო რიგითი და
ნაკლებად ცნობილი პოეტების, არამედ

თვით

ფირდოუსის, სა’ადის,

ჰაფეზის თუ სპარსული პოეზიის საქვეყნოდ ცნობილ სხვა კლასიკოსთა
პოეტური ნიმუშების ციტირებისას). გაცილებით უფრო საგულისხმო,
საყურადღებო და ნიშანდობლივია ის გარემოება, რომ რობა‘ის ტექსტის
შემცველი

სფრაგისტიკული

და

ეპიგრაფიკული

ძეგლებისა

და

არტეფაქტებისადმი მიძღვნილ არცერთ თანამედროვე პუბლიკაციაში
(მონოგრაფია იქნება ეს, სამეცნიერო სტატია, სამეცნიერო-პოპულარული
გამოცემა, თუ შესაბამისი ვერბალური და/ან ვიზუალური ონლაინ მასალა
ინტერნეტში) არაფერია ნათქვამი ამ რობა‘ის ავტორის შესახებ. ანუ ეს
ლექსი XVI საუკუნიდან მოყოლებული დღემდე პოპულარულია და
ხშირად ციტირებადი, მისი ავტორის სახელი კი პრაქტიკულად სრულ
დავიწყებას მიეცა -- ის აღარავის ახსოვს და არავის აინტერესებს. სხვა
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ სპარსული რობა‘ის

მიერ „განვლილი“

ხანგრძლივი გზა მისი შექმნიდან დღევანდელობამდე. დასრულდა იმით,
რომ მოხდა მისი ფოლკლორიზაცია და ის უკვე ირანელ შიიტთა პოეტური
ზეპირსიტყვიერების ნაწილად იქცა.
7. როგორც ცნობილია, პოეტური (და ზოგადად ლიტერატურული)
ტექსტის

ფოლკლორიზაციის ერთ-ერთ ნიშანდობლივ გამოხატულებას

წარმოადგენს მისი გაანონიმურება (ანუ ტექსტის

ჩამოშორება მისი

ავტორისგან) და ორიგინალისგან ტექსტობრივად მეტად თუ ნაკლებად
განსხვავებული ახალი ვარიანტების წარმოქმნა-გავრცელება. როგორც
მოსალოდნელი იყო, კითხვასხვაობების შემცველი ამგვარი ვარიანტების
არსებობა დასტურდება ზემოგანხილული რობა‘ის შემთხვვაშიც, რის
საილუსტრაციოდ

მოხსენებაში

ტული

წარსული

(როგორც

წარმოდგენილია შესაბამისი კონკრე-

ხანის,

ისე

ამჟამინდელი

პერიოდის)

მაგალითები. ერთ შემთხვევაში, მაგალითად, ავტორისეული ფრაზა
‘nāme-ye jorm-e mā” ტექსტში შეცვლილია ფრაზით ‘nāme-ye a‘māl-e marā’,
მეორე შემთხვევაში

ავტორისეული

‘be-mīzān-e ‘amal’-ის

იკითხება ‘be-dīvān-e ‘amal’, მესამე შემთხვევაში
ვკითხულობთ

‘āngāh’,

სხვა

შემთხვევებში

ნაცვლად

‘bordand’-ის ადგილას
‘be-mohabbat-e

‘Alī’-ის

მაგივრად ჩასმულია ‘be-Muhammad va ‘Alī” ან ‘be-velāyat-e ‘Alī’, ფრაზა ‘az
hame kas’ გადაკეთებულია და იკითხება ‘az hamegān’ და ა.შ.
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8. და ბოლოს, თუკი ჩვენთვის საინტერესო სპარსული რობა‘ის თითქმის
ხუთსაუკუნოვან „ბიოგრაფიას“ ტრიადის -- „ავტორი-ტექსტი-მკითხველი“
-- შემადგენელი კომპონენტების ურთიერთმიმართების თვალსაზრისით
შევხედავთ, შემდეგი სურათი იკვეთება: კონკრეტული ავტორის მიერ
შექმნილი

ტექსტი

დროთა

განმავლობაში

მთლიანად

მოწყდა

(მოწყვიტეს) თავისი ავტორის სახელს და ის საბოლოოდ მკითხველის
(resp. ადრესატის, მომხმარებლის) საკუთრება გახდა,
თვითონ დაიწყო

რომელმაც უკვე

მის საკუთრებად ქცეული, „უავტოროდ დარჩენილი“

ტექსტის ვარიანტების თხზვა. მართალია, განსახილველი სპარსული

რობა‘ის ხალხში გავრცელებული ამგვარი „შეთხზულ-გადაკეთებული“
ვარიანტების დღეისათვის ჩემთვის ცნობილი ყველაზე ადრეული ნიმუში
XIX

საუკუნის

პირველი

მესამედის

მიწურულით

თარიღდება

(მხედველობაში მაქვს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული,
1247/1831-32 წლით დათარიღებული ირანული დეკორატიული ყუთის
თავსახურავზე არსებული წარწერის ტექსტი, საინვ. № სხმ/აღ. 534), მაგრამ
საფიქრებელია, რომ საკუთრივ ასეთი „თხზვის“ (ანუ რობა‘ის ტექსტის
ქსოვილში მკითხველის ჩარევის) პროცესი გაცილებით უფრო ადრე უნდა
დაწყებულიყო.
grigol.beradze@gmail.com
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Yaroslav V. Pylypchuk
MP Drahomanov National Pedagogical University (Kiev)

CLASSICS OF PERSIAN POETRY OF ARRAN AND SHIRVAN
This paper is about the history of Persian Literature of Arran and Shirvan.
Nizami Ganjavi is a classic of Persian poetry. Battle for ethnicity of Nizami
Ganjavi with connected with national policy of USSR. I. Stalin and the
authorities of the Azerbaijan SSR instructed Nizami Ganjavi on the Azebaijani
identity. However, Nizami Ganjavi was Iranian and wrote in Farsi. The Shirvan
school of Persian poetry included Mujir ad-Din Baylakani, Abu-l-Ala Ganjavi,
Falaki Shirvani, Khagani Shirvani. The works of Falaki Shirvani and Khagani
Ganjavi are valuable sources on the history of Shirvan and the history of the
culture of the Iranian peoples.
pylypchuk.yaroslav@gmail.com
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დარეჯან გარდავაძე
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იმან ჰუმაიდან იუნისის ლიტერატურული ნარატივები
ლიმინალობის ანთროპოლოგიური თეორიის შუქზე
ყველა ომი და შეიარაღებული კონფლიქტი,

-

საგარეო და

სამოქალაქო, - ერთმანეთს ჰგავს: მოაქვს ნგრევა, სიკვდილი, განადგურება,
ძალადობა და განურჩეველი სისასტიკე, ფრუსტრაცია და იმედგაცრუება,
ადამიანების

მოწყვეტა

და

აყრა

მშობლიური

ადგილებიდან

და

ლტოლვილებად ქცევა, ტკივილი, თუმცა ყოველი ადამიანის უბედურებას
მისი პერსონალური სახე აქვს, ამიტომაც ნარატივები ომებზე წარმოადგენს
ამ

ტექსტებში

კოლექტიურის

და

პირადულის

თანაგადმოცემის

მცდელობას, „ავტობიოგრაფიას მრავლობითში“.
მოხსენება შეეხება თანამედროვე ლიბანელი მწერალი ქალის, იმან
ჰუმაიდან იუნისის ორი რომანის ლიტერატურულ ანალიზს. ორივე
რომანის მთავარი თემა ლიბანის თხუთმეტწლიანი სამოქალაქო ომია,
რომლის ბრმა, უაზრო სისასტიკის თვითმხილველი და მოწმეც მწერალი
თავად გახდა.
ავტორი თავისი რომანების გმირ ქალთა პერსონალურ გამოცდილებას
ისე გადმოსცემს, რომ არც პერსონალურ შტრიხებს უკარგავს ამ ისტორიებს
და თან გასაგებსა და ახლობელს ხდის მათ სხვადასხვა დროისა და
მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხის მკითხველისთვის, ვისაც აქვს თავიანთი
ომებისა და შეიარაღებული კონფლიქტების გამოცდილება.
ავტორი განათლებით ანთროპოლოგია და მის მიერ საკუთარ გმირთა
ცხოვრების

ლიმინალობის

მოკლებული,

ოღონდ

ანთროპოლოგიური

ფაზასთან

სიტუაციის

თეორიით

შედარება

ტრაგიზმი

სუბიექტის

არაა

ჭეშმარიტებას

იმაშია,

გარკვეული

რომ

თუკი

სოციალური

სტრუქტურიდან, მდგომარეობიდან გამოსვლას, გამოყოფას და ახალ
სტრუქტურაში გადასვლას შუაში ე.წ. ლიმინალობის ანუ ბუნდოვანებითა
და

გაურკვევლობით

აღბეჭდილი

ტრანზიტულობის

ხანმოკლე

გარდამავალი ფაზა უდევს და ამ ფაზის თანამდევი სოციალური
იზოლაცია ხანმოკლეა სუბიექტისთვის და ძალიან მალე მთავრდება, როცა
სუბიექტი ახალ, სტაბილურ მდგომარეობას იძენს, იმან ჰუმაიდანის
გმირებისთვის

ეს

ლიმინალობის
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ფაზა,

შეიძლება

ითქვას,

დაუსრულებელია. ისინი მთელი ცხოვრების მანძილზე ორ მდგომარეობას
შორის არიან გამომწყვდეულნი - ომსა და მშვიდობას, წარსულსა და
აწმყოს შორის გამოკიდებულნი.

ეს მათი ცხოვრების ტრაგიკული

რეალობაა, ამიტომაც ისინი შინაგან, ალტერნატიულ სივრცეს იქმნიან,
რომელიც

არამატერიალიზებულია,

სადაც

ცდილობენ,

იპოვონ

და

დაიმკვიდრონ თავიანთი ახალი ადგილი, სწორედ ასე იბრძვიან ისინი
სიცოცხლის უფლებისათვის.

Darejan Gardavadze
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

LITERARY NARRATIVES BY IMAN HUMAYDANYOUNES
IN THE LIGHT OF THE ANTHROPOLOGICAL
THEORY OF LIMINALITY
All wars and armed conflicts - foreign and civil - are alike: they bring destruction,
death, violence and indiscriminate brutality, frustration, and disappointment,
detachment of people from their native landsturning them into refugees, pain.
However, each human’s tragedy has an individual face, that’s why the narratives of
the wars in these texts are an attempt to co-narrate the collective and personal
stories, turning the book into an "autobiography in plural".
The report discusses the literary analysis of two novels by a contemporary
Lebanese woman writer Iman Humaydan Younes ("B as in Beirut'' ; "Other Lives'').
The main theme of both novels is the fifteen-year Lebanese civil war, the blind,
senseless cruelty of which was witnessed and experienced by the writer herself.
The author manage to convey the personal experiences of the women
protagonists of her novels in a way that leaves out no personal aspects of these
stories and makes them understandable and familiar to readers of all time, as well as
from different parts of the world who have some kind of experience of wars and
armed conflicts.
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The author is an anthropologist by education and her comparison of the lives of
her heroes with the liminality phase is quite realistic, but the tragedy of the situation
lies in the fact that when, according to anthropological theory, the subject emerges
from a certain social structure or condition, separation and transition to a new
structure, there is a short transitional phase of transience imprinted with luminosity,
or ambiguity and uncertainty, and the social isolation that accompanies this phase is
short-lived for the subject and ends very soon when the subject acquires a new,
stable state. In case of Humaydan' heroes, however, they are stuck between two
states throughout their whole lives - war and peace, hanging between the past and
the present. This is the tragic reality of their lives, so they create an inner, alternative
space that is non-materialized, where they try to find their new place, that is how
they fight for their right to life.
dgardavadze@yahoo.com
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ელენე ჯაველიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ავანგარდის ელემენტები ნაზიმ ჰიქმეთის
პოეზიასა და დრამატურგიაში
ნაზიმ ჰიქმეთი

(1902-1963) მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე

ნაყოფიერი და ფართოდ შესწავლილი თურქი მწერალია. მისი პოეზია
ნათარგმნია 60-ზე მეტ ენაზე. ნაზიმ ჰიქმეთმა თურქულ პოეზიაში დიდი
რევოლუციური
რევოლუციური

ცვლილებები
იყო

განახორციელა.

უშუალოდ

პოეტის

ესთეტიკის

შემოქმედება

პარამეტრებიდან

გამომდინარე, მან თურქული მწერლობა გაამდიდრა მრავალი ახალი
კონცეფციით და ტექნიკით. ამ სიახლეებს შორის იყო მარქსისტული
იდეოლოგიის აქცენტირება, ვერლიბირი, ლექსის ორგანული ფორმა,
„კიბეებით" და „დატეხილი" ხაზებით დაწერილი ლექსები. მან პოეზიაში
შეძლო ლირიკული, დრამატული და რიტორიკული ელემენტების ახალი
ნაზავის შერწმა.
ნაზიმ

ჰიქმეთის

გამოკვეთის

შემოქმედებაში

ნებისმიერი

ავანგარდიზმის

მცდელობა

მოითხოვს

კრიტერიუმების საკმაოდ მკაცრ შერჩევას. ჩვენ

ტიპოლოგიის
სქემებისა

და

განვიხილავთ ნაზიმ

ჰიქმეთის პოეზიასა და დრამატურგიაში ავანგარდიზმის ხაზს ავტორი მკითხველი (მაყურებლის) თვალსაზრისით. ХХ საუკუნის დასაწყისის
მხატვრული ლიტერატურის ჭეშმარიტი საგანი არის მისი ადრესატი, და
არა

გამოსახულების

მხატვრულობის
ცნობიერებაზე
ადრესატი

ობიექტი

წარმართველ
ზემოქმედება.

ღირებულებათა

ან

ტექსტის

სიმბოლური

მასალა.

იქცევა

აღმქმელ

მიმართულია

შოკისკენ,

კრიტერიუმად
ავანგარდი

რღვევის

ობიქტი

ხდება.

ავანგარდში

ესთეტიკურ განცდას ემატება ძლიერი არაესთეტიკური „ვიბრაციები“,
რომელიც მკითხველს დამშვიდების საშუალებას არ აძლევს, იწვევს
განცვიფრებას, აღშფოთებას, ზიზღს და ა.შ. აღარ გვხდება „ავტორი მკითხველის“

ტრადიციული

სტრუქტურა,

რომელიც

ეფუძნება

ნაწარმოების შინაარსისა და ფორმის გაზიარებულ მექანიზმებს. ნაზიმ
ჰიქმეთის

შემოქმედებაში

შოკს

იწვევდა
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როგორც

ფორმა

(აშკარა

დეფორმაცია), ასევე შინაარსიც (ყველა ტაბუს მოხსნა). ავანგარდიზმი
ვლინდება როგორც სახელოვნებო თავისუფლება, როგორც ცვლილებების
უსასრულო ნაკადი.
ფუტურისტების მიერ მხატვრობისა და მწერლობის დაკავშირებამ
ლიტერატურისა

და

თეატრის

კონვერგენციაც

დააჩქარა.

ავანგადმა

გააშიშვლა ვიზუალური საწყისი და ის იოლად განთავსდა დასრულებულ
მთლიან

სტრუქტურებში,

რამაც

ხელოვნებაში

სინთეტიზმის

ექსპერიმენტები განაპირობა. ნაზიმ ჰიქმეთი მეიერხოლდის თეატრის
პრინციპებს

მიჰყვება.

ეს

არის

მოქმედების

რამდენიმე

პლანზე

ერთდროული წარმოდგენა; კინემატოგრაფის, საბალეტო ხელოვნების
გამოყენება;

საცირკო

ნომრების

შემოტანა;

„კომედია

დელარტეს“

ელემენტების გამოყენება. ნაზიმ ჰიქმეთი აღნიშნავდა: `ჩემს პოეზიაზე
საბჭოთა თეატრმა უფრო დიდი გავლენა იქონია, ვიდრე საბჭოთა
პოეზიამ~.

ნაზიმ

ჰიქმეთი

იყენებს

რუსული

ავანგარდისთვის

დამახასიათებელი `სინთეზური~ ხელოვნების პრინციპებს. ნათელია, რომ
ნაზიმ ჰიქმეთის შემოქმედება განსაკუთრებული მხატვრული ფენომენია
სპეციფიკური ნიშან-თვისებებით და კანონებით.

Elene Javelidze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

ELEMENTS OF AVANT-GARDE IN THE POETRY AND
DRAMA OF NAZIM HIKMET
Nazim Hikmet (1902-1963) is one of the most creative and widely discussed
Turkish writers of 20th century. His poetry has been translated into more than
60 languages. Nazim Hikmet was the one who made revolutionary changes in
Turkish poetry. Poet’s artistic life was revolutionary in strictly aesthetic terms,
he introduced and amalgamated many new concepts and techniques. Among
these innovations was Marxist ideological focus, free verse, organic form, poems
written in the form of "ladders" and “broken” lines. His poetry created new
mixture of lyrical, dramatic and rhetorical elements.
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Any attempts to build a typology of avant-gardism in the work of Nazim
Hikmet, a scheme and a rather rigid choice of criteria are needed. In this case,
we consider the development of the avant-garde line in the poetry and drama of
Nazim Hikmet from the point of view of the principles of interaction „author –
reader (viewer)“. The true subject of fiction at the beginning of the twentieth
century is its addressee, and not the object of the image or the symbolic material
of the text. The leading criterion of artistry is the effectiveness of the impact on
the perceiving consciousness. The аvant-garde strives for shock. The addressee
turns out to be an object of a value gap. Creativity at the forefront is understood
primarily as freedom, as an endless stream of changes.
In the avant-garde shock is modeled differently than in the classics, the
aesthetic experience is supplemented by strong extra-aesthetic “vibrations”,
which do not allow one to go on to pacification (amazement, indignation,
disgust, etc.). The author – readers mutual structure traditional content and form
of the work, in this case, does not occur. In Nazim Hikmet's work both the form
(its frank deformation) and the content (rattling off all taboos) leads to shock,
avant-garde is manifested as a creative freedom, as an infinite flow of change.
The rapprochement of painting and literature by the futurists pushed
towards an accelerated convergence of literature and theater. The avant-garde
laid bare the visual principle and easily penetrated into the complete holistic
structures, which subsequently determined the syntheism of experiments in art.
Nazim Hikmet follows the principles of Meyerhold Theatre. This includes
several simultaneous performance of the action; Usage of elements of
cinematograph and ballet, circus performance and the Commedia dell'arte.
Nazim Hikmet declared:"My poetry was influenced by Soviet theater more than
by the Soviet poetry. Nazim Hikmet used synthetic art principles specific to
Russian avant-garde. It is clear, that Nazim Hikmet’s
artistic phenomenon with its specific features and laws.
elene_javelidze@yahoo.com
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oeuvre is exceptional

თეა შურღაია
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იუსტინე აბულაძის რამდენიმე ბიოგრაფიული ფაქტის
ახლებური ინტერპრეტაციისთვის
(საარქივო მასალებზე დაყრდნობით)
ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში, რომელიც იუსტინე აბულაძის
ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეხება, მეცნიერის ირანში მოგზაურობის
სხვადასხვა თარიღი (1902, 1903, 1915) სახელდება.

