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             სადისერტაციო      ნაშრომში მიმოხილულია  XII საუკუნის საქართველოს     

სამოხელეო წყობის, ზოგიერთი საკითხი. ის მიზნად ისახავს   არსებულ  ისტორიულ 

წყაროებში შემორჩენილი ცნობების მიხედვით, მოხელეთა შესახებ ცოდნის ერთგვარად 

შევსებას თუ შეჯამებას.  ქართული მონარქიის სამოხელეო წყობა თავისი წოდებრიობით, 

უწყებრივი იერარქიით, საუკუნეების განმავლობაში შემუშავებულ  ტრადიციულ მოდელს 

განასახიერებდა. ნაშრომში განხილულია ზოგიერთი მოხელის  მაგალითად: 

(მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელის,  ამირსპასალარის, მანდატურთუხუცესის, 

მეჭურჭლეთუხუცესის, მსახურთუხუცესის,  აბარმადის, ამიდის, ამირას, ამირახორის,  მუშრიბის, 

მუჰთასიბის, რეისის, შურტას, მპარავთმძებნელის, ოთხმიზდურის, ჩუხჩარეხის).  ფუნქციები და 

სტატუსი.       

           საქართველოს ერთიანი სახელმწიფოს მართვის ცენტრალური აპარატის 

ჩამოყალიბება Xს. მიწურულიდან მიმდინარეობდა.  ასე რომ ,,დარბაზის რიგის“ 

მოხელეობის დაწესება სავარაუდოდ  ბაგრატ III–ის დროიდან დაიწყო. ამ დროს უნდა 

გაჩენილიყო ერთიანი საქართველოს მეფის მწიგნობართუხუცესის, სპასალარის თუ 

სპასპეტის (შემდეგ ამირსპასალარად წოდებულის), მეჭურჭლეთუხუცესის და ,,დარბაზის 

რიგის“ სხვა ხელისუფალთა თანამდებობანიც.   დავით IV-ის ღონისძიებები, 

სრულყოფილი ცენტრალური სამოხელეო აპარატის შექმნის თვალსაზრისით იყო 

მრავალფეროვანი. 

     სამეფო კარის მოხელენი ხშირ  შემთხვევეაში  მეფის ,,გაზრდილთა“  წრეს, ყმა–

აზნაურებს ან მსახურებს განეკუთვნებოდნენ, და მნიშვნელოვან ფუნქციებს ასრულებდნენ 

სამეფო კარზე. სამოხელეო წყობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა დავით 

აღმაშენებელმა (1089–1125წწ.).  რომელიც ქვეყნისათვის საკმაოდ მძიმე ვითარებაში ავიდა 

ტახტზე.  როდესაც უპირველეს ყოვლისა, აღსაკვეთი იყო ფეოდალური ანარქია და 

აუცილებელი იყო სამეფო კარის, როგორც მართვის ცენტრის მნიშვნელობის ზრდა.  დავით 

აღმაშენებლის  ინიციატივით დაიხვეწა უწყებრივი სტრუქტურები,  მათი ფუნქციები მეტ–

ნაკლებად გაიმიჯნა დარგობრივად;  შეიქმნა ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების 

გამაძლიერებელი ახალი სამსახურები–ე.წ. მსტოვართა და მონაპირეთა ინსტიტუტები, 

რომელთა კარგად ორგანიზებულმა საქმიანობამ ხანგრძლივი დროით უზრუნველყო 
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საზღვრების დაცვა და ქვეყნის სტაბილური განვითარება. დავით აღმაშენებლის 

ადმინისტრაციული რეფორმები უპირველესად შეეხო ცენტრალურ აპარატს, რომელიც 

უფრო მოქნილი და მრავალდარგოვანი გახდა. დავითის დროს იქნა შემოღებული სამეფო 

კარის სამი უმაღლესი საუწყებო თანამდებობა: მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი, 

ამირსპასალარი, მანდატურთუხუცესი.  ივ. ჯავახიშვილი მიიჩნევდა, რომ დავით 

აღმაშენებლის დროს შეიქმნა  სავაზირო.  (ივ. ჯავახიშვილი 1982: 265–270,302). ზოგადად 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში  სავაზირო  XII საუკუნეში წარმოშობილად არის მიჩნეული.        