თვითონ იუსტინე

აბულაძეს არსად აღუნიშნავს, რომ ირანში იმოგზაურა. მის პირად არქივში
ირანში ყოფნის დამადასტურებელი საბუთი არ იძებნება. თბილისის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტში

მუშაობისას

მეცნიერს

ირანში

გამგზავრების, სულ მცირე, ორი მცდელობა ჰქონდა (1918, 1919), თუმცა
უშედეგოდ.

არსებული

საარქივო

მასალების

ანალიზის

შედეგად

მოხსენებაში გამოთქმულია ეჭვი, რომ იუსტინე აბულაძეს ირანი არ
უნახავს. ეს ფაქტი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაშინდელი საკადრო პოლიტიკისა და
იუსტინე აბულაძისადმი დამოკიდებულების შესწავლის თვალსაზრისით:
უნივერსიტეტის ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა მიმართული იყო
ახალგაზრდა, პერსპექტიული კადრების წასახალისებლად. 1918 წელს
იუსტინე აბულაძე

უკვე 44 წლის იყო და „ახალგაზრდა კადრად“ ვერ

ჩაითვლებოდა. ეს უნდა ყოფილიყო ნამდვილი მიზეზი ი. აბულაძისადმი
„ნაკლები კეთილგანწყობისა“ და არა ის, რომ „ზოგის ბამბაცა ჩხრიალებს,
ზოგის კაკალიც კი არა“. მოხსენებაში წარმოდგენილი იქნება საარქივო
მასალები, რომელიც ამ მოსაზრებას ამყარებს.
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Tea Shurgaia
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

A REINTERPRETATION OF JUSTINE ABULADZE’S
SOME BIOGRAPHICAL FACTS
In scholarly publications regarding Justine Abuladze’s life and activities different
data (1902, 1903, 1915) has been named considering the scholar’s visit to Persia
(Iran). Justine Abuladze had nowhere mentioned about his travel to Iran. Even
his personal archive does not provide any document in support of the fact.
During his work at Tbilisi State University he had made at least two attempts to
visit Persia but did not succeed (1918, 1919). Based on the analyses of archive
materials, this paper suggests that J. Abuladze had never been to Iran. The fact
acquires importance from the point of view of the investigation into the human
resource policy of Tbilisi State University at that time and its approach to J.
Abuladze’s personality: it is obvious that the financial and moral support of the
University was aimed at encouragement of young, talented personnel. In 1918
Justine Abuladze was already 44 years old and thus he could not be considered as
“a young personnel” with future. This could be the real reason for the ‘lack of
favor’ towards J.Abuladze’ and not the latter’s claim that “some get the buns and
pies and some the bumps and black eyes.” The paper presents archive materials
providing support for the suggestion.
teashurgaia@yahoo.com
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თამარ მოსიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

სიტყვა "ალკოჰოლის" შესახებ:
გზა კოსმეტიკური ფხვნილიდან ალკოჰოლამდე
სიტყვა “ალკოჰოლი” არაბული წარმოშობისაა, მაგრამ მისი პოვნა
კლასიკური არაბული ენის ძველ ლექსიკონებში რთული იქნება. ის
მომდინარეობს არაბული სიტყვიდან ( ﻛﺤﻞქუჰლ), რაც ნიშნავს “ქოჰლს,
საოლავს, სურმას”. სიტყვა ( ﻛﺤﻞქუჰლ) აღნიშნავდა სტიბიუმის სულფიდის
ან თუნდაც გალენას (ტყვიის სულფიდის) უკიდურესად წვრილ ფხვნილს,
რომელსაც წყალთან ურევდნენ და უძველესი დროიდან იყენებდნენ
აღმოსავლეთში, განსაკუთრებით კი ქალები, წარბების, წამწამებისა და
თვალის ქუთუთოების კიდეების შავად შესაღებად. როდესაც ევროპელები
გაეცნენ

ამ

ნივთიერებას

ესპანეთში,

რომელიც

სამედიცინო

მიზნებისთვისაც გამოიყენებოდა, ისინი მას და შემდეგ უკვე ყველა სხვა
წვრილ ფხვნილს, მოგვიანებით კი ყველა სახის არასტაბილურ ეთერს თუ
ესენციას მოიხსენიებენ, როგორც ალ-ქუჰულს. თავად ნივთიერება და
სახელიც დასავლეთში უფრო მეტად გავრცელდა არაბული წიგნების
ლათინურ

ენაზე

თარგმნის

წყალობით;

ესპანეთში

ეს

ტერმინი

ჩვეულებრივ გამოიყენებოდა XVI საუკუნემდე და ახლაც ესპანურ ენაში
არის ზმნა “alcoholar”, რაც ძირითადად “თვალების შავად შეღებვას”
ნიშნავს. მოგვიანებით ეს სიტყვა არაბებს დაუბრუნდა “ اﻟﻜﺤﻮلალქუჰულის” ფორმით და “ღვინის ესენციის” მნიშვნელობით. აქვე უნდა,
აღინიშნოს არაბების როლიც დისტილაციის განვითარების საქმეში. თავად
არაბი ქიმიკოსები ალკოჰოლს “( ”ﺧﻤﺮ ﻣﺼﻌّﺪგამოხდილი ღვინოს) ეძახდნენ.
არაბულში

გამოხდილი სასმელის აღმნიშვნელი ამჟამინდელი სიტყვაა

‘( ﻋﺮقარაკ), რაც ასევე ოფლსაც ნიშნავს.
სიტყვა ალკოჰოლის ახლანდელი მნიშვნელობით გამოყენება კი
უკავშირდება ცნობილ ექიმს და ალქიმიკოსს თეოფრასტ პარაცელსუსს
(1493-1541). მან გამოიყენა ეს სიტყვა ღვინის სპირტის აღსანიშნავად,
რომელსაც alcohol vini უწოდა, ვინაიდან ეს იყო კვინტესენცია, ღვინის
ყველაზე კეთილშობილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს ახალი
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სახელი თანდათანობით გავრცელდა ქიმიკოსებსა და ექიმებში, რომლებიც
შემდეგ

vini-ს გამოტოვებენ ხოლმე და მხოლოდ სიტყვა ალკოჰოლს

ხმარობდნენ.
დღეს არაბულში გვაქვს ორი სიტყვა: ერთი, რომლისგანაც დაიწყო ეს
ამბავი ანუ “ ﻛﺤﻞქუჰლ” (ალ-ქუჰლ), რომელიც კვლავ ნიშნავს ქოჰლს,
სურმას და შემდეგ ნასესხები სიტყვა ﻛﺤﻮل

“ქუჰულ” (ალ-ქუჰულ), რაც

ალკოჰოლს ნიშნავს.

Tamar Mosiashvili
Ilia State University,
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies
ABOUT THE WORD "ALCOHOL":
ROAD FROM THE COSMETIC POWDER TO ALCOHOL
The word "alcohol" is of Arabic origin, but it will be difficult to find it in old
dictionaries of the classical Arabic language. It is derived from the Arabic word
( ﻛﺤﻞKuhl), which means "Kohl, Soorma". The word ( ﻛﺤﻞKuhl) indicated
impalpable powder of the antimony sulphide or even galena (lead sulphide)
which was mixed with water and had been used since ancient times in the
Orient, especially by women, to paint their eyebrows, eyelashes and the edge of
the eyelids black. When the Europeans became acquainted with this substance in
Spain, which was also used for medicinal purposes, they referred to it and then to
all other fine powders, and later to all kinds of volatile ethers or essences, as alkuhul. The substance and name itself became more widespread in the West
thanks to the Latin translation of Arabic books; In Spain the term was commonly
used until the XVI century. Even now in Spanish there is the verb "alcoholar",
which mainly means "coloring eyes black". The word was later returned to the
Arabs in the form of "al-Kuhul" meaning "wine essence". We need to mention
the role of the Arabs in the development of the distillation process as well. Arab
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chemists themselves called alcohol "( "ﺧﻤﺮ ﻣﺼﻌّﺪdistilled wine). The current word
for distilled drink in Arabic is ‘( ﻋﺮقarak), which also means sweat.
The use of the word alcohol in its current meaning is associated with the
famous physician and alchemist Theophrastus Paracelsus (1493-1541). He used
the word to refer to wine spirit, which he called alcohol vini, since it was the
quintessence, the most noble and most important part of wine. This new term
gradually spread among chemists and doctors who later started to skip vini and
used only the word alcohol.
Today we have two words in Arabic: one from which this story started or
" ﻛﺤﻞKuhl" (Al-Kuhl), which again means Kohl, Soorma, and then the loan word
" ﻛﺤﻮلKuhul" (Al-Kuhul), which means alcohol.
tamar.mosiashvili@iliauni.edu.ge
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დავით თინიკაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რომის კათედრის სტატუსი პირველი ათასწლეულის
აღმოსავლურ საქრისტიანოში
ქრისტიანულ
პერიოდიდანვე

აღმოსავლეთსა
წარმოიქმნა

და

დასავლეთში

რამდენიმე

ცენტრი,

ადრეული
რომლებსაც

საეპისკოპოსო საყდრები/კათედრები/საპატრიარქოები ეწოდათ. ამგვარად
მოიხსენიებოდა ადმინისტრაციული ერთეულები, რომლებიც მათ მიერ
კონტროლიებად ტერიტორიებზე არსებულ რელიგიურ საკრებულოებს
განაგებდნენ. პენტარქიის თეორია გულისხმობდა ხუთი ძველი კათედრის
— იერუსალიმის, ანტიოქიის, ალექსანდრიის, კონსტანტინეპოლისა და
რომის,

—

ერთობლიობას.

მათ

შორის

რომის

კათედრა,

მართალია, ყოველთვის განსაკუთრებული ავტორიტეტით გამოირჩეოდა
საქრისტიანოში, მაგრამ ეს არ გულისხმობდა აღმოსავლეთის ეკლესიებზე
უპირობო და აბსოლუტურ იურისდიქციულ დომინანტობას. რომის პაპებს
მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდათ მთელს საქრისტიანოში მიმდინარე
პროცესებზე, მაგრამ სხვა ეკლესიებში მათ ყველა ინსტრუქციასა და
განკარგულებას ყოველთვის როდი ითვალისწინებდნენ. ამრიგად, რომის
საყდარი მოაზრებოდა, როგორც პირველი თანასწორთა შორის (primus
inter

pares).

ნაშრომში

განხილულია

მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით.
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პირველი

ათასწლეულის

David Tinikashvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

THE STATUS OF THE SEE OF ROME IN THE FIRST MILLENNIUM
OF EASTERN CHRISTIANITY
From the earliest times, several centers had emerged in the Christian East and
West called the episcopal sees/cathedras/patriarchates. These centers were the
administrative units that governed the religious communities in the territories
under their control. The theory of the pentarchy involved a unity of the
following five Sees – Jerusalem, Antioch, Alexandria, Constantinople and Rome.
It is true that the See of Rome always enjoyed a special authority in the
Christendom, but this did not imply unconditional and absolute jurisdictional
dominion over the Eastern Churches. The Popes had a significant influence on
the ecclesiastical matters in Western as well as Eastern Christianity, but not all
their orders and instructions were always taken into account by other
churches/Sees. Thus, pope of Rome was regarded as a first among equals (“primus
inter pares”). The paper discusses the situation of the first millennium in this
regard.
david.tinikashvili@gmail.com
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ელისო ელიზბარაშვილი
გ.წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კატასტროფის პირისპირ: „იუსტინიანეს შავი ჭირი“
და COVID -19
მოხსენებაში განხილულია, თუ როგორ ხდებოდა რეალობისა და
ფიქციის წარმოჩენა ისტორიოგრაფიულ ნარატივებში „იუსტინიანეს შავი
ჭირის“ სახელით ცნობილი პანდემიის დროს და გარკვეული შედარებაა
გაკეთებული თანამედროვე სიტუაციასთან COVID -19-ის გავრცელების
პირობებში.
„იუსტინიანეს
სახელწოდებაა,

შავი

ჭირი“

რამდენადაც

მისი

ამ

პანდემიის

პირველი

პოპულარული

აფეთქება

ბიზანტიაში

იუსტინიანეს იმპერატორობის (526-565) ხანას ემთხვევა. თანადროული
ისტორიული წყაროების ავტორები - პროკოპი კესარიელი, იოანე ეფესელი
და ევაგრი სქოლასტიკოსი - კატასტროფის თვითმხილველები არიან და
თავიანთ

მონათხრობში

სხვადასხვა

აქცენტებს

აკეთებენ.

პროკოპი

სისტემურად მიმოიხილავს დაავადების სიმპტომებს, იოანე ეფესელი
ემოციურ ინფორმაციას გვაწვდის, ხოლო ევაგრი გვიჩვენებს ჭირისგან
გამოწვეულ პირად ტანჯვათა სურათს.
ისტორიულ ნარატივებს ემყარება მაქსიმალისტური ინტერპრეტაცია,
რაც გულისხმობს, რომ „იუსტინიანეს შავი ჭირი“ იყო უპრეცედენტო
დემოგრაფიული

კატასტროფა,

რამაც

ხმელთაშუაზღვის

სამყაროს

მოსახლეობის ნახევარი იმსხვერპლა და ანტიკურობის დასასრული
გამოიწვია. თუმცა უახლესი კვლევები ამტკიცებდნენ, რომ „იუსტინიანეს
შავი

ჭირის“

სიკვდილიანობის

მასშტაბი

და

სოციალური

ეფექტი

გაზვიადებულია მის თანამედროვე ისტორიოგრაფიულ ტექსტებში. ეს
გაზვიადებები ჩვეულებრივ ემსახურებოდა უფლის არაკეთილგანყობის
მკაფიო სცენების ჩვენებას, რადგან შუასაუკუნეების ისტორიოგრაფიაში
ეპიდემიები, ისევე როგორც ბუნებრივი კატასტროფები, მიიჩნეოდა ღვთის
რისხვად.
მოვლენების
შუასაუკუნეების

ღვთის

განგებით

ახსნა

ისტორიკოსთათვის.
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ბუნებრივი

თუმცა

და

საერთოა

თანამედროვეობაში

პანდემიით გამოწვეული გაურკვეველი სიტუაციის დაძლევას ზოგჯერ
ადამიანები

სხვაგვარად

ცდილობენ.

კერძოდ,

COVID

-19-ის

გავრცელებასთან ერთად შეიქმნა კონსპირაციის თეორიები, რომლებიც
ფსევდომეცნიერულ

მტკიცებულებებს

ეფუძნება:

კორონავირუსი

არ

არსებობს, ის არ არის მომაკვდინებელი და სხვა. ამგვარი კონსპირაციის
თეორიების პოპულარობას განაპირობებს სიცხადისა და მოვლენების
ლოგიკურად ახსნის მოთხოვნილება, რაც ქმნის სიტუაციის კონტროლის
ცრუ განცდას.
შუსაუკუნეების

ისტორიკოსთა

ხედვასა

და

თანამედროვე

კონსპირაციის თეორიათა ავტორებისთვის საერთოა ის მიდგომა, რომ
არაფერი ხდება შემთხვევით და ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. თუმცა,
თუკი მაგ. იოანე ეფესელი ამტკიცებდა, რომ ჭირი ღვთიური სასჯელი იყო
ადამიანთა

ცოდვებისათვის

და,

ამდენად,

მათგან

განთვისუფლება

ადამიანს ამ უბედურებისგანაც იხსნიდა, კონსპირაციის თეორიები
ამკვიდრებენ რწმენას, რომ მძლავრი ძალები გარკვეული მოვლენებით ან
სიტუაციებით

ფარულად

მანიპულირებენ

კულუარებში

ნეგატიური

განზრახვით.

Eliso Elisbarashvili
G.Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

FACING THE CATASTROPHE: THE „JUSTINIANIC PLAGUE”
AND COVID-19
The paper discusses how reality and fiction were portrayed in historiographical
narratives during the so-called “Justinianic Plague” pandemic, and some
comparisons have been made with the current situation in terms of the
prevalence of COVID-19.
The “Justinianic Plague” is the popular name for a pandemic of bubonic
plague in the Byzantine Empire as the first outbreak of it corresponds with the
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reign of the Emperor Justinian (526-565). The authors of contemporary historical
sources for this pandemic - Procopius of Caesarea, John of Ephesus and Evagrius
Scholasticus - are eyewitnesses of the catastrophe and perform different accents
in their narratives. Procopius gives the systematic report of the symptoms, John
of Ephesus provides the emotional account, and Evagrius shows a personal
picture of the sufferings caused by the plague.
The maximalist interpretation is based on the historical narratives sugesting
that the „Justinianic Plague” was an unprecedented demographic catastrophe
which killed half the population of the Mediterranean world and led to the end
of Antiquity. Though recent researches argue that the mortality and social effects
of the “Justinianic Plague” are exaggerated in its contemporary historiographical
texts. These exaggerations usually serve to perform vivid scenes of divine
disapproval, as the epidemics as well as natural calamities were considered to be
God’s wrath in medieval historiography.
Divine providence as explanation of events is natural and common to
medieval historians. However, in modern times some people try to find other
ways to overcome the uncertain situation caused by the pandemic. In particular,
with the spread of COVID-19 conspiracy theories based on pseudoscientific
evidence were created: coronavirus does not exist, it is not lethal, and others. The
popularity of such conspiracy theories is driven by the need for a clarity and a
logical explanation of events and creates a false sense of control over the
situation.
The view of medieval historians and the authors of modern conspiracy
theories is common to the approach that nothing happens by chance and
everything is interconnected. However, if e.g. John of Ephesus argued that
plague was a divine punishment for human sins and, thus, liberation from them
saves man from this calamity, conspiracy theories establish the belief that certain
events or situations are secretly manipulated behind the scenes by powerful
forces with negative intent.
eliso_eliz@hotmail.com
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მანანა გაბაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დროშა კორცხელის ტაძარზე
კორცხელის

ტაძარი

ზუგდიდიდან

დაშორებული. ეს ტაძარი

რვა

კილომეტრით

არის

ექვთიმე თაყაიშვილმა XVII საუკუნის I

ნახევრით დაათარიღა. 1640 წლის ხატის წარწერიდან ჩანს, რომ X
საუკუნის ამ ძეგლის აღმდგენელი სამეგრელოს მთავარი ლევან II
დადიანია (1611-1657). ამ მხრივ მნიშვნელოვანია წალენჯიხის ფრესკაც.
მასზე გამოსახულ ლევან II-სა და მის მეუღლეს ნესტან-დარეჯანს ხელში
კორცხელის ტაძრის მაკეტი უჭირავთ, რაც სამეგრელოს მთავრისთვის მის
განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე მეტყველებს. როგორც ცნობილია, ლევან
II-მ ეს ტაძარი იარუსალიმის ჯვრის მონასტერს შესწირა.
კორცხელის ტაძარმა ჩვენი ყურადღება მის ფასადზე დროშის
გამოსახულებით მიიპყრო. დროშა ოთკუთხედი ფორმის არის და
მასზე მეწამულ ფონზე ოქროსფერი ჯვარია გამოსახული, რომელიც
კვადრატის

მთელ

სივრცეს

ფარავს.

დროშებზე

არსებული

მწირი

ცნობების პირობებში კორცხელის ტაძრის აღნიშნულ დროშას დიდი
მნიშვნელობა აქვს. მით უმეტეს, რომ მან პარალელების გავლების
საშუალება მოგვცა, როგორც ქართული, ისე უცხოური ანალოგიური
ხასიათის

მასალებთან.

პირველ

რიგში

სვეტიცხოვლის

საზღვაო

თემატიკის ამსახველ (ასევე XVII საუკუნის I ნახევრის ფრესკასთან),
რომელზეც გამოსახულ აფრიან ხომალდებზე ანალოგიური დროშებია
დადასტურებული. ეს ერთჯვრიანი დროშები
გვხვდება,

თანაც

სამეგრელოსთან

კავშირში.

ევროპულ რუკებზეც
ანალოგიურ

დროშას,

როგორც ქართულს აღწერენ ესპანეთში ჩასული ქართველებიც. ეს
ქართული

დროშები

(კორცხელის,

სვეტიცხოვლის,

ევროპული

რუკებისა და ესპანეთში ქართველი დიპლომატების მიერ აღწერილი)
ურთიერთდაკავშირებულია და საქართველოს საშინაო და საგარეო
პოლიტიკასთან

კავშირშია

განსახილველი.

აღნიშნული

ქართული

დროშები მნიშვნელოვანია საქართველოს საზღვაო ინტერესებთან
მიმართებაშიც, რითაც საქართველოს ისტორიის საინტერესო და ახალი
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ფურცლები

იშლება.

ასევე

ახალ

მასალას

იძლევა

საქართველოში

მიმდინარე ევროპეიზაციის პროცესების თვალსაზრისით.

Manana Gabashvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

FLAG ON KORTSKHELI CATHEDRAL
Kortskheli Cathedral is in eight kilometers from Zugdidi. According to Ekvtime
Takaishvili, this cathedral dates back to the first part of the XVII century. From the
inscription of an icon of 1640 it is clear that the restorator of this monument of the
X century is Levan the II Dadiani, the Ruler of princely state of Samegrelo (16111657). In this regard Tsalenjikha fresco painting is also significant. Levan the II and
Nestan-Darejan, his epouse, are holding maquette of Kortskheli Cathedral, that
shows its particular importance for the Ruler of Samegrelo. As it is known, Levan
the II sacrificed this cathedral to the Monastery of the Cross in Jerusalem.
Kortskheli Cathedral attracted our attention by an image of a flag on its
façade. The flag is of a rectangular shape and on it against claret background is
depicted a golden cross, which covers the whole space of the square. In conditions
of scarce information about flags, the mentioned flag of the Kortskheli Cathedral is
very important. Moreover, it gave us possibility to make parallels with foreign, as
well as Georgian materials of the similar nature. First of all, with Svetitskhoveli
fresco painting (also of the I part of the XVII century), representing maritime
topics; on the sailing ships, drawn on it, are evidenced analogous flags. These onecross flags we can see also on European maps, in connection with Samegrelo. The
Georgians, arrived to Spain, also describe the similar flag as the Georgian one.
These Georgian flags (those of Kortskheli, Svetitskhoveli, European maps and
described by the Georgian diplomats in Spain) are interconnected and should be
examined in relation with domestic snd foreign policies of Georgia. The mentioned
Georgian flags are significant also with respect to maritime interests of Georgia,
opening curious and new pages of the history of Georgia. They also provide new
material in terms of ongoing Europeanization processes in Georgia.
mangabash@gmail.com
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ნინო ჯაველიძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჯვაროსნობა XII საუკუნის საქართველოს
მეფეთა თვალსაწიერში
ქართული და სხვადასხვაენოვანი წყაროების მიხედვით, რომლებშიც
შემონახულია საქართველო-ჯვაროსანთა ურთიერთობების ამსახველი
ცნობები,

დასტურდება, რომ განვითარებული ფეოდალიზმის ხანის

საქართველოს მეფეებსა (დავით აღმაშენებელი, დემეტრე I, გიორგი III) და
ლევანტის ჯვაროსნულ-კათოლიკური სამფლობელოების მეფე-მთავართა
შორის არსებობდა გარკვეული სახის კავშირები, რაც გამოწვეული იყო
ობიექტური, მახლობელ აღმოსავლეთში ახლად შექმნილი პოლიტიკური
ვითარებით. ეს კავშირები ატარებდა ლოკალურ და დროებით ხასიათს და
არასოდეს გადაზრდილა მყარ პოლიტიკურ, სამხედრო თუ სხვა სახის
ურთიერთობებში. წყაროთა ცნობებიდან ასევე ცხადდება, რომ ქართველჯვაროსანთა

კავშირები

არ

შეიძლება

განიხილებოდეს,

როგორც

თანასწორი და მუდმივი ურთიერთობა, რომლის დროსაც ორივე მხარე
ერთნაირად ჭვრეტდა მახლობელი აღმოსავლეთის გეოპოლიტიკური
მოწყობის საკითხს. ჯვაროსანთა და ქართველთა შორის არც საერთო
ხედვა არსებობდა ამ საკითხის მოგვარებისა. სწორედ ეს გახლდათ
მთავარი და გადაუჭრელი პრობლემა, რაც ძირშივე გამორიცხავდა
მართლმადიდებლური

საქართველოსა

და

ლევანტის

სამეფო-სამთავროების სტრატეგიულ მოკავშირეობას.

66

კათოლიკური

Nino Javelidze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University
CRUSADING FROM GEORGIAN KINGS’ (XII C.)
POINT OF VIEW
Subject to Georgian and various language-based sources it is evidenced that there
were certain kinds of connections between Georgian kings of High Middle Ages
(David the Builder, Demeter I, George III) and kings-governors of CrusadeCatholic governorships of Levant, which were caused due to objective, newly
established political situation in near East. These unions were carrying local and
temporary mood and have never ever been transformed into stable political,
military or other kinds of relations. From sources it becomes more and more
evidencing that Georgian-Crusaders’ unions may not be reconsidered as equal
and constant relations, whereas both sides used to similarly view the issue of geopolitical arrangement of near East. Crusaders and Georgian people have never
ever negotiated about this. Exactly this has become main and unsolved problem,
which in its turn would exclude the strategic alliance of catholic kingdomgovernorships of Levant and Orthodox Georgia.
javelidzenino0@gmail.com
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გიორგი მაჭარაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რას აღნიშნავს „მოსაყდრე“?
საქართველოს

პატრიარქის

მოსაყდრის

დადგინება

საკმაოდ

რეზონანსული მოვლენა აღმოჩნდა. ექსპერტების ნაწილი აცხადებს, რომ
ტერმინი

„მოსაყდრე“

ეკლესიის

პრაქტიკისთვის

უცხოა;

რომ

ის

არაკანონიკურია როგორც თავისი ფორმით, ისე შინაარსით; რომ ის
რუსული გავლენის შედეგად დამკვიდრდა ჩვენში. ეს განცხადებები არ
არის მართებული.
ჩვენ ჩავატარეთ ტერმინოლოგიური კვლევა „მოსაყდრის“ ბერძნული
ეკვივალენტების

დადგენის

მიზნით.

ბიზანტიურ

საეკლესიო

ხელისუფლებას რთული ბიუროკრატიული სისტემა ჰქონდა. მასში იყო
ბევრი

მაღალი

ტიტულებითა

ადმინისტრაციული
და

მსგავსი

განმავლობაში

იცვლებოდა

შესაბამისად,

მათი

ამ

თანამდებობა

განსხვავებული

უფლება-მოვალეობებით.
ტიტულების

ქართული

ფორმა

თარგმანებიც

და

საუკუნეთა
შინაარსი.

განსხვავებულია

ერთმანეთისგან. ასე რომ, ამ ტერმინების მნიშვნელობების დადგენა
გულდასმით დაკვირვებას მოითხოვს.
ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ ტერმინი „მოსაყდრე“ სინამდვილეში
პატრისტიკული

და

ბიზანტიური

მომდინარეობს.
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საეკლესიო

ტრადიციებიდან

Giorgi Macharashvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

WHAT DOES ‘მოსაყდრე’ [Mosaq’dre] MEAN?
The appointment of the Georgian patriarchal locum tenens (in Georgian
‘მოსაყდრე’) turned out to be particularly resonant event. Some religious
experts are saying that the term ‘მოსაყდრე’ is very strange for church practice;
that it is not canonical both in its form and its content and it is a result of Russian
influence. These statements are wrong and unacceptable.
In order to identify the Greek equivalents of ‘მოსაყდრე’, we searched for
the term in medieval ecclesiastical sources. The Byzantine Church authorities
had a complex bureaucratic system with administrative duplications. There were
many high administrative positions with different titles and almost similar duties
and responsibilities. Over the centuries, even in post-imperial times, these titles
changed their form and meaning. Therefore, these terminological connotations
need thorough analysis.
Our research shows that the term ‘მოსაყდრე’ actually derives from patristic
and Byzantine ecclesiastical traditions.

gi.machara@gmail.com

69

თინათინ კუპატაძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ირანული ფემინიზმის საწყისები და მისი პიონერები სედიყე დოულათაბადი
ირანში ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლა სათავეს მე-19 საუკუნის
მიწურულს იღებს. ფემინისტური მოძრაობა და ქალთა აქტივობის ფორმა
მუდმივად განიცდიდა ტრანსფორმაციას ქვეყნის პოლიტიკური წყობისა
და რეჟიმის ცვლილების შესაბამისად. ქვეყნის ქალთა უფლებების
დამცველნი, მეტწილად, ორ - დამოუკიდებელ და პროსახელისუფლებო ბანაკად

იყო

წარმოდგენილი.

განსაკუთრებით

აღსანიშნავია

იმ

ადამინების ღვაწლი, რომლებმაც შეძლეს მნიშვნელოვანი წვლილის
შეტანა

ირანის

ქალთა

მოძრაობის

ისტორიაში.

მათ

შორის

განსაკუთრებულ ადგილს სედიყე დოულათაბადი იკავებს. მას ხშირად
„ირანული ფემინიზმის დედად“ [ფ. შეიხოლესლამი] მოიხსენიებენ.
ქალთა მოძრაობის ისტორიაში ყველაზე დემოკრატიულ პერიოდად
მიჩნეულია 1920-იანი წლები, როდესაც ქალები

თავისუფალი იყვნენ

სახელმწიფოს ზეწოლისა თუ გავლენისაგან. ამ პერიოდის ქალთა
მოძრაობა წარმოდგენილი გახლდათ ქალთა პრესით, ორგანიზაციებით,
პარტიებითა თუ საგანმანათლებლო ინსტიტუციებით.
სედიყე დოულათაბადი იმ მამაც ქალთა რიგებს განეკუთვნებოდა,
რომლებიც
რეჟიმის

თავდაუზოგავად

წინააღმდეგ,

იბრძოდნენ

რომელმაც

გაბედა

ირანის
და

პატრიარქალური

პირველად

მოიხსნა

თავსაფარი სახალხოდ. ის გახლდათ ჟურნალ „ზაბან-ე ზანან“-ის (ქალთა
ენა) დამფუძნებელი, ჟურნალისა, რომლის დასახელებაშიც პირველად იყო
სიტყვა „ქალი“ დაფიქსირებული. სედიყე დოულათაბადის მოღვაწეობა
საინტერესო და პარადოქსულია იმ მხრივაც, რომ ის მხარს უჭერდა შაჰის
მიერ გატარებულ რეფორმებს და ე.წ. „სახელმწიფო ფემინიზმის“ მოწინავე
რიგებსაც იკავებდა.
სწორედ, ირანული ფემინიზმის პირველ ეტაპებსა და სედიყე
დოულათაბადის

მოღვაწეობას

შეეხება
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ჩვენი

მოხსენებაც,

სადაც

გავაანალიზებთ და განვიხილავთ მის დამსახურებას

აღნიშნული

მიმდინარეობის განვითარებაში.

Tinatin Kupatadze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

THE ORIGINS OF IRANIAN FEMINISM AND ITS PIONEERS –
SEDIGHE DOWLATABADI
The concept of feminism in Iran and the first attempts of defending women’s
rights appeared in the end of 19th century. The specifics of women's activity have
been changing over the past century according to the country's regime and
government’s policy. Thus, there always have been two camps of feminists –
those who were fighting independently and those, who were the supporters of
government. In the century long history of Iranian women movement there are
some notable persons, whose roles and contribution in the development of the
movement are unique. These are the pioneers of the Iranian Feminism from
whom one of the most prominent and notable is Sedighe Doulatabadi, often
referred as “the mother of Iranian feminism” [P. Sheikholeslami].
1920s is regarded as the most democratic period for the women's
movement, when they were independent and had less pressure and influence of
government. Women's activity and struggle for their rights in this period were
expressed either by women's periodicals or women's organizations, parties and
educational institutions.
Sedighe Doulatabadi was among those brave women who fought against
patriarchal regime of Iran, foreign powers’ domination in the country and the
first women who publicly abandoned the veil. She was the founder of “Zaban-e
Zanan” – the first magazine where the word “woman” was used in the title. She
also supported the reforms of Reza Shah that was banning the veil and also was
71

the representative of so called “Govermnet sponsored feminism” that makes her
activity paradoxical.
The first steps of the Iranian feminism and its development, as well as the
activity and the role of Sadighe Doulatabadi in these processes will be discussed
in the paper.

tinyorke@yahoo.co.uk
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ირაკლი თოფურიძე

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქალთა მდგომარეობა ერაყში
მამლუქთა მმართველობის დროს
წინამდებარე მოხსენებაში განხილულია ქალთა მდგომარეობა ერაყში
მამლუქთა მმართველობის დროს (1749–1831 წწ.), მათი როლი საფაშოს
ცხოვრებაში

როგორც

ხსენებული

პერიოდის

ეკონომიკურ,
ერაყელი

ასევე

ქალები

კულტურულ
ძირითადად

სფეროში.

ეკონომიკურ

სფეროში იყვნენ დასაქმებულნი, რაც სასოფლო–სამეურნეო და სავაჭრო
საქმიანობას

გულისხმობდა.

გარდა

ოჯახური

საქმიანობისა

ქალთა

საშუალო ფენა აქტიურად უწყობდა ხელს საკუთარ მეუღლეებს სავაჭრო
და ფინანსური საკითხების მოგვარებაში. ხოლო ბინადარი არაბული
ტომების ქალები ჩართულნი იყვნენ როგორც მოსავლის აღებაში, ასევე
მეთევზეობაში. რაც შეეხება მომთაბარე და ნახევრად ბინადარი ტომების
ქალებს, მათი როლი საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო განსაკუთრებით იმ
პერიოში,