      წინამდებარე   ნაშრომი შედგება ანოტაციის (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). 

შესავლის,  სამი თავის, თექვსმეტი ქვეთავის, დასკვნის, გამოყებებული წყაროსა და 

ლიტერატურისაგან.   

      შესავალ ნაწილში შევეცადეთ მოკლედ დაგვეხასიათებინა,  ცენტრალური და 

ადგილობრივი მმართველობის სისტემა.  თემის აქტუალობა, კვლევის ძირითადი მიზანი 

და ამოცანები,  ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და ძირითადი შედეგები,  კვლევის 

თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები,  ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული 

მნიშვნელობა და ძირითადი შინაარსი.      

           ნაშრომის პირველ თავში წარმოდგენილია ძირითადი მოხელეები: 

(მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი,  ამირსპასალარი, მანდატურთუხუცესი, მეჭურჭლეთუხუცესი, 

მსახურთუხუცესი. 

        მეორე თავში განხილულია, არაბული წარმოშობის სახელით ცნობილი  ქართველი მოხელეები: 

აბარმადი,  ამიდი,  ამირა,  ამირახორი,   მუშრიბი, მუჰთასიბი,   რეისი,  შურტა.    

      მესამე თავში კი მოცემულია  შუა საუკუნეების,  სხვა მოხელეები: 

  მპარავთმძებნელი,  ოთხმიზდური,  ჩუხჩარეხი.  

     წარმოდგენილ  დასკვნაში,  შევეცადეთ  გაგვეანალიზებინა და შეგვეჯამებინა   

ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის კომპონენტების, კომპლექსური  

შესწავლის  შედეგები.   
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                                         Annotation 

Dissertation work discusses some aspects of official order of XII century Georgia. It aims at 

filling out and summing up the knowledge on officials based on the information remained in 

historical sources. 

Official order of Georgian monarchy with its ranking, departmental hierarchy, personified 

the traditional model developed over thecenturies.The article deals with functions and status of 

some civil servants (Royal chancellor-Chkhondideli, Royal Treasurer, Royal Mandator, Chief of 

Servants, Commander-in-Chief of Army, Abarmadi, Amide, Emir, Master of Horse, Court 

Accountant, Muhtasib, Reis, Village Headman’s Assistant, Thief finder, Otkhmezduri, Royal Court 

Senior Official). 

The development of Centralapparatus of management of Georgia started from the late X 

Century. Thus, the creation of “Hall line” Officials started in the reign of Bagrat the Third. During 

this time the positions of King’s Royal Chancellor, Military Commander or army commander-in-

chief (named as Commander-in-Chief of Army afterwards),Royal Treasurer and other positions of 

“Hall Line”.Measures taken by David IV were parsed in terms of development of complete central 

bureaucratic apparatus. 

In many cases court officials were from the circle of the King’s ,,Foster Children”, or the 

serf-noble or servant, and they performed important functions by the Royal Court.The official 

order of important amendments to David the Builder (1089-1125.). That country is quite a difficult 

situation arises over. 

Important amendments were made by David Agmashenebeli (1089-1125.)in the official 

order. Who ascended the throne in the quite difficult situation for the country.When it was 

important to prevent a feudal anarchy, the development of the Royal Courtand increase of 

importance of Center for Management.  

By the initiative of David Agmashenebeli departmental structures were improved, their 

functions were more or less separated from each other branch-wise; 

New Strenghening services were setup for the country's defense and security services – the 

so-called institutions of Spies and frontiers Mstovartamonapiretaand institutions,Whose well-
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organized activities ensured long-term protection of the borders and the country's stable 

development. Administrativere forms of David Agmashenebeli primarily affected the central 

apparatus, which has become more flexible and multi purpose. 

In the period of David three departmental positions at the royal court were introduced: 

Royal chancellor-Chkhondideli, Commander-in-Chief of Army, Royal Mandator. Iv. Javakhisvhili 

considered that in the period of David’s reign, the Royal Council was created (Iv. Javakhishvili 

1982: 265–270,302). Generally, in historiography the Royal Councilis considered to be created in 

XII century.  

The present work consists of annotation (in Georgian andEnglishlanguages). Introduction, 

three chapters, sixteen sub-chapters, conclusion, used sources and literature. 

In the Introduction part we tried to describe shortly the central and local administration. The 

actuality of the theme, key objectives and tasks of the research, theoretical and methodological 

principles of theresearch, theoretical and practical importance of the work and the main content.  

Main officials were presented in the firstc hapter: Royal chancellor-Chkhondideli, Royal 

Treasurer, Chief of Servants, Royal Mandator, Commander-in-Chief of Army. 

In these condchapter Georgian officials with Arabian origins are discussed:Abarmadi,Amide, Emir, Master of 

Horse, CourtAccountant, Muhtasib, Reis, VillageHeadman’sAssistant. 

Other officials of middle ages are presented in the third chapter: 

Thief finder, Otkhmezduri, Royal Court Senior Official 

In the present conclusion we tried to analyse and totalize the central and local 

administration components, complex study results. 

 

 

 

 

შესავალი 



7 
 

     ქვეყნის  ეკონომიკური და პოლიტიკური თვალსაზრისით ქართველი ხალხის 

მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის უმნიშვნელოვანეს ეტაპს წარმოადგენს  XII საუკუნე. ეს 

პერიოდი განსაკუთრებით გამოირჩევა, ფეოდალური საზოგადოებრივი ურთიერთობების 

მაღალი დონითა და ქვეყნის ეკონომიკის მრავალფეროვნებით. ფეოდალური 

საქართველოსა და მისდამი დაქვემდებარებულ სახელმწიფოებში არსებული ძლიერი 

ქალაქებითა და სამრეწველო ცენტრებით.    მეფის მიერ ჩატარებულმა სამოხელეო 

რეორგანიზაციამ არსებითად გააძლიერა ცენტრალური მმართველობა, აამაღლა სასახლის 

კარის, როგორც პოლიტიკური მართვის ცენტრის მნიშვნელობა. 

        ქართული ფეოდალური მონარქიის სამოხელეო წყობა თავისი იერარქიული 

უწყებებით და წესებით,   რომელიც საუკუნეების განმავლობაში იყო, შემუშავებულ, 

ტრადიციულ მოდელს განასახიერებდა, 

         ქართული მონარქიის სამოხელეო წყობისათვის არ იყო უცხო თანამდებობათა 

შეერთება - ხშირად ერთი და იმავე პირის ხელში რამდენიმე მაღალი თანამდებობა იყრიდა 

თავს. ასეთ დროს ერთ რომელიმე პირს შეიძლებოდა დაქვემდებარებოდა როგორც სამეფო 

კარის ცენტრალური უწყებები,  ასევე სჭეროდა ადგილობრივი მაღალი თანამდებობებიც. 

ასეთი შემთხვევები ჩვეულებრივი იყო XI-XII  საუკუნეების საქართველოს ერთიან 

მონარქიაშიც და გვიანდელი შუა საუკუნეების სამოხელეო პრაქტიკაშიც. ნაშრომში 

განხილულია ზოგიერთი მოხელის,  მაგალითად: (მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელის,  

ამირსპასალარის, მანდატურთუხუცესის, მეჭურჭლეთუხუცესის, მსახურთუხუცესის,  აბარმადის, 

ამიდის, ამირას, ამირახორის,  მუშრიბის, მუჰთასიბის, რეისის, შურტას, მპარავთმძებნელის, 

ოთხმიზდურის, ჩუხჩარეხის).  წარმოშობა,  სტატუსი. 