როდესაც

ამ ტომების მამაკაცები სხვადასხვა

სამხედრო

კამპანიებში იყვნენ ჩართულნი და ქალებს უწევდათ არა მარტო საკუთარი
ოჯახების, არამედ მთელი ტომის მოვლა–პატრონობის ტვირთის ზიდვა.
საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ არისტოკრატიულ წრეებში ქართული
წარმომავლობის ქალები საკმაოდ მნიშვნელოვან ღონისძიებებში იყვნენ
ჩართულნი. ფაშების და ბეგების ჰარამხანებში მოხვედრილი ქართველი
ქალების თაოსნობით აშენდა არა ერთი მეჩეთი, სკოლა და ბიბლიოთეკა.
კავკასიური და და მათ შორის ქართული წარმომავლობის ქალების
საზოგადოებრივი აქტიურობის კვალი დღესაც არის შემორჩენილი ერაყში.
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ არაბული ენის ერაყულ დიალექტში ქალის
სილამაზის აღწერისას დღემდე გამოიყენება ტერმინი „ქართველი“, ან
„ჩერქეზი“.
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Irakli Topuridze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University
WOMEN IN IRAQ DURING THE RULE OF MAMLUKS
In the presented paper is studied womens’ role in Iraq during the rule of
mamluks (1749-1831), their economic and cultural activities in the Pashalik.
Iraqi women of the above-mentioned period were mainly employed in the
economic field of activity - agriculture and trade. In addition to family
responsibilities, the middle class Iraqi women assisted their husbands in resolving
trade and financial issues. Concerning women of sedentary Arab tribes, they
were involved in harvesting and fishing. As for the women of the nomadic and
semi- sedentary tribes, their role was very important especially in the period
when men of these tribes were participated in the various military campaigns
and women had quite big responsibility regarding not only their families, but to
the all tribe.
It is noteworthy, that in the aristocratic circles women of Georgian origin
were participated in different social and economic activities. Number of
mosques, schools and libraries were built under the supervision of Georgian
women. Till now we can find some traces of social activities of Caucasian and
among them Georgian women in Iraq. It is noteworthy, that the term “Georgian”
and “Circassian” is still used in the Iraqi dialect of the Arabic language to describe
the beauty of a woman.
irakli.topuridze@iliauni.edu.ge
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THE FOREIGN POLICY OF THE MAMLUK STATE IN THE EARLY
BAHRI PERIOD (650-699 AH / 1252-1299 AD):
STATISTICAL APPROACH
The foreign policy of the Mamluk State in the early Bahri period belongs to the
number of in details discussed issues in the Mamluk historiography. In general,
we may suggest that it is one of the best studied aspects of the Mamluk State
political development.
The Mamluk Bibliography Online by the Chicago University provides 1880
items (summer 2020) on the ‘Foreign relations’ of the Mamluk State through all
history of its existence. Among these items 117 papers are devoted to the foreign
policy in the discussed period. This number does not include general reviews or
works, it includes only the papers which deal with specific issues of the Mamluk
foreign policy within the period of second half of the 13th century.
However, the general view on the Mamluk foreign policy, as well as its
dynamics, is not considered in this context. The present paper is based mainly on
the statistical analysis of the events, related to the foreign policy and covered by
the chronicle ‘Zubda(t) al-Fikra(t) fīTa’rīkh al-Hijra(t)’.
The period from 650 AH to 699 AH witnessed 136 events identified as
events of the foreign policy. Among them 67 events (49.3%) were initiated by
the Mamluks.
The data illustrate the synchronicity between the foreign policy activities in
general and Mamluks foreign initiatives. Besides that, the graphic demonstrates
the absence of any statistical regularity in the Mamluk foreign policy activities in
the considered period. It can be interpreted as an absence of any established
system of regional relations, as well as apparent absence of a hegemon in the
region. An additional argument in favor of this statement can be found in the
events occurred within the history of the Mamluk state foreign policy – in spite
of a number of significant victories and complete defeat of one of the rivals – the
Crusader states in Palestine – the end of the discussed period was marked with a
large defeat of the Mamluks in the second battle at Homs (1299 AD).
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The mean is 2.72 foreign policy events per year. The median is 1.5 events
per year, while the standard deviation is 2.843. Correspondently, the outliers
(mean plus two standard deviations) – i.e. the years of the maximum foreign
policy activities – start from nine events per year, while the years of moderate
and minimum foreign policy activities are the years with three or more events
per year (the mean and below).
The data point out an excessive peak of the foreign policy activities under alZahir Baibars.
It is interesting to evaluate the foreign policy activities in the considered
period not only with the quantitative indicators but with qualitative indicators as
well. For this purpose we suggest to apply a widely used by historians of
international relations and political scholars the method of evaluating every
single event with a number of points. All foreign policy events were evaluated
according to a specific scale. The total amount of points is +169. it is generally
positive (above zero), demonstrating a general picture of undoubted success of
the Mamluks foreign policy activities.
Taking into consideration this mathematic proportion one may expect more
a less similar graphic of the qualitative dynamics but definitely not the apparent
foreign policy supremacy of the Mamluks. The Pearson’s R correlation
coefficient between the quantitative and qualitative indicators of foreign policy
activities is zero.
From the statistics point of view, the qualitative dynamics of the Mamluk
foreign policy in 650-699 AH have much less any statistical dependence,
comparing to the quantitative dynamics. Thus, the mean is 3.38 points, while
standard deviation is 4.869 ad medium is 2, i.e. the gap between the mean,
median and standard deviation is larger than in the quantitative dynamics. The
outliers are the years when the foreign policy index has 15 and more points.
The peaks of the foreign policy success of the Mamluk rulers were related
mainly to their military campaigns against the Crusader states in the Middle East.
Moreover, these military campaigns became possible only during the period of
decrease in the Middle Eastern activities of the Ilkhanate. It is important that in
the four cases from five the fail in the foreign policy occurred simultaneously
with the change of power in the Mamluk state.
Thus, we can make the following conclusions:
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The discussed period witnessed an absence of any established system of
regional international relations, the foreign policy of the Mamluk state in many
aspects had a reactive nature as a response to the danger from the Tatars (mainly,
from the Ilkhanate).
The Crusader states in the Middle East and the Ilkhanate were perceived by
the Mamluks as parts of the one danger, regardless the real relations which defacto existed between these polities.
The concept of the narrative of the foreign policy applied by the author of
the ‘Zubda(t) al-Fikra(t)…’ remains within the general frames of the Mamluk
elite’s perception on the nature of the historic process. The emphasis made on
the foreign policy activities of al-Zahir Baibars serves as a kind of the beginning
of a new cycle, which will reach its peak during the reign of al-Nasir
Muhammad.
alexfilippov1983@gmail.com
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A DATE ON THE ASCENSION OF KING TEIMURAZ I AND ITS
SURROUNDINGS FROM THE DESCRIPTION OF TARIKH-E ‘ABBASI
Tarikh-e ‘Abbasi, known also as the diary of Molla Jalal (Ruzname-ye Molla
Jalal), is a unique source on Safavid history during first half of Shah ‘Abbas I’s
reign. Jalal al-Din Mohammad Yazdi was a head of court astrologers
(monajjembashi). His work covers Safavid history from 984/1576 to 1020/1611.
In his chronicle intensive information on Georgia-Safavid relations are found.
As a chief astrologer, he was quite keen on dates thus he made records with
accuracy.
When Shah ‘Abbas I started his military campaign against the Ottomans in
the autumn of 1603, Georgian kingdoms became one of key provinces for
imperial entities. Prince Konstantine/ Kustandil Mirza’s killing of his father and
his brother and successive fate is well-known. Mulla Jalal left diary based
information on moves of Georgian royals, including Queen Ketevan, Prince
Teimuraz (I), Prince Bagrat (later Bagrat VII) and others. Holding Kakheti was
crucial for ‘Abbas’s strategy because of Aleksandre’s Ottoman connections and
geo-political surroundings bridging North Caucasus and Caspian provinces, not
to mention the immense economic potentials of the region.
In my presentation a description concerning Teimuraz’s ascension to the
throne will be discussed. I will also touch upon a problem of dual naming. Jalal
Din describes Teimuraz’s second name Badade/ Paata. Fazli Khuzani refers Giorgi
Saakadze known as Mourav Beg but also had a name Isa. It could be a “TurkicPersian” or “Safavid” name for use. A dynamics between Georgian and Safavid
relations could have been projected for this dual kind of naming.
maedahirotake@gmail.com
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SOME REMARKS ON THE PHENOMENON OF THE RENEGADES
IN THE MEDITERRANEAN BASIN AND SAFAVID PERSIA
The emergence and the role of the class of the Caucasian gholams in the Safavid
army and administration has been increasingly drawing scholarly attention for at
least two decades and has been correctly investigated so far mostly within the
frame of Islamic military slavery.
Men and women of Caucasian origin, however, were not the only renegades
of Christian origin present in Persia at the time: Western Europeans were also
there, and especially the Poles were well represented, although only to a limited
extent in the army.
These converts, whether they were employed in the army and
administration or not, find a parallel in the Mediterranean basin, where the
phenomenon of the Christian renegades of foreign origin has probably a longer
history and is considered a hallmark of the Ottoman empire.
The present paper will try to highlight analogies and differences between
the two areas, the Mediterranean and the Irano-Caucasian region.
giorgio.rota@oeaw.ac.at
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გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განუხორციელებული პროექტი: ექიმ ანტუან-მარი სალვატორის
ცნობები ირანში მედიცინისა და ჰიგიენის მდგომარეობის შესახებ
(1808) (საფრანგეთის საარქივო დოკუმენტის მიხედვით)
XIX ს-ის დასაწყისში ინდოეთზე ლაშქრობის გეგმაში ნაპოლეონმა
სტრატეგიული მნიშვნელობა მიანიჭა ირანს და 1805-09 წლებში იქ
მივლინებული მისიების წევრებს ქვეყნის შესახებ დეტალური ინფორმაციის
მოძიება დაავალა. მოხსენებაში ყურადღებას გავამახვილებთ 1807-09 წლებში
ირანში საფრანგეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი მინისტრის, გენერალ
გარდანის მისიის წევრის, ექიმ ანტუან-მარი სალვატორის ანგარიშში დაცულ
ცნობებზე. გენერალმა ექიმს საგანგებო ანგარიშის შედგენა დაავალა
საფრანგეთის მისიის მიერ კონსტანტინეპოლიდან თეირანამდე გავლილი
მხარეების ჰავის, წყლის, ნიადაგის, საკვებისა და ავადმყოფობების შესახებ.
სალვატორიმ გაანალიზა თურქეთისა და ირანის მდინარეების წყლის
ხარისხი, რაც არმიის საარსებო პირველ აუცილებელ ელემენტად მიიჩნია,
შეისწავლა სპარსული სამზარეულო და ამ მონაცემების საფუძველზე
შეადგინა ევროპული ჯარისთვის შესაფერისი ყოველდღიური მენიუ. აღწერა
შავი ჭირის წინააღმდეგ ანატოლიის სოფლის მოსახლეობის მკურნალობის
მეთოდები. ამ ინფორმაციის საფუძველზე მან შეიმუშავა ინდოეთის
ექსპედიციაში მონაწილე ევროპელი ჯარისკაცების გასათვალისწინებელი
ჰიგიენის რეკომენდაციები.
Mémoire-ში ექიმმა სალვატორიმ გააკრიტიკა სპარსელი ექიმები და
ქირურგები, მაგრამ აღნიშნა დასავლეთის მედიცინის მიმართ ფათჰ-ალი
შაჰის პროგრესული დამოკიდებულება: სწორედ სალვატორი იყო ის
პირველი ევროპელი ექიმი, რომელიც შაჰის ჰარამხანის მკვიდრთ
უმკურნალა. სალვატორიმ აღწერა და განიხილა ირანში თვალის ანთების,
ოფთალმიის, გავრცელების მიზეზები. მისი აზრით, კატარაქტა ძალზე
გავრცელებული დაავადებაა იყო მირზებსა და მოლებს შორის. მისი
დასკვნით, ამის მიზეზი მჯდომარე ცხოვრება, ხორციელი სიამოვნების
მიმართ

თავშეუკავებლობა,

ალკოჰოლური

გამოყენება და სხვ. იყო.
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UNREALIZED PROJECT: MEDICINE AND HYGIENE IN IRAN
BY PHYSICIAN ANTOINE-MARIE SALVATORI (1808)
(ACCORDING TO A FRENCH ARCHIVAL DOCUMENT)
In the early 19th century, Napoleon attached strategic importance to Iran in his
plan for the Indian expedition. Members of the French missions sent there in
1805-1809 were tasked to collect detailed information on several subjects. In the
present paper we focused on the information on the manuscript by Antoine
Salvatory, the doctor-surgeon of the mission of General Gardane Minister
Plenipotentiary of France in Iran in 1807-1809. The general instructed a
physician to draw up a detailed report on climate, water, soil, food and disease in
accordance with the route traveled by the mission from Constantinople to
Tehran. As the first necessary element for the existence of an army Salvatori
analyzed water quality of Asia Minor and Persia rivers, examining Persian
cuisine and composed everyday useful menu for the European troops. He
described the method of treatment used by the rural population of Anatolia
against the plague. On the basis of this information he formulated hygienic
recommendations to be taken into account by the European soldiers who would
participate in the Indian expedition.
In his Mémoire the doctor Salvatori criticized Persian surgeons and
physicians, but noted Fath-Ali shah’s progressive ratio towards Western
medicine: he was also the first European doctor who treated habitants of the
Shah’s harem. Salvatori describes and considers the reasons for the spread in
Persia eye inflammation – ophthalmia. Also, according to his opinion, the
cataracts were a very wide-spread condition among the mirzas and mullahs. Its
reason, he concluded, was the sedentary life, unreserved from the sensual
pleasures, and abuse of alcoholic drinks, etc.
irnat@hotmail.com
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THE PROJECT “THE CAUCASUS IN GLOBAL HISTORY”PRELIMINARY REPORT
Although a Global Turn in the History of Science has already established itself
within the academy as a new dynamism that seeks to overcome the obstacles of
an old fashioned national and Eurocentric historiographical approach, the history
of the Caucasus and Georgia has not been specifically analyzed through this
latest historiographical turn; rather, a strong dependency on national
historiographies still dominates the research. The result is that the history of this
region, if at all, only gets mentioned as a side-note within current global
historiographical research.
With our current book project “The Caucasus in Global History” (in
collaboration with Routledge) we seek to change this grievance to the better, by
focusing on the area’s global circulation of people, goods and ideas during earlymodern and modern times. Taking a comparative perspective, “The Caucasus in
Global

History”

investigates

the

development

of

transnational

and

transcontinental connections and their impact on the making of identities,
societies, economies and states. In my presentation, I will present the project’s
current status and hope to motivate other scholars to join us in this fascinating
research field.
tilmann.kulke@iliauni.edu.ge
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THE VARIETIES OF THE COPPER COINS OF FIRST GROUP
FROM THE PRINCIPALITY OF ANTIOCH DURING
THE REGENCY OF TANCRED OF TARENTUM
The coins minted during the regency of Tancred of Tarentum (1101-1103; 11041112) are the most massive among the copper coins corpus issue of the
Principality of Antioch. Researchers rightly distinguish four types of these coins.
However, each of these coin types has a number of technological and
iconographic features, which allows to provide their more detailed classification.
This primarily applies to the first type of coins of Tancred of Tarentum bears on
the obverse a bust of St. Peter; and on the reverse a Greek inscription in four
lines, with a religious invocation : + / KEBOI / ΘHTO∆V / ΛOCOVT / ANKPI /
+ («Lord, help your servant Tancred»). As for the varieties of this type of coins,
the numismatic literature indicates only the peculiarities of the legend
inscription on the reverse and the metrological differences of the flan and die. At
the same time, this type of coin has a number of distinctive features of the
obverse iconography, in particular the image of the Bust of St. Peter on which we
will dwell in more detail. It is these obverse iconographic features of the of this
type of coin allow us to distinguish its several varieties.
v.m.orlik@gmail.com
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კახეთისა და კახეთ-ჰერეთის მონარქების საფასის
კომპლექსური ისტორია
ნაშრომში წარმოდგენილია VIII-XII საუკუნის დასაწყისის ერთ-ერთი
წამყვანი ქართული სახელმწიფოს, კახეთის, შემდგომ კი კახეთ-ჰერეთის
მონარქების მიერ გამოშვებული საფასე. ბოლო დროს გამოქვეყნდა და
წინამდებარე ნაშრომში კომპლექსურად განხილულია კახეთისა და კახეთჰერეთის შემდეგი ქორეპისკოპოსებისა და მეფეების მონეტები: დავითის,
კვირიკე II-ის ძის (976-1009) (1 სამონეტო ტიპი, თუ 2?); კვირიკე III-ის,
დავითის ძის (1009-1011, 1014-1038?) (3 სამონეტო ტიპი); გაგიკის, კვირიკე
III-ის დისშვილის (1038?-1058?) (2 სამონეტო ტიპი); ახსართან I-ის, გაგიკის
ძის (1058?-1084?) (8 სამონეტო ტიპი). ბოლო დრომდე კახეთის (კახეთჰერეთის) საფასე აბსოლუტურად უცნობი იყო. ახლა კი ნათელია, რომ
არევმანელთა
საქართველოს

დინასტია

ჭრიდა

აღმოსავლეთში,

ქართულ
ყველაზე

ეროვნულ
ცოტა,

XI

საფასეს,
საუკუნის

დასაწყისიდან. გავაანალიზეთ არევმანელთა საფასის ევოლუცია, მისი
ძირითადი მახასიათებლები და თანადროული როლი; ამ ნუმიზმატიკური
ფენომენის მნიშვნელობა საქართველოსა და რეგიონის პოლიტიკური,
ეკონომიკური და კულტურული ისტორიის შესასწავლად.
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THE COINAGE OF THE MONARCHS OF KAKHETI AND
KAKHET-HERETI: A COMPREHENSIVE HISTORY
This article presents the coinage issued by the monarchs of Kakheti and then
Kakhet-Hereti, one of the prominent Georgian states in the 8th - beginning of the
12th centuries. Multiple coin types minted in the name of the following
chorepiscopi and kings of Kakheti and Hereti have been published recently and
are reviewed comrephensively in the present work: Davit, son of Kwirike II
(976-1009) (1 coin type; or 2?); Kwirike III, son of Davit (1009-1011, 1014-1038?)
(3 coin types); Gagik, nephew of Kwirike III (1038?-1058?) (2 coin types);
Akhsartan I, son of Gagik (1058?-1084?) (8 coin types). Previously, no coinage of
Kakheti (Kakhet-Hereti) was known to us, whatsoever. Now, it is clear, that the
dynasty of Arevmanli minted Georgian national coinage, in the eastern provinces
of the country, at least since the beginning of the 11th century. We analyzed the
evolution of the Arevmaneli coinage, its principal characteristics and
contemporary role; as well as the significance of this numismatic phenomenon
for studying the medieval political, economic and cultural history of Georgia and
the region.
mesefi@gmail.com
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A NOTE ON SASANIAN COINAGE IN GEORGIA
For quite some time, it has been assumed that the Sasanian mint signature WLC
represents Wiruzan, i.e. Georgia. A rare group of imitative drachms of Ohrmazd
IV (579-590) that so far has been attributed to Central Asia shows a style typical
of the Caucasus region. While its long mint indication is written with irregular
letter forms, as can be expected of an unofficial issue, it can be read as wlcan. If
this reading is accepted, it supports the theory of a tradition of official Sasanian
drachm coinage in present-day Georgia.
nikolauscurt.schindel@oeaw.ac.at
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ლევან II დადიანის ირანული სამოსი დასავლეთ საქართველოს
ეკლესიების ფრესკების მიხედვით
მოხსენებაში განხილულია ირანულ-ქართული
კიდევ ერთი

ურთიერთობიდან

ასპექტი - ქართული ჩაცმულობის ისტორია,

რომელიც

დღემდე მეტად აქტუალურ თემად რჩება. ზემოხსენებული საკითხის
კვლევა ახლო აღმოსავლეთის ხალხთა ჩაცმულობის შესახებ არსებული
დოკუმენტების და წყაროების გათვალისწინების გარეშე შეუძლებელია,
გამომდინარე

იქიდან,

რომ

საუკუნეების

მანძილზე

მათ

მჭიდრო

ურთიერთობები გააჩნდათ საქართველოსთან.
XVI-XVII საუკუნეებში განსაკუთრებით ინტენსიური იყო ამგვარი
ურთიერთობა საქართველოსა და ირანს შორის. სწორედ ამან განაპირობა
ის, რომ

ქართველ მეფეთა თუ დიდგვაროვანთა ტანსაცმელი და

მორთულობა ძირითადად ირანული იყო.
მოხსენებაში
დადიანის

წარმოდგენილია

(1611-1657)

სამეგრელოს

ირანული

სამოსი,

მთავრის,

სამეგრელოს

ლევან

II

ქართული

ქრისტიანული ტაძრების კედლის მხატვრობის მიხედვით. განხილულია
ის ისტორიული გარემო, რამაც განაპირობა მის ჩაცმულობაში ამგვარი
ტენდენციის გაძლიერება.
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Tamar Lekveishvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

THE CLOTHING OF LEVAN II DADIANI ACCORDING
TO THE FRESCOES OF WESTERN GEORGIAN CHURCHES
The paper covers an important aspect of Georgian-Iranian relations, namely:
History of Georgian clothing. It is impossible to explore this issue without
documents and primary sources about clothing of the Middle Eastern peoples,
proceeding from Georgians close relations with these people for several
centuries.
The

relations

with

Iran

intensified

in

the

XVI-XVII

centuries.

Consequently, in this period Georgian Kings and Nobles used to wear Iranian
clothes and adornments.
In the paper are studied Iranian clothes of the ruler of the Principality of
Odishi, (Western Georgia) Levan II Dadiani (1611-1657) from the frescoes the
Georgian Christian churches of this region.
In the paper is also discussed the historical environment that had
preconditioned strengthening these tendencies in the clothing.

takolek@yahoo.com
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თამარ დემეტრაშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჩიქვან-ლიპარტიანთა ირანული სამოსი
მარტვილის მონასტრის ფრესკებზე
XVI-XVII საუკუნეებიდან ისლამურ-აღმოსავლური სამყაროსა და
კულტურისადმი საქართველოს განსაკუთრებული ინტერესი აიხსნება იმ
ისტორიული ფაქტით, რომელიც დაკავშირებული იყო 1453 წელს
ქრისტიანული

სახელმწიფოს

დაცემასთან.

შედეგად,

დედაქალაქის,

საქართველო

კონსტანტინოპოლის

მოწყდა

ქრისტიანულ-

მართლმადიდებლურ მრავალსაუკუნოვან ერთობას და მისდა უნებურად,
ისლამური

გარემოთი

გახდა

შემოსაზღვრული.