            შუა საუკუნეების  ადმინისტრაციული  სამოხელეო სისტემა აღმოჩნდა 

სიცოცხლისუნარიანი და მოქნილი, ეფექტური,  მან გაუძლო  სასტიკ კონკურენციას ერთი 

მხრივ ბიზანტიასთან და მეორე მხრივ აღმოსავლურ ქვეყნებთან.  რატომ იბრძოდა 

ქართველი მოხელე ასე თავდადებით და თავგანწირვით თავისი სახელისთვის?  იმიტომ 

რომ ის იცავდა თავის მამულს და თავის  სახელოს.   მეფის მოხელე  თავისუფალი იყო 

მეტ–ნაკლებად და დაინტერესებული, რომ მის მემეკვიდრეს გადასცემოდა 

შთამომავლობით ეს თანამდებობა. მაგრამ სულ სხვაა სულთანისა და ვაზირის 
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ურთიერთობა  აღმოსავლურ ქვეყნებში.  იმპერიულ ცენტრალიზებულ სახელმწიფოსთან 

შედარებით, სადაც მთელი ხელისუფლება თავმოყრილი  პირველი პირის ხელშია, 

რომელსაც  მცირე დაუსაბუთებელი ეჭვის გამო  შეუძლია სასტიკად დასაჯოს მოხელე.  

ხოლო თუ აღმოსავლურ და ერთიან საქართველოს მოხელეებს შევადარებთ, ქართველებს 

უფრო მეტი თავდადება და ღირსება გააჩნდათ. ქართველი მოხელისათვის 

პრიორიტეტული იყო ღირსეული სამსახური. მეფე იცავდა  მის ღირსებას და 

უფრთხილდებოდა  მას. იცავდა მის უფლებებს და პატივს სცემდა.  ეს ანიჭებს მოხელეს 

თავისუფლების შეგრძნებას,  მეტ დამოუკიდებლობას მოქმედებაში. უფრო მეტად აქვს 

ღირსების შეგრძნება.   ბიზანტიაში და ზოგადად აღმოსავლურ ქვეყნებში,   ეს 

ურთიერთობა არის შიშზე აგებული და ისინი დამოუკიდებლები ვერ არიან თავის 

მოქმედებაში.  საქართველოში კი სხვაგვარად იყო.  მეფესთან დაახლოებული იყო გიორგი 

ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესი–,,მეფის მამა“  და მეორე პირი სახელმწიფოში.  დავით 

აღმაშენებელი  თავის გარშემო იკრებდა სწავლულებს, რომლებთანაც ერთად ის 

სისტემატურად  სრულყოფდა და ავითარებდა სამეფო ხელისუფლების პოლიტიკურ 

იდეოლოგიას ქვეყნის წინაშე წარმოშობილ ახალ–ახალი ამოცანების შესაბამისად. 

ამგვარად სამოხელეო წყობამ ფეოდალური მონარქიის ძლიერების ჟამს,  შეიძლება ითქვას 

აჩვენა მაქსიმუმი,  პოლიტიკურ,  ეკონომიურ, ზნეობრივ და  კულტურულ ასპექტებში.  

    სადისერტაციო ნაშრომის მიზანია, დღემდე ნაკლებად ცნობილი, სახელოს მფლობელთა  

უფლება–მოვალეობის  გამოვლენის,  შესწავლის, და ანალიზის  შედეგად შეიქმნას 

მონოგრაფიული გამოკვლევა XII საუკუნეში არსებული სამოხელეო სისტემისა, 

კონკრეტულად იმ მოხელეთა,  რომლებიც   საპასუხისმგებლო  თანამდებობაზე 

იმყოფებოდნენ, და მეფის არა ერთი სახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის  

გადაწყვეტილების  უშუალო შემსრულებლები  იყვნენ. დღემდე არსებულ  სამეცნიერო 

ლიტერატურაში  ნაკლები ყურადღებაა მიქცეული,   იმ პერიოდის  შედარებით მცირე 

რანგის მოხელეებსა და მათ საქმიანობაზე. ჩვენი ამოცანა იყო შეგვექმნა  და  სანდო 

დოკუმენტური მასალის, ხელოვნების ნიმუშების, ხატწერის, არტეფაქტების,  

ეთნოლოგიური კვლევების საფუძველზე წარმოგვეჩინა, თუ რა მნიშვნელოვან როლს 
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ასრულებდნენ საქართველოს სამეფო კარზე ამა თუ იმ სახელოს მფლობელები. 

დაგვეკონკრეტებინა მათი ვინაობა და საქმიანობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამოხელეო წყობის საკითხისათვის XII საუკუნის საქართველოში 
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                                           თავი 1.  

                                ძირითადი მოხელეები 

                §1.1. მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი    

        ქართულ ისტორიოგრაფიაში მწიგნობართუხუცესის სახელო, პირველად XI 

საუკუნიდან არის წყაროებში  დადასტურებული. თუმცა გამორიცხული არ არის, მისი 

უფრო ადრე არსებობის შესაძლებლობა. მწიგნობართუხუცესის ერთგულება მეფისადმი 

მისი მდგომარეობითაა განპირობებული. მეფის პოლიტიკის მომხრეობით ხასიათდება 

ჭყონდიდის ეპისკოპოსიც. 

          ჭყონდიდის  საეპიკოპოსო კათედრა X საუკუნის პირველ ნახევარში დაარსა ეგრის–

აფხაზეთის მეფემ გიორგიმ. ჭყონდიდის საეპისკოპოსო ისევე როგორც აფხაზთა მეფეების 

მიერ დაარსებული რიგი სხვა ქართული კათედრები დასავლეთ საქართველოში, 

ბერძნული ეკლესიის გავლენის საპირისპიროდ იყვნენ აღზევებულნი და ამდენად 

სრულიად კანონზომიერია ჭყონდიდის ეპისკოპოსის ერთგულება მეფის 

ხელისუფლებისადმი  ( ბერძენიშვილი 1966: 53–54). ჭყონდიდის ეპისკოპოსი ამავე დროს 

ყველაზე წარჩინებული იყო დასავლეთ საქართველოს ეპისკოპოსთა შორის და ,,მას 

ახასიათებდა მეფის ხელისუფლებისადმი ერთგულების ორსაუკუნოვანი ტრადიცია“ 

(ბერძენიშვილი 1966: 55–56). 

            მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი - უმაღლესი საკარისკაცო თანამდებობა XII-XIII 

სს-ების საქართველოს სამეფო კარზე. შეიქმნა დავით აღმაშენებლის (1089-1125) მეფობის 

დროს ცენტრალური აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის შედეგად. 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელობა, ჩვეულებრივ, ეპყრა ბერმონაზვნური ფრთის 

წარმომადგენელ საეკლესიო პირს, რომელიც მწიგნობართუხუცესობასთან ერთად 

სხვადასხვა დროს ფლობდა რამდენიმე მნიშვნელოვან კათედრას (ჭყონდიდი, ბედია, 

ალავერდი, სამთავისი, აწყური). მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელები ატარებდნენ 

„ქრისტეს სწორის“ და პროტოიპერტიმოსის საპატიო ტიტულებს. 



11 
 

         „ხელმწიფის კარის გარიგების“ თანახმად, მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი 

კათალიკოსი და მოძღვართ-მოძღვარი ერთნაირი პატივით სარგებლობდნენ. დიდ 

დარბაზობაზე მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი პირველი ეთაყვანებოდა მეფეს, 

შემდგომ უკვე მეფე მიაგებდა სათანადო პატივს ფეხზე წამოდგომითა და „ნოხთა პირსა 

ზედა“ მის წინაშე თაყვანებით. მხოლოდ ამის შემდეგ მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი 

მეფის მარცხენა მხარეს დაბრძანდებოდა „ნატითა და ბალიშით“. 

             მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი ერთდროულად იყო სახელმწიფო 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და მეფის „მამა“. ფაქტობრივად, ის იყო სახელმწიფოში 

მეორე პირი, რომელიც კოორდინაციას უწევდა სამეფო კარის სამოქალაქო, სამხედრო და 

საეკლესიო უწყებების სინქრონულ საქმიანობას. მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი 

მონაწილეობდა საბრძოლო გეგმების შემუშავებაში და თვით სამხედრო ოპერაციებში, 

დიპლომატიურ საქმიანობაში, ეპარქიათა მესაჭეების შერჩევა-დანიშნვაში. მის უშუალო 

კომპეტენციაში შედიოდა მართლმსაჯულება, რითაც იგი დაკავებული იყო ყოველი 

კვირის ორშაბათს. მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს ევალებოდა სამეფო დომენის 

მონასტრებისა და სამღვდელო დასის მეთვალყურეობა და მათზე ზრუნვა (გარდა 

გელათისა). ამ მრავალფეროვან საქმიანობას მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი 

უძღვებოდა მეფესთან შეთანხმებით და მისი უშუალო ნებართვით. 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს უშუალოდ ემსახურებოდნენ საწოლისა და 

ზარდახნის მწიგნობრები, რომელთა დახმარებით იგი ისმენდა საჩივრებს და 

აღასრულებდა მართლმსაჯულებას. მას, როგორც „მეფის მამას“, უფლება ჰქონდა 

შესულიყო სამეფო საჭურჭლეში და გაეკონტროლებინა სახელმწიფოს შესავალ-გასავალი. 

მის წინაშე ანგარიშვალდებული იყვნენ სასახლის დანარჩენი მწიგნობრებიც, რომლებიც 

სხვადასხვა უწყებაში მსახურებდნენ. მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი 

ამზადებდა სავაზიროს სხდომებს და თვალყურს ადევნებდა მიღებულ 

გადაწყვეტილებათა შესრულებას. 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელად ინიშნებოდნენ სამეფო ოჯახის უახლოესი ვასალური 

წრიდან გამოსული და მაღალი განსწავლულობის მქონე პირები, რომლებიც მეფის 
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უმაღლესი ნდობით სარგებლობდნენ. ნ. ბერძენიშვილის შეფასებით, მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდელის თანამდებობის არსებობა დაემთხვა ქართული სახელმწიფოებრიობის 

უნაყოფიერეს პერიოდს. მკვლევარები მას ადარებენ დასავლეთ ევროპულ კანცლერს, 

თუმცა სრულ იდენტურობაზე ლაპარაკი შეუძლებელია. მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდელის თანამდებობის დასუსტება დაიწყო XIII ს-ის 10-იანი წლებიდან, თამარის 

მიერ ათაბაგობის შემოღების შემდეგ, რაც, ფაქტობრივად, მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდელის უპირველესი მრჩევლის ფუნქციების გაყოფას მოასწავებდა ათაბაგთან. 

როდის გახდა მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი სავაზიროს მეთაური, ბოლომდე ცხადი 

არ არის. ივ. ჯავახიშვილი სავაზიროს არსებობას ვარაუდობდა გიორგი III-ის დროიდან. მ. 

ლორთქიფანიძე - თამარის დროიდან. შ. მესხიას აზრით, სავაზირო, როგორც 

დაწესებულება, თამარის მეფობის დასაწყისში ჯერ კიდევ არ არსებობდა. ამ დრომდე 

მეფის ერთადერთი მრჩეველი (ვაზირი) იყო მხოლოდ მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი 

მისი უკიდურესად ფართო უფლებების გამო შეფარული კონფლიქტის ნიშნები სამეფო 

კარის სხვა დიდ მოხელებთან იკვეთება XII საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ამ 

თანამდებობასთან შეუთავსებლობას ამჟღავნებდნენ, ერთი მხრივ, ამირსპასალარი და, 

მეორე მხრივ, კათალიკოსი. ეს ფარული დაპირისპირება მკაფიოდ გამომჟღავნდა თამარის 

მეფობის პირველ წლებშივე. ამის გამოვლინება იყო მიქაელ კათალიკოსის მიერ 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელის თანამდებობის მიტაცება. თამარს საგანგებო 