ამ

პოლიტიკურმა

ცვლილებებმა გავლენა მოახდინა ქართულ კულტურულ გარემოზე.
აღმოსავლურ-ისლამური

გავლენები

თავისებურად

აისახა

ქართულ

ლიტერატურულ, ხუროთმოძღვრულ და სახვითი ხელოვნების არაერთ
ნიმუშზე.
აღმოსავლური გავლენები ამა თუ იმ სახით კედლის მხატვრობაში
გამოსახულ

ისტორიულ

პირთა

ჩაცმულობაშიც

იკვეთება

-

უხვი

ორნამენტებით შემკული სამოსის ტარების წესი, ქუდისა და ქამრის
ფორმა,

იმ

პერიოდის

ისტორიული

ვითარებიდან

გამომდინარე,

ირანიდან შემოსულ მოდად მიიჩნევა.
XV საუკუნის ბოლოს საქართველოს სამეფო-სამთავროებად დაშლის
შემდეგ

იმერეთის

საშუალებებით

სამეფო

და

ცდილობდნენ

ოდიშის

სამთავრო

ლეჩხუმის,

მისი

სხვადასხვა
ხელსაყრელი

გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, თავიანთი მმართველობის ფარგლებში
მოქცევას. ლეჩხუმი ამ დროს იმერეთის სამეფოს საზღვრებში შედიოდა.
თუმცა, ლევან II დადიანის დროს გორდი უკვე ოდიშის მთავარს
ემორჩილებოდა.
XVII

საუკუნის

მეორე

ნახევარში

ამ

პოლიტიკურმა

ბრძოლამ

განაპირობა ლეჩხუმელ ჩიქვანთა გვარის დაწინაურება ჯერ თავად
ლეჩხუმში, ხოლო ცოტა მოგვიანებით - ოდიშის სამთავროში. ჩიქვანები
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ჯერ ლიპარტიანები გახდნენ, XVIII საუკუნეში კი მათი შთამომავლები
„დადიანობასაც“ აღწევენ.
სწორედ

ამ

სალიპარტიანოში

გვარის
შემავალი

წარმომადგენლების
მარტვილის

განსასვენებელია

მონასტერი.

მონასტრის

ჩრდილოეთ სამხრო კი მათი ფრესკებითაა შემკული - 1. კაცია ჩიქვანი
ცოლთან და მცირეწლოვან იესე ჩიქვანთან ერთად; 2. კაციას უფროსი ვაჟი,
ლიპარტიანი გიორგი ჩიქვანი მეუღლე სეუდია მიქელაძის ქალსა და
მცირეწლოვან ოტია ჩიქვანთან ერთად.
კვლევაში განხილულია მათი სამოსი და გაანალიზებულია, თუ რა
აცვიათ მათ იმ დროის „ირანული მოდის“ გავლენით.

Tamar Demetrashvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

CHIKVAN-LIPARTIANS' IRANIAN CLOTHING ON
THE FRESCOES OF MARTVILI MONASTERY
Since the XVI-XVII centuries, Georgia's special interest in the Islamic-Eastern
world and culture is explained by the historical fact, which was connected with
the fall of Constantinople, the capital of the Christian state, in 1453. As a result,
Georgia was separated from the centuries old Christian-Orthodox unity and
unintentionally became bordered by the Islamic environment. These political
changes have affected the Georgian cultural environment. Oriental-Islamic
effects were reflected in many works of Georgian literary, architectural and fine
arts.
Eastern influences are reflected on the historical figures clothing which
were on wall paintings - the rules of wearing decorated clothes, the shape of a
hat and a belt were relevant to the historical situation and it is considered some
sort of Iranian fashion.
At the end of the 15th century, Georgian monarchy was dissolved, so
Kingdom of Imereti and Odishi were trying to retake Lechkhumi because of its

90

geographical location. At this time, Lechkhumi was the part of Imerety kingdom.
However, by the time of Levan II Dadiani, Odishi already ruled Gordi.
In the second half of the 17th century, this political struggle led to promote
Chikvani family, firstly in Lechkhumi itself, and later in the Principality of
Odishi. At first, they became the “Lipartiani”, in the 18th century thier
descendants reached the "Dadiani".
Martvili Church of Salipartiano is grave place for the members of this
family. The north side of the church is full of wall paintings – 1. Kacia Chikvani
with his wife and his young son Iese Chikvani; 2. Katsia's eldest son, Lipartiani
Giorgi Chikvani with his wife Seudia Mikeladze and his son Otia Chikvani.
The study reviews their clothes and analyses what they wear under the
influence of “Iranian fashion” of that time.
t_demetrashvili@yahoo.com
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Negar Habibi
University of Geneva
HIDDEN TREASURE: IRANIAN CULTURAL HERITAGE IN GENEVA
Little known in the academic world, Geneva holds some of the most significant
Iranian cultural and artistic heritages in its several private and public collections.
Museum of Art and History (Musée d’art et d’histoire) for instance holds a
considerable collection of Persian manuscript paintings from the early fourteenth
century to the early twentieth, bequeathed from Jean Pozzi, the French
plenipotentiary Minister of Iran and Egypt. The Ariana Museum, the most
important Suisse museum of ceramic also holds several Iranian artefacts from the
twelve century till the nineteenth century. More than 5,000 books and journals
in Persian and European languages, all about Iranian history, literature and art
are also held in the Geneva University Library. The private institutions such as
Bodmer Foundation hold also some of the rarest Iranian masterpieces. Reviewing
Geneva’s Iranian treasures and collections, and presenting their artistic
highlights, this paper will focus mostly on their formation from the early
twentieth century, and presents an in-depth sight to the Jean Pozzi’s collection
of Persian manuscript paintings.
Negar.Habibi@unige.ch
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Majid Hassan Ali
Freelancer (PhD, Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
THE IDENTITY CONTROVERSY OF RELIGIOUS
MINORITIES IN IRAQ: THE CRYSTALLIZATION OF
THE YAZIDI IDENTITY AFTER 2003
This paper examines the development of the Yazidi identity in Iraq after 2003,
and the subsequent escalation of the controversial Yazidi identity after the
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) invasion of Sinjar in 2014, an invasion
that has caused great division among the Yazidi community. Furthermore, the
study identifies the political trends that continue to influence the Yazidi’s ethnic,
religious and ethno-nationalist identity as a whole. The debate at the core of the
controversy is rooted in Kurdish and Arab political parties’ agendas. Meanwhile,
the emergence and crystallization of the Yazidi identity can also be observed in
spheres quite removed from majority politics. Internal political developments
and the Yazidi movement outside of Iraq, have also contributed to this
development. Irrespective of such influencing factors, it seems that the
development of the Yazidi identity into a distinct ethno-religion (which is still a
matter of dispute) is imminent in the medium- to long-term future. The
arguments of this paper are mostly based on social media platforms and
interviews with Yazidi politicians and activists.
majidhassan.ali@gmail.com
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მირანდა ბაშელეიშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

„რბილი ძალის“ როლი ირანის რეგიონულ პოლიტიკაში
თანამედროვე პერიოდში ირანის როლი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში
ძირითადად პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტებით განისაზღვრება
და არა სამხედრო კომპონენტით.

ასეთ პირობებში კი თეირანისთვის

რეგიონული პოლიტიკის მიზნების განსახორციელებლად „რბილი ძალის“
გამოყენებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაში „რბილი
ძალის“ ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტს რელიგია წარმოადგენს. ამ მხრივ
რეგიონში ირანის მთავარი მეტოქე თურქეთია. ორი ქვეყნის მიერ
“რელიგიური

რბილი

ძალის”გამოყენებით

გავლენის

მოპოვების

მაგალითია მათი ურთიერთობა რეგიონის ქვეყნებში არსებულ მუსლიმურ
მოსახლეობასთან აზერბაიჯანსა და საქართველოში. ირანის მოსაზღვრე
აზერბაიჯანის
სეკულარული

მოსახლეობის
სახელმწიფოა

უმრავლესობა
და

მხოლოდ

შიიტია,

მაგრამ

რელიგიურ

ის

ელემენტზე

დამყარებული “რბილი ძალის” მეშვეობით ირანი თურქეთს კონკურენციას ვერ გაუწევს, რომ არაფერი ვთქვათ ქრისტიანულ საქართველოსა და
სომხეთზე.

ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში მალე გააცნობიერეს, რომ

რეგიონში გავლენის მოსაპოვებლად და გასამყარებლად ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებას კულტურული დომინირება წარმოადგენდა. ეს მიდგომა
განსაკუთრებით განვითარდა მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში, რაც გამოიხატა რეგიონის საერთო კულტურული მემკვიდრეობის პროპაგანდით.
ახალმა მიდგომამ გამოიწვია 80-იან წლების ბოლოს არსებული მკაცრი
ისლამური იდეოლოგიური კურსის შესუსტება საგარეო პოლიტიკაში და
კულტურული ცხოვრების ტრადიციული, ირანული ელემენტების წინ
წამოწევა.

ირანის

მიმართ

გამოდის

კულტურულ-პოლიტიკური
სუფთა

ისლამური

დოქტრინა

კავკასიის

პოსტულატებიდან

და

ორიენტრირებულია ირანული კულტურული ტრადიციების, სპარსული
ენისა და პოეზიის პროპაგანდაზე. ირანი თავს აცხადებს ამ საერთო
კულტურის ნაწილად და მიიჩნევს, რომ ეს არის არა პროპაგანდა, არამედ
დაბრუნება

საკუთარ

ფასეულობებთან.
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თეირანის

პოზიციით,

ცენტრალური

აზიისა

და

სამხრეთ

კავკასიის

ქვეყნებთან

საერთო

კულტურის, ისტორიის, ხელოვნების, ლიტერატურის არსებობა არის
მყარი საფუძველი მათი ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებისთვის.

Miranda Basheleishvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies
Ilia State University

ROLE OF “SOFT POWER” IN IRAN’S REGIONAL POLICY
Nowadays Iran’s role in the South Caucasus is determined by the political and
economic aspects and not by the military component. Therefore using “soft
power” to achieve regional policy goals is important for Tehran.
In Iran’s “soft power” policy religion is one of the main components. In this
regard, Iran’s main rival in the region is Turkey. Both countries are trying to gain
influence over the region’s Muslim population based on “religious soft power”. In
the region only population of Azerbaijan are mainly Shi’a Muslims. But
Azerbaijan is a secular country; therefore only with its “religious soft power” Iran
will not be able to compete with Turkey. This approach applies to Georgia and
Armenia too, where the majority of the population is Christian. In the 1990s in
the Islamic Republic of Iran was realized that cultural dominance is one of the
best ways to gain and strengthen influence in the South Caucasus. After that Iran
intensified the regions common cultural heritage propaganda.
The new approach weakened the tough Islamic ideological course in the
foreign policy, which was dominant in the late 1980s. Tehran began to promote
traditional, Iranian elements of cultural life. Iran’s cultural-political doctrine
towards the Caucasus is free from Islamic postulates and is focused on the
propaganda of Iranian cultural traditions, Persian language and poetry. Iran
declares itself to be part of this common culture and believes that it is not
propaganda but return to its own values. According to Tehran’s position, the
existence of common culture, history, art and literature with the countries of
Central Asia and the South Caucasus is an important component for the
development of their bilateral relationships.
mbasheleishvili7@gmail.com
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გიორგი სანიკიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ირანი და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი
მოხსენებაში

განხილულია

ირანის

დამოკიდებულება

მთიანი

ყარაბაღის კონფლიქტისადმი და შესაბამისად, ირანის ურთიერთობები
აზერბაიჯანთან

და

სომხეთთან.

პირველ

რიგში,

ყურადღება

განახვილებულია ისტორიის აღქმაზე, რომელიც გარკვეულ ზეგავლენას
ახდენს ირანისა და სამხრეთ კავკასიის ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე.
შესწავლილია ასევე მთავარი რეგიონული და საერთაშორისო აქტორების
ჩართულობა
ირანის

მთიან ყარაბაღის კონფლიქტში და მათი როლის აღქმა

მიერ.

თვალსაზრისით,

ხაზგასმულია,
ყველა

რომ

რთული

ისტორიული

ვითარებაა

მეხსიერების

ირან-აზერბაიჯანის

ურთიერთობებში. ისტორიის განსხვავებული აღქმა და ზოგჯერ ამას
თანდართული

ირედენტისტული

მოთხოვნების

(აზერბაიჯანის

შემთხვევაში) წამოყენება, ორ ქვეყანას შორის დაძაბულ ვითარებას ქმნის.
ამასთანავე,

ისტორიული

მეხსიერების

შეუთავსებლობის

პრობლემა

მეტად უმნიშვნელოა ირან-სომხეთის ურთიერთობებში.
სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტებთან დაკავშირებით ირანს საკმაოდ
ფრთხილი პოზიცია უკავია. პირველ რიგში, ეს შეეხება უშუალოდ ირანის
საზღვრის

სიახლოვეს

სომხეთ-აზერბაიჯანის

კონფლიქტს

მთიანი

ყარაბაღისთვის. ამ შემთხვევაში ირანს შედარებით ნეიტრალური პოზიცია
უკავია, განსხვავებით თურქეთისგან, რომელიც აშკარად უჭერს მხარს
აზერბაიჯანს და რუსეთისგან, რომელიც პირველ რიგში, საკუთარი
ინტერესების განხორციელებას ცდილობს, იარაღით ამარაგებს როგორც
სომხეთს, ისე აზერბაიჯანს; იმავდროულად კი ინარჩუნებს საკუთარ
სამხედრო ბაზას სომხეთში, რომელიც მისი სტრატეგიული პარტნიორია.
კონფლიქტში საშუამავლო როლით ირანი ცდილობდა წარმოეჩინა
საკუთარი თავი რეგიონულ ძალად და დაებალანსებინა რეგიონში
რუსეთის და თურქეთის გავლენა. თავდაპირველად ირანი საკმაოდ
აქტიურად ცდილობდა მადიატორის როლის შესრულებას ორ მხარეს
შორის. თუმცა, მალე გამოიკვეთა, რომ მას მხოლოდ შეზღუდული
მოქმედების არეალი ჰქონდა.
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ხშირად აღინიშნება, რომ კონფლიქტში ირანს უფრო პროსომხური
(თუმცა, მაინც ზომიერი) პოზიცია უკავია. ირანის მიერ ქრისტიანული
სომხეთის

მხარეს

გადახრა

ზოგჯერ

მიიჩნევა

ბაქოს

შეკავების

გამოხატულებად ირდენტისტული აქტივიზმის შემთხვევაში ირანის
აზერბაიჯანში.
საერთო ჯამში, ირანს არ აწყობდა არც სომხეთის სრული გამარჯვება,
არც აზერბაიჯანისა, ანუ ის საზღვრების შეცვლასაც ეწინააღმდეგება და
აზერბაიჯანის გაძლიერებასაც. ირანისთვის მიუღებელია აზერბაიჯანის
როგორც ზედმეტად გაძლიერება, ისე ზედმეტად დასუსტება.
გრძელვადიან

პერსპექტივაში,

მთიანი

ყარაბაღის

კონფლიქტის

დარეგულირების სანაცვლოდ, აზერბაიჯანის რუსეთის ინტეგრაციული
პროცესებთან მიერთება ირანის საზღვრებთან ძლიერი აზერბაიჯანის
არსებობას ნიშნავს. ეს კი აზერბაიჯანში არსებულ „ერთიანი აზერბაიჯანის
შექმნის“ იდეას კიდევ უფრო გააქტიურებს, ამის გამოცდილება ირანს
საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში უკვე აქვს. ამასთანავე, ბაქოსა და
მოსკოვს

შორის

სტრატეგიული

ურთიერთობების

განვითარება,

გაურთულებს ირანს საკუთარი ინტერესების დაცვას კასპიის ზღვის
სამართლებრივი სტატუსის განხილვისას.
ირან-სომხეთის

კავშირი

ბუნებრივად

ჩანს,

ორივე

ქვეყნის

იზოლაციის გამო (სომხეთის რეგიონული, ხოლო ირანის - მსოფლიო
მასშტაბითაც).

George Sanikidze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

IRAN AND THE NAGORNO-KARABAGH CONFLICT
The article discusses Iranian perception of the conflict of Nagorno-Karabakh and
its politics towards Armenia and Azerbaijan. First of all, the focus is on history
perception, which has certain impact on the relations between Iran and the
South Caucasus countries. The role of major regional and international actors in
the Nagorno-Karabagh conflict and how they are perceived by Iran is also
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studied. It is stressed that in terms of historical memory, the most complicated
situation is with Iran-Azerbaijan relations. Different perception of the history,
sometimes also accompanied by irredentist claims (in case of Azerbaijan) creates
tension between the two countries. The problem of historical memory
incompatibility is rather insignificant in Iran-Armenia relations.
Iran has quite careful position when it comes to the conflicts in the South
Caucasus. Primarily, this refers to the conflict near the Iranian border between
Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabagh. In this case, Iran holds
relatively neutral position, unlike Turkey, which openly supports Azerbaijan,
and Russia, which first of all, is trying to pursue its own interests, supplies
armament to Armenia and also to Azerbaijan; while at the same time maintains
its military base in Armenia, which is Russia’s strategic partner.
With intermediary role in the conflict, Iran tried to appear as a regional
power and to balance the influence of Russia and Turkey in the region. In the
beginning Iran was trying to perform the role of the mediator between the two
parties quite actively. However, soon it became apparent that Iran had only
limited space for actions.
It is often noted, than in the conflict Iran has more pro-Armenian (though
still moderate) position.