საეკლესიო კრების მოწვევა მოუხდა, რათა კათალიკოსისათვის მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდელის თანამდებობა ჩამოერთმია. შ. მესხია მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელთან 

განსაკუთრებული კონფლიქტის საფუძველს ხედავს ამირსპასალართან, რადგან 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს სამხედრო საქმეებიც ებარა. მისი აზრით, 

ამირსპასალარის მზარდი პრეტენზიების დასაკმაყოფილებლად შემოიღო თამარმა 

ათაბაგის ინსტიტუტი. ამიერიდან ათაბაგი მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს, ერთი 

მხრივ, ეცილებოდა „მეფის მამობაში“, მეორე მხრივ, სამხედრო უწყების 

ზედამხედველობაში. მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელის ძალაუფლების ამგვარმა 

გაყოფამ დასაბამი მისცა ამ თანამდებობის დამცრობას. ამავე ცვლილებას უნდა გამოეწვია 

მოხელეთა გადაადგილება სამეფო კარზე და სავაზიროს ჩამოყალიბება. მხოლოდ ამის 
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შემდეგ უნდა მიეღო მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს ვაზირთა უპირველესის, 

ანუ ვაზირთუხუცესის წოდება. თამარის მეფობის ბოლო წლებში მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდელის ხელში დარჩა სააჯო კარი და საჭურჭლე, სამხედრო უწყება მთლიანად 

ათაბაგ-ამირსპასალარის ხელში გადავიდა (ივანე მხარგრძელი ერთდროულად ათაბაგიც 

იყო და ამირსპასალარიც). თამარის შემდგომ, XIII ს-ის 40-იან წწ. კვლავ გვხვდება 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელისა და კათალიკოსის თანამდებობათა შერწყმის ფაქტი, 

რაც მიანიშნებს, რომ მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელის დამოუკიდებელ არსებობას 

საფუძველი უკვე მორყეული ჰქონდა. მიუხედავად ამისა, მონღოლთა ბატონობის წლებში 

ორად გაყოფილ ქართულ სამეფოებში მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი ფორმალურად 

ისევ რჩებოდა სამოხელეო იერარქიის სათავეში. XIII ს-ის ბოლოს ეს თანამდებობა რომ 

დასავლურ ქართულ სამეფოშიც არსებობდა, ამას ადასტურებს „ხელმწიფის კარის 

გარიგება“, რომელიც დასავლეთ საქართველოშია შედგენილი XIII ს-ის მიწურულს. 

აღმოსავლეთ საქართველოს ვაზირთა უპირველესის წოდებულებაში „ჭყონდიდლობა“ 

საპატიო ტიტულის სახით იყო შენარჩუნებული, თუმცა მას ჭყონდიდის კათედრაზე ხელი 

არ მიუწვდებოდა. აღმოსავლეთ საქართველოში XIII ს-ის 60-იანი წლების შემდგომ 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელ აღარ გვხვდება (სურგულაძე 2017: 271-272). 

           ქართული ფეოდალური მონარქიის კარის მოხელეთა შორის პირველი ადგილი 

ვაზირებს ეკავათ. როგორც ცნობილია  ტერმინი  ,,ვაზირი“ ქართული წარმოშობის არ არის. 

,,ვაზირი“  არაბულ–სპარსული სიტყვაა. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ეს სიტყვა არაბებს 

აბასელების დროს სპარსელებისაგან, ვითარცა სასანიელთა ხანის განძი, უნდა ჰქონდეთ 

შეთვისებული, მაგრამ ფაჰლაურ მწერლობაში იგი არ ჩანს ( ჯავახიშვილი 1982: 264–265). 