The fact that Iran may lean more on the side of

Christian Armenia is sometimes considered as expression of containment of Baku
in case or irredentist activism in Iran’s Azerbaijan.
Generally, neither the full victory of Armenia nor that of Azerbaijan was
beneficial for Iran, in other words it is against both - alteration of borders and
strengthening of Azerbaijan. Both over-strengthening and over-weakening of
Azerbaijan is unacceptable for Iran.
In the long-term perspective, Azerbaijan joining integrational processes of
Russia, in return to the regulation of Nagorno-Karabakh conflict, means presence
of strong Azerbaijan near Iranian borders. This factor would further activate the
idea of the “establishment of united Azerbaijan”. Besides, development of
strategic relations between Baku and Moscow will make it more difficult for Iran
to secure its interests during discussions on the legal status of the Caspian Sea.
Alliance between Iran and Armenia seems to be natural, due to the isolation
of both countries (Armenia on a regional and Iran on global level).
giorgi.sanikidze@iliauni.edu.ge
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Lana Ravandi-Fadai
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Science
Russian State University for the Humanities
WOMEN AGENTS IN IRAN

“There you are part of a team of many millions that is creating the greatest
and grandest of all that has been and is in the history of humankind.”
— Asadi to his daughter, Zuleiha
This paper traces the paths of several young Iranian women who studied in the
Soviet Union in the 1930s and 40s and then engaged in clandestine work for the
communist cause back in Iran. These idealistic individuals represent the flip side
of the “Great Game” of flamboyant master spies: they lived modest lives, secretly
passing information or smuggled documents while working in the open to
improve living conditions at home. Their histories and the documentation
preserved in the Russian archives, particularly personal correspondence, reveal a
thirst for change, modernization and justice sometimes coupled with a longing
for tradition. Zuleiha of Tehran was in her teens in the 1930s and dreamed of
studying Orientalism in Moscow. She already knew Russian, as she had studied
at the Soviet School in Tehran, where her father taught. A veteran of the Gilan
Revolution who had spent time in Iranian and tsarist prisons, he convinced his
daughter, in a series of fascinating and at times touching letters in Farsi and
Russian, to study medicine in the USSR — a subject he argued would better
enable her to help her country. In 1942, Zuleiha, now a doctor, returned from
Moscow to Iran, where she struggled against local prejudices and lack of
resources to open her own clinic and care for her daughter, while at the same
time passing information back to Moscow through elaborately encoded letters.
The double-layered, essentially macaronic letters simultaneously detail political
activities in Iran, particularly of foreign powers, in encoded language, while
frankly conveying Zuleiha’s hopes and anxieties to her friends and contacts in
her studied Russian.
Ahtar also hailed from a politically active family in Tehran and was strongly
influenced by her father: a celebrated revolutionary and constitutionalist killed
by the Cossack Brigade. Like Zuleiha, she studied medicine, both in Iran and the
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USSR. Politically active since her teens, she organized women’s organizations
and student strikes in Iran while practicing as a midwife. After Reza Shah’s
sweeping crackdown on Iranian communists in the early 1930s, Ahtar smuggled
in much-needed cash and communist literature, sewn into the lining of her
suitcase, thus helping the movement to weather the storm. Ahtar’s family history
reflects much of the evolution of political thought and internal contradictions in
early 20th century Iran: her grandfather, a well-known reactionary Mullah, was
hanged by the Constitutionalists that his son, her father, joined.
This paper presents the stories of these young women and others as part of
an un- or under-told aspect of the Great Game that continued to unfold in 20th
Century Iran.
ravandifadai@yahoo.com
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Katarzyna W. Sidło
CASE – Center for Social and Economic Research (Warsaw)

ACCELERATION OF DIGITALIZATION PROCESSES OF SMES
IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA –
A SILVER LINING OF THE COVID19 PANDEMIC?*
MSMEs (micro, small, and medium enterprises) are the backbone of economies
around the world, and Middle East and North Africa (MENA) is no exemption.
Indeed, they account for more than 90% of all firms in the region. However,
their role in job creation is limited and their productivity and innovation levels –
unsatisfactory. One of the reasons for this, alongside exorbitant bureaucracy and
limited access to funding, are limited digitalization levels; for instance, in 2019
only between 34.5% SMEs in Jordan and 65.9% SMEs in Morocco had a website.
Amid recent lockdowns brought upon by the COVID-19 pandemic, low
digitalization levels translated – at least at first – into limited capacity to continue
economic activity and, consequently, to generate income. Promptly, however,
entrepreneurs turned towards social media or online markets continue providing
goods and, when possible, services to their clients. Anecdotal evidence shows
that even traditional firms like bakeries would start using online delivery
services to survive during the pandemic.
Against this background, this paper has a twofold aim. Firstly, it looks at
the digitalization levels of SMEs in selected countries throughout the MENA
region before the outbreak of the COVID-19 pandemic and the main reasons
behind the region’s enterprises underperforming in this area. Secondly, it looks
at the emerging evidence on acceleration of digitalization processes among
micro, small and medium companies in the MENA as a strategy for mitigation of
the adverse economic impacts of the pandemic.
katarzyna.sidlo@case-research.eu
*Presentation will be partly based on a report by Sidło et al. (2020). Digitalisation of small
and medium enterprises (SMEs) in the Mediterranean commissioned by the European
Committee of the Regions.
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ჯაბა მესხიშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართველი პატრიოტები იაპონელი დაზვერვის
ოფიცრის მოგონებებში
1904 წელს, მსოფლიოში მოხდა მანამდე წარმოუდგენელი ფაქტი, იმ
დროინდელი მსოფლიო მნიშვნელობის მქონე, უზარმაზარ რუსეთის
იმპერიას ომი გამოუცხადა და თავს დაესხა, აზიური პატარა სახელმწიფო
იაპონია. ამომავალი მზის ქვეყანა, იმ პერიოდში სულ რაღაც 50 წლის
გახსნილი იყო 2 საუკუნე ნახევრიანი საერთაშორისო თვითიზოლაციიდან
და ბობოლო სახელმწიფოებისგან ფაქტობრივად ძალადობრივად თავს
მოხვეული არათანაბარი ხელშეკრულობებით იტანჯებოდა. მიუხედავად
ამისა, რეფორმების შედეგადად იაპონიამ მოახერხა და დაუახლოვდა იმ
დროინდელ

მსოფლიოს

წამყვან

ქვეყნებს,

როგორც

ეკონომიკური

თვალასაზრისით, ასევე სამხედრო კუთხითაც.
მეოცე საუკუნის დასაწყისში იაპონიისა და რუსეთის იმპერიის
ინტერესები გადაიკვეთა კორეის ნახევარკუნძულსა და მანჯურიის
ტერიტორიაზე. რუსეთის იმპერია ესწრაფოდა ხელში ჩაეგდო მსოფლიო
ოკეანეებისკენ გამავალი გაუყინავი საზღვაო პორტები, ხოლო ამომავალ
მზის ქვეყნის მესვეურებს კი სურდათ თავიანთი გავლენის სფერო კორეის
ნახევარკუნძულზე გაევრცელებინათ. იაპონელთა ნაწილს ეშინოდა, რომ
თუ რუსეთის იმპერია ხელში ჩაიგდებდა შორეულ აღმოსავლეთში
ტერიტორიებს (მანჯურია), შემდგომში ის აუცილებლად მოინდომებდა
კორეის ნახევარკუნძულზე გაბატონებას, რომელიც საბოლოო ჯამში,
იაპონიისკენ მიმართულ მახვილად გადაიქცეოდა და მის სუვერენინეტს
შეუქმნიდა საფრთხე. სწორედ ამ საკითხის დიპლომატიური გზებით ვერ
მოგვარების გამო, იაპონია 1904 წლის თებერვალში თავს დაესხა შორეულ
აღმოსავლეთში, კერძოდ მანურიაში განლაგებულ რუსულ სამხედრო
ფლოტსა და სახმელეთო ჯარებს. ომი 1905 წლის სექტემბერში დასრულდა
იაპონიის ბრწყინვალე გამარჯვებით.
იაპონური სარდლობა კარგად აცნობიერებდა, რომ რუსული კარგად
გაწრვთნილი და გამოცდილი ჯარის დამარცხება, მხოლოდ სამხედრო
მოქმედებებით

გაუჭირდებოდა,
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ამიტომ

გადაწყდა,

რომ

მოწინააღმდეგესთვის, ქვეყნის შიგნიდანაც შეექმნათ პრობლემები. მათ
დავალება მისცეს რუსეთის იმპერიაში სამხედრო ატაშედ ნამუშევარ
პოლკოვნიკ მოტოჯირო აკაშის, რომ ტერორისტული აქტების მოსაწყობად
მოეძებნა რუსეთის იმპერიაში მაცხოვრებელი ანტი-რუსული განწყობების
მქონე პირები. აკაშიმ ასეთებად, პოლონელი პატრიოტები მოიძია და მათ
თხოვა

რუსეთში,

შორეულ

აღმოსავლეთში

მიმავალი

რკინიგზა

აეფეთქებინათ. პოლონელებმა მისიას ვერ გაართვეს. ამის შემდეგ აკაში
გაიცნობს, ფინელ პატრიოტ კონი ცილიაკუსს. ისინი გადაწყვეტენ, რომ
რუსეთის იმპერიის შიგნით რევოლუციები წაახალისონ. იაპონური მხარე
იარაღის შესყიდვაში დახმარებას დაპირდა, თუმცა ცილიაკუსმა ვერ
შეძლო რუსული საგარეო დაზვერვის არიდება და იარაღის შესყიდვის,
შესაბამისად რუსეთის იმოერიაში გადაგზავნის ოპერაცია ჩავარდა.
სწორედ ამ დროს, პოლონელების მეშვეობით, აკაში გაიცნობს
ქართველ

ანარქისტ

ფედერალისტური
დეკანოზიშვილს,

ვარლამ

ჩერქეზიშვილს

და

პარტიის

ლიდერს,

რევოლციური
რომელთა

მეშვეობით

აკაში

სოციალურ

საბოლოოდ

გიორგი
მაინც

მოახერხებს იარაღის შესყიდვას და რუსეთის იმპერიაში გაგზავნა (მათ
შორის, მნიშვნელოვანი ნაწილი, სწორედ საქართველოში გამოიგზავნა).
აკაში, მოგვიანებით თავისი განვლილი ცხოვრების შესახებ აქვეყნებს
მოგონებებს, სადაც ერთი ნაწილი სწორედ ამ ოპერაციასაც ეხება.
მოხსენების მიზანია, აკაშის მოგონებებში ქართველებთან ურთიერთოების
პასაჟებზე ყურადღების გამახვილება.

Jaba Meskhishvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

GEORGIAN PATRIOTS IN MEMOIRS OF
JAPANESE INTELLIGENCE OFFICER
In 1904, an unprecedented event took place in the world - an Asian small state
Japan declared a war and attacked formerly notorious, enormous Russian Empire.
The country of the rising sun, after two and a half century self-isolation was
opened for 50 years recently. It was suffering from actually forcible unequal
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treaties of the great states. Nevertheless, as a result of the reforms, Japan managed
to bring the country closer to the leading countries of the world at that time,
both economically and militarily.
At the beginning of the 20th century, the interests of the Japanese and
Russian Empires intersected on the Korean Peninsula and in Manchuria. The
Russian Empire wanted to seize the frozen seaports leading to the world's oceans,
and the rulers of the rising sun country sought to extend their sphere of
influence over the Korean Peninsula. Some Japanese feared that if the Russian
Empire conquered the territories in the Far East (Manchuria), it would inevitably
want to dominate on the Korean Peninsula, which would eventually turn into a
sword aimed at Japan and threaten its sovereignty. It was because of the
unresolved diplomatic issue that Japan attacked the Russian navy and land forces
stationed in the Far East particularly in Manchuria, in February, 1904. The war
ended in September 1905 with a brilliant victory of Japan.
The Japanese command was well aware that defeating a well-trained and
experienced Russian army would be difficult only through the military action, so
it was decided to create problems for the enemy, even within the country. They
instructed Colonel Motojiro Akashi, who worked as a military attaché in the
Russian Empire, to find anti-Russian individuals living in the Russian Empire to
carry out terrorist acts. Akashi found Polish patriots and asked them to blow up
the railway in Russia, leading to the Far East. The Poles could not cope with the
mission. After that, Akashi meets Finnish patriot Konni Zilliacus. They decide to
encourage revolutions within the Russian Empire. Japan promised to help in the
purchase of weapons, but Zilliacus was unable to evade Russian foreign
intelligence and purchase weapons, hence the operation to send it to the Russian
Empire failed.
Currently Akashi with the help of Poles met Georgian anarchist Varlam
Cherkezishvili and the leader of the Social-Federalist Revolutionary Party, Giorgi
Dekanozishvili. Through them, Akashi will finally be able to buy weapons and
send them to the Russian Empire (a significant part of it was sent to Georgia).
Akashi later publishes memoirs about his past life, where one part relates to this
operation. The aim of the thesis is to focus on the passages of relations with
Georgians in Akashi's memoirs.
jmeskhi2005@yahoo.com
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თამთა ბოკუჩავა
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ერდოღანის ახალი ეკონომიკური და პოლიტიკური გამოწვევები
თურქეთი, დრამატული საშინაო და საგარეო კრიზისების ფონზე,
მნიშვნელოვნად შეიცვალა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ის საბოლოოდ
ჩამოშორდა ჯერ კიდევ აჰმედ დავუთოღლუს მინისტრობის დროს
შემუშავებულ „მეზობლებთან ნულოვანი პრობლემების“ პოლიტიკას.
აღნიშნული პოლიტიკური კურსი მიუღებელი აღმოჩნა თურქეთის
ხელისუფლებისათვის „არაბული გაზაფხულის“ და ერაყიდან ამერიკული
შეიარაღებული
პირობებში.

ძალების

უნდა

გაყვანის

აღინიშნოს,

რომ

შემდეგ

წარმოქმნილი

საგარეო

ვაკუუმის

პოლიტიკური

კურსი

მნიშვნელოვნად ქვეყნის შიგნით ნაციონალისტური მხარდამჭერების
შენარჩუნებით არის ნაკარნახევი. ერდოღანის მთავარ ინტერესს რეჟიმის
უსაფრთხოება წარმოადგენს; თურქეთში არსებული კონკურენტული
ავტორიტარული სტრუქტურის ფარგლებში, აღნიშნულ უსაფრთხოებას
ახალგაზრდა მერყევი კონსერვატული ამომრჩევლების შედარებით მცირე
ჯგუფი განსაზღვრავს. ამ ახალგაზრდა ამომრჩეველმა პოლიტიკურ ასაკს
AKP-ს მმართველობის პერიოდში მიაღწია, სადაც ერდოღანის ფიგურა
უაღრესად დომინანტურია. ამომრჩეველთა ეს ჯგუფი პატივს სცემს
არსებული ხელისუფლების მემკვიდრეობას, მაგრამ გულგრილად არის
განწყობილი, როგორც მმართველი პარტიის, ისე პრეზიდენტის მიმართ.
2020 წლის აპრილისათვის მნიშვნელოვანმა ძალებმა თავი მოიყარა
თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის, სულეიმან სოილუს გარშემო.
მისი, როგორც ალტერნატიული ლიდერის ფიგურა მისაღები აღმოჩნდა
მოსახლეობის 38%-სათვის, ამასთან მისი მხარდამჭერები ძირითადად
AKP-სა და MHP-ს მომხრეებით არის დაკომპლექტებული. შესაძლებელია
ვივარაუდოთ, რომ თურქეთში არსებული პოლიტიკური სტრუქტურა, რაც
პოლარიზებული ოპოზიციითაა გამოხატული, დასასრულს უახლოვდება.
COVID-19-ის პანდემიამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ქვეყნის ისედაც
დასუსტებულ ეკონომიკას. ასეთ ვითარებაში კიდევ უფრო აქტუალური
ხდება

მმართველი

პარტიის

ექსპანსიური

დრამატული საერთაშორისო კონფრონტაციები.
105

საგარეო

პოლიტიკა

და

Tamta Bokuchava
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

ERDOĞAN’S NEW ECONOMIC AND POLITICAL CHALLENGES
Turkey has changed rapidly in the past 20 years and experienced dramatic
internal and external crises. Its projection of power marks a clean break from the
early years “zero problems with neighbors” doctrine, developed by then Foreign
Minister Ahmet Davutoğlu. This doctrine was eclipsed by the events of the
“Arab Spring” and the vacuum left behind by the US withdrawal from Iraq in
2011. The government’s foreign policy decisions are increasingly driven by the
need to maintain support among the nationalist base. Erdoğan’s overriding
interest is regime security; that security is determined in Turkey’s present
competitive authoritarian structure by a small set of wavering conservatives—
particularly among the youngest supporters. These young voters have come of
political age entirely under AKP rule, with President Erdoğan dominating public
life. But this group is largely unenthusiastic about him and his party. These
voters are generally respectful of his legacy, especially on behalf of religious
people, but they are not excited by him or the AKP.
By the April 2020, there had been a remarkable consolidation around
Süleyman Soylu, Minister of the Interior of Turkey, who now registered 38% of
those who could see another leader, drawing heavily from both AKP and MHP.
There is reason to think that the present phase of Turkish politics, which is based
on the polarization within the opposition, is coming to an end. The COVID-19
pandemic has intensified pressure on the already beleaguered economy, and the
government’s expansionist foreign policy is making dramatic international
confrontations more likely.
tamtabokuchava@gmail.com
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სიმონ გურეშიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თუნისის „არაბული გაზაფხულის“ ანატომია სეკულარული
პარტიების და ისლამისტების ურთიერთობის ფონზე
მოხსენებაში წარმოდგენილია

თუნისში ზინ ალ-აბიდინ ბენ ალის

რეჟიმის დამხობის შემდეგ ისლამისტების გამარჯვების დეტალები და ის
მიზეზები,

თუ

რამ

განაპირობა

ქვეყანაში

გამართულ

პირველ

დემოკრატიულ არჩევნებში, პოლიტიკური ისლამის მიმდევარი პარტია
ანნაჰდას გამარჯვება და იყვნენ თუ არა ისლამისტები თუნისის
მოქალქეების უმრავლესობის არჩევანი.
ძირითადი

ნაწილი

ეთმობა

პოსტ-რევოლუციურ

პერიოდში

გამართული არჩევნების შედეგებს. ასევე ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში
ჩართული პარტიების აქტივობების განხილვას და ამ პარტიების თუნისის
ხელისუფლებაში მონაცვლეობის მიზეზების ანალიზს. კერძოდ, იყო თუ
არა სეკულარისტებსა და ისლამისტბს შორის გარიგება და რა ფორმით
ხორციელდებოდა აღნიშნული საკითხი. ძირითადი ნაწილი ასევე შეიცავს
შედარებით ანალიზს თუნისის მოვლენებსა და ეგვიპტე-სირიაში შექმნილ,
„არაბული გაზაფხულის“ შედეგად განვითარებულ პროცესებს შორის.
ბოლო

ნაწილში,

აგრეთვე

შედარებით

ანალიზის

ჭრილში,

განხილულია ზემოთ ხსენებულ სამივე ქვეყნაში სამხედროების როლი, იმ
თვალსაზრისით, თუ რა წვლილი მიუძღვოდათ მათ რეჟიმების ცვლაზე ან
ცვლის მცდელობაზე სირიის შემთხვევაში.
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Simon Gureshidze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

ANATOMY OF TUNISIA’S “ARAB SPRING” AMID THE RELATIONS
BETWEEN SECULAR PARTIES AND ISLAMISTS
The main focus of this report is an attempt to understand the nature and details,
how Islamist party Ennahda has come out on top in the first free elections held
in Tunisia, after overthrowing Zine El Abidine Ben Ali's regime and were or not
the majority of Tunisian voters’s for Islamists?
The main part is devoted to study of the the results of the elections held in
the post-revolutionary Tunisia. It is Also analysed the activities of the political
parties involved in the country’s political life. Particularly, what kind of deal
was between secularists and Islamists? And in what form was the issue carried
out. The main part also contains a comparative analysis of the events in Tunisia
and the main part also contains a comparative analysis of the events in Tunisia
and the developments in Egypt-Syria after the "Arab Spring".
The last part covers the comparative analysis of the role and attempts by
militaries in Tunisian, Egyptian and Syrian revolutionary regime changes.

simongureshidze@gmail.com
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ინგა ინასარიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ერაყი ირან-საუდის არაბეთს შორის რეგიონული
ლიდერობისთვის დაპირისპირების კონტექსტში
ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დაპირისპირებას ხანგრძლივი
ისტორია აქვს. უთანხმოება, რომელსაც ძირითადად კონფესიური და
პოლიტიკურ-იდილოგიური სხვაობით ხსნიან, დაკავშირებულია ორ
მთავარ რეგიონულ ძალას შორის ლიდერობისთვის ბრძოლასთან.
რეგიონული დომინანტობისთვის ირანისა და საუდის არაბათის
დაპირისპირების ათვლის წერტილად 1979 წელი ითვლება, როდესაც აშშის მოკავშირე შაჰის რეჟიმი ისლამური რევოლუციის გზით შეიცვალა.
ახალი

თეოკრატიული

არაბეთისთვის,

რეჟიმი

როგორც

კი

გამოწვევად

რეგიონული

და

იქცა

საუდის

ისლამური

სამყაროს

ლიდერისთვის, არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ იდეოლოგიური
ექსპანსიის

კუთხითაც.

დაპირისპირება

აღსანიშნავია,

არასოდეს

რომ

ირან-საუდის

არაბეთის

პირდაპირ

სამხედრო

გამოხატულა

კონფრონტაციაში ერთმანეთის წინააღმდეგ, არამედ აისახება მესამე
ქვეყნებში მოქმედებებითა და რეგიონულ კონფლიქტებში მათი აქტიური
ჩართულობით.

1980-1988

წწ.

ირან-ერაყის

ომი

წარმოადგენდა

რეგიონული ლიდერობისთვის კონკურენციის თვალსაჩინო მაგალითს.
თუმცა,

შიიტურ

კონკურენცია

ირანსა

და

რეგიონული

სუნიტურ

საუდის

დომინანტობისთვის

არაბეთს

რეალურად

შორის
დაიწყო

ერაყში 2003 წელს, როდესაც სუნიტი სადამ ჰუსეინის რეჟიმი დაემხო და
ქვეყანაში

ძალთა

ბალანსი

ირანის

სასარგებლოდ

შეიცვალა.

იმ

პერიოდიდან მოყოლებული ირანმა თანდათანობით წარმატებით შექმნა
მყარი პოზიციები ერაყში, როგორც ადგილზე მოქმედი მისი მოკავშირე
გასამხედროებული დაჯგუფებების, ისე ქვეყნის პოლიტიკურ სისტემაში
მოკავშირეების მეშვეობით. საუდის არაბეთის აქტიური ძალიხმევის
მიუხედევად, რომ ერაყთან აღედგინა ძველი კავშირები უშედეგოდ
სრულდება სწორედ ირანის ძლიერი გავლენების გამო. თუმცა, მიმდინარე
წელს ერაყის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე პრო-ამერიკელი კანდიდატის
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მუსტაფა ალ-ქაზიმის დანიშვნამ ახალი შესაძლებლობები გააჩინა საუდის
არაბეთისთვის

ერაყთან

გასათვალისწინებელია
გავლენისთვის

დასაახლოვებლად.

ადგილზე

ირან-საუდის

ირანის

პოზიციები,

არაბეთის

ამასთან,
რაც

ერაყში

დაპირისპირების

ახლო

მომავალში გადაჭრას ნაკლებსავარაუდოს ხდის.

Inga Inasaridze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

IRAQ IN CONTEXTS OF THE SAUDI-IRANIAN
CONFRONTATION FOR REGIONAL DOMINANCE
Confrontation between Saudi Arabia and Iran has a decade-long history. The
disagreement which is generally explained by the difference in sectarian (SunniShia) and political-ideological points of view, mostly is related to competition for
the regional dominance in the Middle East.
The History of this competition dates back to the Islamic Revolution in
1979, when the US ally Shah’s regime was thrown in Iran and Saudi Arabia
became concerned that the new theocratic state would compete the kingdom as
an Islamic leader in the Middle East and especially in the Gulf region. New Iran
also posed a threat to Saudi Arabia due to potential Persian expansionism and
Shia regime’s ambitions to become an alternative hegemony in terms of ideology.
The important feature of the Saudi-Iranian confrontation is that they never
confront directly against each other, but are engaged in different proxy wars
across the region by supporting rival sides and militias. The Iran-Iraq war in
1980-1988 was one of the clearest examples of the struggle for power balance in
the region after the Islamic revolution. However, Saudi Arabia and Iran became
the dominant players and the competitors in the Gulf after 2003, when Saddam
Hussein’s Sunni regime was overthrown and the threat from Iran as the real
challenger in the balance of power for Saudis has strengthened. Since 2003 Iran
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gradually strengthened its position in Iraq by its proxy forces on the ground and
the allies in political blocks of Iraq’s parliament. Although Saudi Arabia tried to
rebuild its relations with Iraq by restoring diplomatic relations with Baghdad in
2015, lately reopening a consulate in 2019 and simultaneously signaling
willingness to develop mutual ties in different fields, Iran and its influence in
Iraq always obstructed Riyadh’s efforts in this regard. Recently, the appointment
of the US’ ally politician Mustafa Al-Kadhimi as the new prime-minister of Iraq
created new opportunities For Saudi Arabia. However, Iran’s proxy forces in Iraq
and their capability should not be underestimated, that indicates to the
continuation of the Saudi–Iranian confrontation in the future.
ingainasaridze@iliauni.edu.ge

111

მრგვალი მაგიდა
პროექტის - „დოკუმენტები საქართველოს შესახებ ირანის არქივებსა
და ბიბლიოთეკებში“ განხორციელების მეორე წლის შედეგები
(ორგანიზებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის № FR 18-7653 ფარგლებში)
თანაორგანიზატორები:
თეირანის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი და
გილანის უნივერსიტეტის გილანის კვლევების ინსტიტუტი

Round-Table
“Documents about Georgia in the Archives and Libraries of Iran” –
Results of the second year of the implementation of the Project
(organized in the frame of the Project № FR 18-7653 supported by Shota
Rustaveli National Scientific Foundation)
Co-organizers:
Faculty of Humanities, University of Tehran and
Institute for Guilan Studies, University of Guilan
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ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ამბაკო ჭელიძის უცნობი ნაშრომები 1920-იანი წლების
სპარსეთის შესახებ
ქართულ სამეცნიერო წრეებში ამბაკო ჭელიძე (1878-1940), უპირველეს
ყოვლისა, ცნობილია სპარსული კლასიკური პოეზიის თარგმანებითა და
ორი ნაშრომით „ფერეიდნელი ქართველები“ (1935,1951, 2010) და „ექვსი
წელი სპარსეთში“ (1964).
გიორგი

ლეონიძის

სახელობის

ქართული

ლიტერატურის

სახელმწიფო მუზეუმში ამბაკო ჭელიძის არქივზე მუშაობამ გამოავლინა,
რომ 1923-1929 წლებში სპარსეთში (ირანში) ყოფნისას, იგი საგანგებოდ
შეისწავლიდა

იმდროინდელი

მდგომარეობას.

ამაზე

ირანის

მიუთითებს

სოციალურ-ეკონომიკურ

ისპაჰანში

საბჭოთა

კავშირის

საკონსულოსთან არსებულ „წრეზე“ (“кружок”) მის მიერ რუსულ ენაზე
წაკითხული მოხსენებები: „ბაჰაისტები“, „მეღვინეობა ისპაჰანის რაიონში“,
„ტყავის დამუშავება ისპაჰანში“, „დერვიშიზმი ისპაჰანში“, „მეხალიჩეობა
ისპაჰანის პროვინციაში“.
მისი მეუღლის, სარა ჭელიძის არქივის მასალებიდან ირკვევა, რომ
ამბაკო ჭელიძეს დარჩენია ნაშრომი „თანამედროვე ირანი“, რომელიც მის
ქვრივს

დასაბეჭდად

გადაუცია

საქართველოს

მეცნიერებათა

აკადემიისთვის. ეს ნაშრომი ამბაკო ჭელიძის არქივში არ აღმოჩნდა.
ამბაკო და სარა ჭელიძეების არქივში დაცული დოკუმენტების
საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ა. ჭელიძის ლიტერატურულმა
თუ სამეცნიერო-მემუარულმა მემკვიდრეობამ არაერთი განსხვავებული
გემოვნებისა და პასუხისმგებლობის მქონე პიროვნების ხელში გაიარა.
ეს მემკვიდრეობა უეჭველად საჭიროებს სრულ სისტემატი-ზაციასა
და ჯეროვან წარმოჩენას ქართულ-ირანული სამეცნიერო-კულტურული
ურთიერთობების ისტორიის კონტექსტში.
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Nikoloz Nakhutsrishvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

THE UNKNOWN WORKS OF AMBAKO CHELIDZE ABOUT
PERSIA OF 1920S
Ambako Chelidze (1878-1940) is primarily known to Georgian scholars for his
translations of classical Persian poetry and by his works: “Fereidanian Georgians”
(1935, 1951, 2010) and “Six Years in Persia” (1964).
Number of records and materials from Ambako Chelidze’s archive at
G.Leonidze State Museum of Georgian Literature demonstrate that during his six
year stay in Persia (Iran) in 1923-1929, he particularly studied the current social
and economic situation in the country. A. Chelidze’s papers: “Bahaists”, “Wine

Making in Isfahan Region”, “Leathers Processing in Isfahan”, “Dervishes in
Isfahan”, “Carpet Weaving in Isfahan Province” delivered in Russian at the
“Circle” (“кружок”) affiliated to the Soviet Consulate in Isfahan confirms this
suggestion.
According to his wife’s, Sara Chelidze’s records presented in her archive,
Ambako still had the work “Modern Iran” which his widow transferred for
publishing to the Georgian Academy of Sciences. The work has not been found
in Ambakho Cheidze’s archive.
The documents kept in Ambako and Sara Chelidze’s archives lead us to the
conclusion that his literary, scholarly and memoir heritage passed through the
hands of many people of different tastes and responsibilities.
The paper stresses the need for the complete systematization of A.
Chelidze’s heritage and its appropriate representation in the context of the
history of Georgian-Iranian scientific and cultural relations.
nikoloz.nakhutsrishvili@iliauni.edu.ge
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Abbas Panahi
Research Institute of Guilan Studies,
University of Guilan
THE IMPACT OF AKAKI KHOSHTARIA ON THE INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AND TRANSPORTATION SYSTEME OF GUILAN IN
THE EARLY TWENTIETH CENTURY
The rise of the Qajar era in Iran was accompanied by heavy political and military
defeats against Russia. However, Iran's military defeat marked the beginning of a
new era in Iran's political, intellectual, economic, and international relations
with Europe and the Western world. Although Iran lost much of its territory in
the Caucasus, the consequences of its interactions with Europe had a profound
effect on the structures of the traditionalsit Iranian society. Iran was connected
to Europe through Guilan, Baku and Tbilisi in the early nineteenth century, and
on the other hand, some Caucasian merchants, especially Armenians and
Georgians, entered Guilan and invested in suitable economic fields in this region.
As a result, the actions of these merchants have led to the development of trade
in Guilan and the economic growth of this region. One of the most important
Caucasian businessman in Guilan was Khoshtaria, who played an active role in
various industrial and commercial fields of Guilan. Documents from Iranian
archival centers show that Khoshtaria's economic and modernist activities had a
significant impact on Guilan's economic growth. And if his economic presence
did not coincide with the events of the Jangal (means forest) Movement, the first
years of Reza Shah's rule in Iran, and the Bolshevik Revolution, perhaps his
actions in the field of economic investment, especially in the field of
transportation and railways, could have had brilliant Consequences for the
economic future of Guilan and Iran. The most prominent industrial and
economic activity of Khoshtaria in Guilan, which has been less studied and
researched, is the construction of Pir Bazar railway to Rasht. This economic and
technical event played an important role in the development of domestic and
foreign trade in Iran and Guilan. The rate of import and export of goods in Rasht
show that it has had a positive impact on the development of trade in Guilan.
The functioning of the railway, which was operated with the aim of facilitating
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economic exchanges and with the investment of Khoshtaria, did not last long due
to the turbulent conditions in Guilan during the the WWI. However, according
to documentary reports, History and notes of domestic and foreign officials,
Pirbazar railway in the same short period of its functionning was able to play an
effective economic role on the economic exchanges of that period and the
transfer of goods from Rasht to Anzali port through Pirbazar.
In the presented study, the author tries to analyze the impact of Khoshtaria
economic and industrial activities on the economy of Guilan based on the
documents of Iranian archival centers. In the present study, this question is
raised: What effect has Khoshtaria's activities had on the economic and
agricultural system of Guilan? The research findings show that although
Khoshtaria had the political and diplomatic support of Russia, with the expansion
and development of investment in Guilan, considering the historical and ancient
relations between Iran and Guilan with Georgia, tried to enter the industry and
in Guilan, in addition to economic prosperity, technology will lead to the
development of Guilan's economic and industrial infrastructure, and as a result,
the development of Guilan's trade. The method of the present research is done
using documentary and historical methods as well as with the help of library
data.
ab.panahi76@gmail.com
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თამარ ლეკვეიშვილი
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფანტაზია თუ რეალობა? ისტორიული ანეკდოტები
მე-18 საუკუნის ირანელი ისტორიკოსის
მოჰამად ქაზემის თხზულებაში
ისტორიულ წყაროებში ხშირად ვხვდებით ხოლმე გამოგონილ ამბებს
-

მკვლევართა

შეფასებით

ლეგენდებსა

და

ნახევრად-ისტორიულ

ანეკდოტებს. ამ მხრივ, არც მე-18 საუკუნის ირანელი ისტორიკოსი,
მოჰამად ქაზემი წარმოადგენს გამონაკლისს. საგულისხმოა, რომ ქაზემის
თხზულება მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს XVIII საუკუნის I
ნახევრის საქართველოს ისტორიის შესასწავლად და ამ მხრივ იმის
გარკვევა, თუ რა არის ავტორის ფანტაზიის ნაყოფი და რა ასახავს
რეალობას, მნიშვნელობას იძენს აღნიშნული პერიოდის საქართველოს
ისტორიის შესწავლისთვისაც. ამასთანავე, ისიც აღსანიშნავია, რომ თუ
დღეს ფანტაზიისა და რეალობის აღრევა უცნაურად შეიძლება გამოჩნდეს,
წარსულში

ხშირად

თხრობის

ასეთი

ხერხი

მიღებული

და

მკითხველისთვის დამაჯერებელი იყო.
მოხსენებაში წარმოდგენილი და გაანალიზებულია რამდენიმე პასაჟი
მოჰამად ქაზემის თხზულებიდან „ალემ არა-ი ნადერი“ („ნადერის ქვეყნის
დამამშვენებელი

ისტორია“),

გარკვეულია,

არის

ეს

ლეგენდარული ხასიათის თუ ასახავს ისტორიულ რეალობას.
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ცნობები

Tamar Lekveishvili
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

FANTASY OR REALITY? HISTORICAL ANECDOTES IN THE WORK
OF THE 18TH C. IRANIAN HISTORIAN MOHAMMAD KAZEM
There are several invented stories in the primary historical sources which are
often considered as legends or semi-historical anecdotes. From this point, 18th
century Iranian historian Mohammad Kazem is not an exception. It must be
stressed that his work is an important source for the study of the history of
Georgia during the first half of the 18th century and investigating fiction and
reality in his work in this regard is also vital. However it is noteworthy that if
today the mix of fantasy and reality could appear quit incredible, in the past this
manner of narration was often usual and was perceived by the readers as
credible.
In the paper are presented and analyzed some parts of the Mohammad
Kazem’s chronicle - “Alem Ara-i Naderi” for determining their legendary
character or historical authenticity.
takolek@yahoo.com
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Goodarz Rashtiani
University of Tehran
SHAH SAFI, GEORGIA AND THE RULERS OF TSAKHUR
A Review Based on Some Newly Found Documents
Shah Safi (1642-1629), the fifth king of Safavid dynasty, pursued an active policy
in the Caucasus. Special attention to Kartli-Kakheti, as well as Dagestan, formed
the center of his policy in this region. It is clear that rivalry with the Ottomans
for dominance on the Caucasus was the main reason for this active policy of the
Safavid king. Till now many researches has been done about the Safavids'
approaches to the Caucasus. Especially collection of the Tbilisi archival
documents has a unique importance in this field. In this article, based on some
newly found archival documents from the Iranian archives, we are trying to
present the Interaction methods and ways of communication between three sides
of a triangle i.e. Shah Safi, Georgia and the Tsakhurs (Northern Caucasus)
This study shows that the Shah of Iran, according to the current conditions
in the Caucasus, with a set of different tactics, sometimes surrendered ruling of
Tsakhur to the Georgian rulers, and at another time, in case of strained relations
with the Kartli-Kakheti, tried to use the force of Tsakhurians for more pressure
on Georgians.
rashtiani@ut.ac.ir
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Ali (David) Moslehi Moslehabadi
Freelancer (PhD, University of Tehran)

A NEWLY-FOUND QAJAR-ERA PERSIAN
MANUSCRIPT CONTAINING A RARE
POETIC TRAVELOGUE ON TBILISI
In winter 2020, a Qajar-era manuscript was discovered in a private collection in
Tehran, which contained among other works a 205-verse poem about the
author’s travel to Tiflis. After thorough assessments, it became clear that the
poem was rewrite by Mullā ʾAbd-ul Ġaffār-i Tabrīzī, one of the most famous
calligraphers at Nasereddin Shah’s court. Though the poem itself was older than
the manuscript, the stylistic and codicological studies by a renowned University
of Tehran professor revealed the manuscript was not written much later than the
time of the composition of the verses. The poem itself can be divided into
different sections based on the topics about or parts of the city of Tbilisi it is
referring to or describing. These include the urban and suburban areas,
Georgians and their physical, social, and religious characteristics, churches and
other buildings, some famous sights and places, and winehouses, all from the
author’s own perspective. This paper tries to offer some preliminary assessments
about the manuscript and the poem, a brief introduction about the author, and a
sketch of the verses included in the poem. A short report will then be given on
the process of reading, correction, and translation of the text from Persian into
English and Georgian as a single, short-term project already underway in
collaboration with Dr. Nikoloz Nakhutsrishvili.
das.moslehi@ut.ac.ir
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გიორგი სანიკიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საფრანგეთის პირველ კონსული თბილისში ჟაკ-ფრანსუა გამბა
(1821-1833) საქართველო ირანის სავაჭრო ურთიერთობების
პერსპექტივების შესახებ
მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები ირანსა და საქართველოს შორის
სათავეს მე-19 საუკუნემდე გაცილებით უფრო ადრე იღებს. ევროპელებიც
კარგად აცნობიერებდნენ საქართველოს და, კერძოდ, მისი დედაქალაქის,
თბილისის მნიშვნელობას, როგორც საუკეთესო სატრანზიტო გზისა
ირანთან ვაჭრობისთვის. თუმცა, ამ მიმართულებით რეალურეი ნაბიჯები
მხოლოდ მე-19 საუკუნეში გადაიდგა.
რუსეთის მიერ სამხრეთ კავკასიის თანდათანობით შენმოერთებასთან
ერთად, კასპიის ზღვისა და შავი ზღვის დამაკავშირებელი სავაჭრო გზების
აღორძინების იდეა აღორძინდა. რუსეთს სურდა ამ მნიშვნელოვანი გზის
გამოყენება და 1821 წლის 8 ოქტომბრის ბრძანებით მოხდა ე.წ.
შეღავათიანი თარიფე დაშცევა, რომლის თანახმადაც ევროპიდან სამხრეთ
კავკასიაში შემოსული საქონლის ბაჟი 5%-ს არ აღემატებოდა, აქედან კი
ირანში უბაჟოდ გადიოდა. შეღავათიანი ტარიფის მოქმედების ვადა 10
წელს შეადგენდა და მისი საწყისი თარიღი გახდა 1822 წლის 1 ივლისს.
ამიერიდან ევროპის ვაჭრობა აზიასთან სწორედ სამხრეთ კავკასიის გზით
ხორციელდებოდა.
საქართველოსა და ირანს შორის მჭიდრო სავაჭრო კავშირების
დამყარებაში,

საქართველოს

ტერიტორიის

გამოყენებაში

ევროპული

საქონლის სატრანზიტო გზად ირანისკენ და პირიქით, განსაკუთრებულ
ყურადღებას იმსახურებს თბილისში საფრანგეთის პირველი კონსულის
ჟაკ ფრანსუა გამბას მოღვაწეობა.
გამბას განსაკუთრებული ადგილი უკავია იმ ავტორთა შორის,
რომლებიც მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ წერდნენ. ბურბონთა
რესტავრაციის დროს, გამბამ მოამზადა და საფრანგეთის მთავრობას
წარუდგინა აზიასთან ვაჭრობის გაუმჯობესების პროქეტის. პროექტი
ითვალისწინებდა რუსეთზე (კერძოდ, სამხრეთ კავკასიაზე) გამავალი
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სატრანზიტო გზის გამოყენებას. მონისტრ რიშელიეს ბრძანებით, გამბამ
ორჯერ იმოგზაურა რუსეთის იმერიის სამხერეთ ნაწილში და მალე, 1821
წელს,

დაინიშნა საფრანგეთის გენერალურ კონსულად თბილისში.

საფრანგეთის საკონსულო თბილისში სწორედ საქრთველოს ტერიტორიის
სატრანზიტო გზად გამოყენების მიზნით გაიხსნა.
1826 წელს პარიზში გამოქვეყნდა გამბას ორტომიანი ნაშრომი სამხრეთ
კავკასიაში მისი მოგზაურობის შესახებ - Voyage dans la Russie méridionale

et particulièrement dans les provinces situées au-delà du Caucase fait depuis 1820
jusqu’en 1824, რომელიც უმნიშვნელოვანეს წყაროს წარმოდგენს მე-19
საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა
ასპექტების შესასწავლად. ნაშრომის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეძღვნება
ირანსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის, ასევე საქართველოს, როგორც
ევროპული

საქონლისთვის

სატრანზიტო

გზის

პერსპექტივების

განხილვას.
ათწლიანი
შეღავათიანი

ვადის
ტარიფი,

გასვლამდე
თუმცა

ოდნავ

ამ

ადრე,

რუსეთმა

გადაწყვეტილებას

გააუქმა

რუსეთისთვის

სასურველი შედეგები არ მოჰყოლია.
შედეგად კი, საქართველოს, როგორც ევროპასა და ირანს შორის
სატრანზიტო

გზის

მნიშვნელობა

დაკნინდა,

თუმცა

ეკონომიკური

ურთიერთობები საქართველოსა და ირანს შორის მაინც შენარჩუნდა.

122

George Sanikidze
G. Tsereteli Institute of Oriental Studies,
Ilia State University

THE FIRST CONSUL OF FRANCE IN TBILISI JACQUES-FRANÇOIS
GAMBA (1821-1833) ABOUT THE PERSPECTIVES OF
THE GEORGIAN-IRANIAN TRADE RELATIONS
Close economic relations between Georgia and Iran didn’t originate in the 19th
century. These relations had had much longer history. Europeans had long since
paid attention to Georgia and its capital Tbilisi in particular, as the best transit
route for trade with Iran, although effective steps in this regard weren’t taken
until the 19th century.
Following a gradual conquest of the South Caucasus by Russia, the idea of
linking the trade routes of the Black Sea and those of the Caspian was again
revived. The Transcaucasia was seen as a bridge between Europe and Asia as it
was a convenient route for transit trade. Russia wanted to revive this very transit
route and by the decree of October 8, 1821 preferential tariffs were introduced,
according to which customs-duties imposed on goods imported from Europe
were set at only 5 percent of the price of goods and toll-free transit of European
goods bound for Iran via the Transcaucasia was allowed. Preferential duties
would apply for 10 years; the decree took effect on July 1, 1822. From now on
Europe’s trade with Asia was to be carried out through the South Caucasus.
For the establishment of the close commercial links between Georgia and
Iran and for using the Georgian territory as a transit route for European goods
towards Iran and vice-versa activities of the First consul of France in Tbilisi
Jacques-François Gamba deserve special attention.
Gamba has a special place among the 19th century authors who wrote on
Georgia. During the Bourbon restoration Gamba prepared and submitted to the
French government the Improving Asia Trade project. The project envisaged
using a transit route that went over Russia (namely the South Caucasus). By
order of the Minsiter Richelieu Gamba traveled twice in southern parts of the
Russian Empire and was eventually appointed consul general of France in Tbilisi
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in 1821. The French consulate opened in Tbilisi specifically for the purpose of
making use of the Georgian territory for trade with the East.
In 1826 in Paris was published Gamba’s work Voyage dans la Russie

méridionale et particulièrement dans les provinces situées au-delà du Caucase fait
depuis 1820 jusqu’en 1824 which is an extremely important primary source for
the study of different aspects of the history of Georgia during the first quarter of
the 19th c. A considerable part of Gamba’s work is dedicated to the analysis of the
perspectives of the trade between Iran and Georgia and of the importance of
Georgia’s territory as a transit route for Europe to the East.
Shortly before the expiry of the specified term, in 1832, Russia cancelled
preferential customs-tariff set for European goods. However, this decision didn’t
bring about desired results for the Russian empire.
As a result of this decision the significance of Georgia as a transit route
between Iran and Europe diminished although economic relations between the
two countries were maintained.
giorgi.sanikidze@iliauni.edu.ge
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Amin Ghezelbashan
Freelancer

THREE GEORGIAN FAMILIES IN KHUZESTAN
Khuzestan Georgians have been living in southwestern Iran, Iran's largest oil and
gas production center, for nearly four centuries. Despite their small number,
native Georgians were extremely active during the Safavid to the Qajar era, and
not only in the fields of governance and warfare, but also in the fields of
literature and art.
The most famous among the Khuzestan Georgians are the remnants of the
Baratashvili family - Abinehzadegan and Mirshekarbashian. Today we know that
Baratashvilis were one of the most influential families. The Abinehzadegan were
local Khans in Khuzestan until the end of the Qajar epoch and shortly thereafter.
Concerning Mirshekarbashian family, although its members held high positions
in the government, their history still needs further research.
Like other native Georgians of Iran, except fof Fereydan’s Georgians,
Georgians in Khuzestan also have forgotten their mother tongue.
It is worth to note that some of the Georgians of Khuzestan preserved their
Christian faith in Iran for a long time, but many of them converted to Islam from
the very beginning due to economic reasons.
It must be stressed that although there are several documents about the
history of the Georgians of Khuzestan in Persian, several aspects of their history
still remains unclear and requires study.
AminGhezelbashan@gmail.com
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გრიგოლ ბერაძე , თამაზ აბაშიძე
გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მასალები ირან-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიისათვის:
სეფიანთა პერიოდის სამი სპარსული დოკუმენტის შესახებ
მოხსენებაში გვინდა წარმოვადგინოთ და მოკლედ განვიხილოთ ირანსაქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებული სეფიანთა პერიოდის
რამდენიმე

სპარსული

ისტორიული

დოკუმენტი,

რომლებსაც

ჩვენ

გავეცანით შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის საგრანტო კვლევითი პროექტის „დოკუმენტები საქართველოს
შესახებ ირანის არქივებსა და ბიბლიოთეკებში“ ფარგლებში 2019 წლის
აპრილ-მაისში ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში სამეცნიერო მივლინების
დროს. სახელდობრ, განხილული იქნება უკანასკნელ წლებში ირანში
გამოქვეყნებული XVII საუკუნისა და XVIII საუკუნის დამდეგის აქამდე
უცნობი შემდეგი სამი სპარსული დოკუმენტი:
1. შაჰ სეფი I-ის (1629-1642) ფირმანი იმერეთის მეფის გიორგი III-ის (16041639) სახელზე (ტექსტში: გორგინ ხან ვალი-იე ბაში აჩუყ). ამ ფირმანის
ტექსტის ასლი (კონკრეტული თარიღის მითითების გარეშე)

ნიმუშის

სახით ჩართულია XVII საუკუნის ბოლო ათწლეულებში შედგენილ ინშა’ს ტიპის ხელნაწერ კრებულში „მონშა’ათ-ე სოლაიმანი“ (ინახება ირანის
ისლამური

მეჯლისის

ბიბლიოთეკა-მუზეუმისა

და

დოკუმენტების

ცენტრის კოლექციაში ქ. თეირანში, საინვ. № 8895), რომელიც გამოქვეყნდა
2009 წელს პროფ. რასულ ჯა‘ფარიანის რედაქციით (იხ.:

Monsha’āt-e

Solaymānī, ta’līf dabīrān-e dabīrkhāne-ye Shāh Solaymān-e Safavī, be-kūshesh-e
Rasūl-e Ja‘farīyān, Tehrān: Ketābkhāne, Mūze va Markaz-e Asnād-e Majles-e
Shourā-ye Eslāmī, 1388/2009. pp. 34-35). კრებული შედგენილია შაჰ
სოლაიმანის (1666-1694) სამეფო კანცელარიის მდივნების მიერ და
წარმოადგენს პრაქტიკული

ინსტრუქციებისა და რეკომენდაციების

შემცველ სპეციალურ კომპენდიუმს, რომელშიც შაჰის კანცელარიის
საქმიანობასთან,

სამეფო

ბრძანებულებების,

სხვადასხვა

სახის

იურიდიული დოკუმენტების და წერილების ტექსტების შედგენასთან
დაკავშირებული

საკითხების შესახებ მსჯელობისას ნიმუშების სახით
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წარმოდგენილია იმროინდელი თუ წინამორბედი წლების
კონკრეტული

ტექსტობრივი საილუსტრაციო მასალა.

აღვნიშნეთ, იმერეთის მეფის გიორგი
სპარსული

ფირმანის

ასლში

შესაბამისი

როგორც უკვე

III-ის სახელზე გაცემული

კონკრეტული

თარიღი

არ

არის

მითითებული. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ იმავე დოკუმენტის
ტექსტში მოიხსენიება და ფიგურირებს ასევე ‘როსთამ ხან ვალი-იე

ველაიათ-ე გორჯესთან ’ (ანუ როსტომ ქართლის მეფე, 1633-1658),
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფირმანი შაჰ სეფი I-ის მიერ გაცემული უნდა
იყოს 1633-1639 წლებს შორის პერიოდში. აქვე დამატებით ისიც უნდა
შევნიშნოთ, რომ ეს დოკუმენტი

ზემოხსენებული სეფიანი შაჰის მიერ

იმერეთის მეფის სახელზე გაცემული დღეისათვის ცნობილი ერთადერთი
ფირმანია.
2. შაჰ სოლაიმანის

(1666-1694) ბრძანებულება, რომელიც თარიღდება

ჰიჯრის 1085 წლის რაბი‘ ალ-ავვალის თვით (=1674 წლის 5 ივნისი - 4
ივლისი). ამ ბრძანებულებით შაჰი აკმაყოფილებს ვინმე მირზა

ღიას

მინბაშის (ათასისთავის) თხოვნას და აგზავნის მას და მის ხელქვეით
თოფოსნებს (თოფანგჩიან ) ქალაქ თბილისის ციხე-სიმაგრეში (ყალ‘ე-იე
თეფლის) ქართლის ვალის (ვალი-იე გორჯესთან-ე ქართილ) შაჰნავაზ
ხანის (ანუ ქართლის მეფე ვახტანგ V შაჰნავაზის, 1658-1675) სამსახურში.
ამ ბრძანებულების დედანი ინახება მალექის ეროვნულ ბიბლიოთეკამუზეუმში ქ. თეირანში და მისი ფოტოასლი
ირანელმა მეცნიერმა მარზიე მორთაზავიმ (იხ.:

2009 წელს გამოაქვეყნა
M. Mortazavī, “Chand

farmān dar Ketābkhāne va Mūze-ye Mellī-ye Malek”, Payām-e Bahārestān, Vol.
1, No. 4, Tehran, 1388/2009, p. 813, No. 6).
3. შაჰ სოლთან ჰოსეინის (1694-1722) ფირმანი, რომელიც თარიღდება
ჰიჯრის 1121 წლის შა‘ბანის თვით (=1709 წლის 6 ოქტომბერი - 3 ნოემბერი)
და გაცემულია ქართლის ვალის (ვალი-იე გორჯესთან-ე ქართილ) ხოსრო
ხანის (ანუ

ქართლის მეფე ქაიხოსროს, 1709-1711) სახელზე.

ფირმანი

შეეხება სეფიანი შაჰის მიერ ზემოხსენებული ხოსრო ხანის დანიშვნას
ირანის სპასალარისა და იმავდროულად აზერბაიჯანის ბეგლარბეგის
თანამდებობებზე (ბე-როთბე-იე სეფაჰსალარი-იე ირან ვა ბეგლარბეგი-იე

აზერბაიჯან). ტექსტში ასევე აღნიშნულია, რომ
ხოსრო ხანი წარმატებით

წინამორბედ წლებში

მოღვაწეობდა სატახტო ქალაქ ისფაჰანის

დარუღას (დარუღეგი-იე დარ ალ-სალთანე-იე ესფაჰან) და ყანდაჰარისა
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და ქერმანის დივანბეგის (დივანბეგილარი-იე ეიალათ-ე დარ ალ-ყარარ-ე

ყანდაჰარ ვა ქერმან) თანამდებობებზე. ამ ისტორიული დოკუმენტის
ტექსტის ასლი, რომელიც ჩართულია

სხვადასხვა სახის

სპარსული

პოეტური და პროზაული ნიმუშების შემცველ ერთ-ერთ ხელნაწერ
კრებულში (ჯონგ; შედგენილია 1120-1129/1708-1717 წლებში), 2019 წელს
გამოაქვეყნა პროფ. რასულ ჯა‘ფარიანმა (იხ.: R. Ja‘farīyān, “Farmān-e nasb-e
Khosrow Khān-e Gorjī be-semat-e sepahsālār-e Īrān az sū-ye Shāh Soltān
Hosayn-e

Safavī

dar

sāl-e

1121”,

Tehran,

1398/2019

(<http://www.historylib.com/articles/1857/>).
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MATERIALS ON THE HISTORY OF THE INTERRELATION OF
IRAN AND GEORGIA: THREE PERSIAN DOCUMENTS
OF THE SAFAVID PERIOD
In this paper we would like to present and briefly discuss some Persian
documents of the Safavid period related to the history of the interrelation of Iran
and Georgia. We got acquainted with these documents during our visit to Iran
in April-May 2019 in the framework of the research project “Documents about
Georgia in the Archives and Libraries of Iran” funded by Shota Rustaveli
National Science Foundation of Georgia. Reference is, in particular, to the
following previously unknown three Persian documents of the seventeenth and
early eighteenth century published in Iran in recent years:
1. The royal decree (farmān) of Shah Safi I (r. 1629-1642) addressed to ‘Gorgīn
Khān wālī-ye Bāsh-Āchūq’ (i.e., King Giorgi III of Imereti, r. 1604-1639). An
undated copy of the text of this farmān is included as a sample in the late
seventeenth-century inshā’ collection Monsha’āt-e Solaymānī, preserved in the
Library, Museum and Documents Center of the Islamic Consultative Assembly

128

(Library of the Iranian Parliament) in Tehran (Inv. No. 8895) and published in
2009 by Prof. Rasul Ja‘farian (see: Monsha’āt-e Solaymānī, ta’līf dabīrān-e
dabīrkhāne-ye Shāh Solaymān-e Safavī,

be-kūshesh-e

Rasūl-e

Ja‘farīyān,

Tehrān: Ketābkhāne, Mūze va Markaz-e Asnād-e Majles-e Shourā-ye Eslāmī,
1388/2009. pp. 34-35). This handwritten work was compiled by the secretaries
and scribes of Shah Solayman’s (r. 1666-1694) royal chancery as a special
compendium

(inshā’

manual),

containing

practical

instructions

and

recommendations. The compendium discusses many specific issues related to the
activities of the royal chancery and the drafting of royal decrees, various types of
legal documents, letters, etc. Each topic is covered with specific examples and
relevant textual illustrative material of both that period and previous years. As
already noted, the surviving copy of the Persian farmān addressed to King Giorgi
III of Imereti does not have a specific date. However, based on the fact that
‘Rostam Khān wālī-ye velāyat-e Gorjestān’ (i.e., King Rostom of Kartli, r. 16331658) is also mentioned in the text of the same document, we can conclude that
the royal decree must have been issued by Shah Safi I between 1633 and 1639
AD. It should also be remarked that this farmān is the only hitherto known royal
decree of the aforementioned Safavid shah addressed to the king of Imereti.
2. The royal decree of Shah Solayman (r. 1666-1694), dated Rabi‘ al-Awwal 1085
AH (= June 5 - July 4, 1674 AD). By this decree, the Safavid shah grants the
request of Mirza Ghiyas mīnbāshī (chief of a thousand) and sends him and his
musketeers (tofangchīyān) to the Tbilisi fortress (qal‘e-ye Teflīs) to serve the
ruler (wālī) of Kartli (wālī-ye Gorjestān-e Kārtīl) Shāhnavāz Khān (i.e., King
Vakhtang V Shahnavaz of Kartli, r. 1658-1675). The original of this historical
document is kept at the Malek National Library-Museum in Tehran, and its
photocopy was published in 2009 by Dr. Marzieh Mortazavi (see: M. Mortazavī,
“Chand farmān dar Ketābkhāne va Mūze-ye Mellī-ye Malek”, Payām-e

Bahārestān, Vol. 1, No. 4, Tehran, 1388/2009, p. 813, No. 6).
3. The royal decree of Shah Soltan Hosayn (r. 1694-1722), dated Sha‘ban 1121
AH (= October 6 - November 3, 1709 AD) and addressed to ‘Khosrow Khān
wālī-ye Gorjestān-e Kārtīl’ (i.e., King of Kartli Kaikhosro, r. 1709-1711). By this
decree, the Safavid shah appoints Khosrow Khan as commander-in-chief of Iran
and governor-general of Azerbaijan (be-rotbe-ye sepahsālārī-ye Īrān va

beglarbegī-ye Āzerbāijān). The text also mentions that in previous years
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Khosrow Khan successfully held the posts of dārūgha of the capital city of
Isfahan (dārūghegī-ye Dār al-Saltane-ye Esfahān) and dīvānbegī of Qandahar and
Kerman (dīvānbegīlarī-ye eyālat-e Dār al-Qaraār-e Qandahār va Kermān). A
copy of the text of this royal decree is included in a miscellany of Persian poetry
and prose (jong), compiled in 1120-1129 AH/ 1708-1717 AD. The document was
published in 2019 by Prof. Rasul Ja‘farian (see: R. Ja‘farīyān, “Farmān-e nasb-e
Khosrow Khān-e Gorji be-semat-e sepahsālār-e Īrān az sū-ye Shāh Soltān
Hosayn-e Safavī dar sāl-e 1121”, Tehran, 1398/2019 (<http://www.historylib.
com/articles/1857/>).
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