       ომაიანთა სახალიფოში სამდივანწიგნობროს განმგებელი ქათიბი იყო, ვაზირი კი 

აბასიანთა დროინდელი ინსტიტუტია. უეჭველია ეს სიტყვა არაბებმა ირანელებისაგან 

გადმოიღეს, ხოლო  შემდეგ, IX-Xსს. სპარსულს ის არაბულიდან ხელახლა დაუბრუნდა 

გაარაბებული ფორმით (ვაზირი). როგორც გარკევეული არაბული სახელმწიფოებრივი 

ინსტიტუტი (ლორთქიფანიძე 1955: 67). 

        XII-XIVსს. საქართველოში ვაზირის ინსტიტუტი თავისებურადაა წარმოდგენილი. 

როგორც ცნობილია ( ჯავახიშვილი 1982:270). ჩვენში რამდენიმე ვაზირია და თითოეულ 
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ვაზირს თავისი უწყება აქვს, ვაზირთა შორის ერთი, სახელდობრ მწიგნობართუხუცეს–

ჭყონდიდელი,  ,,ვაზირთა ყოველთა უპირველესია“. თუ აღმოსავლურ მუსლიმანურ 

სახელმწიფოებს  სამოხელეო წყობილებაში ვაზირი ერთი გარკვეული მოხელეა, ჩვენში 

ვაზირად იწოდება სახელმწიფოს რამდენიმე ძირითადი უწყების უპირველესი მოხელე: 

მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი, მანდატურთუხეცესი, მეჭურჭლეთუხუცესი, 

ამირსპასალარი, მსახურთუხუცესი, ათაბაგი. 

        მწიგნობრები უმეტეს შემთხვევაში მიეკუთვნებოდნენ სასულიერო წოდებას. ისინი 

ძირითადად სამეფო კარის დოკუმენტებს ადგენდნენ. შესანიშნავი კალიგრაფები იყვნენ, 

ჰქონდათ იურიდიული განსწავლულობაც და სამეფო სიგელების უბადლო შემდგენლები 

იყვნენ.  მწიგნობრების არსებობა VI-საუკუნიდან მოგვეპოვება. 

        ფეოდალური საქართველოს სახელმწიფო სამართლის არც ერთ ინსტიტუტში კლასთა 

ბრძოლა ისე თვალნათლივ არ მოჩანს, როგორც ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესის 

თანმადებობაში (ბერძენიშვილი 1966:5). აქედან გამომდინარე ეს სახელო მეტად დიდი 

პოლიტიკური დატვირთვის მატარებელი იყო. მწიგნობართუხუცესი ვაზირებს შორის 

უფროსი გახლდათ. 

         მწიგნობართუხუცესი მთლიანად  მეფის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე იყო 

დამოკიდებული და ბუნებრივია მისი გაძლიერების თავგამოდებული მომხრე იყო. თავის 

მხრივ მეფე დაინტერესებული იყო, რომ მისი ერთგული მოხელე დაწინაურებული 

ყოფილიყო. ეს დაკავშირებული იყო ცენტრალური ხელისუფლების გამარჯვებით იმ 

შინაკლასობრივ ბრძოლებში, რომელსაც საქართველოს მეფე დიდგვაროვან საერო და 

საეკლესიო ფეოდალებთან აწარმოებდა. ეს საქმე დავით აღმაშენებელმა თავის 

სასარგებლოდ გადაჭრა და ამის შემდგომ მწიგნობართუხუცესის სახელოს აღზევება –

დაწინაურების საქმეს შეუდგა. 

       ცნობილია, რომ ამ ეპოქაში თვითოეული სახელო მიწისმფლობელობასთან იყო 

დაკავშირებული. სამსახურის სამაგიეროდ ხელისუფალთ მეფისაგან ეძლეოდათ 

მფლობელობის ამა თუ იმ სახით მთელი მხარეები, ქალაქები, ციხეები,   ამ ,,საპატიო“ თუ 

,,სახელო“ ქონების გარდა თითოეულ ხელისუფალს, როგორც დიდგვარიანს, ,,სამამულო“ 

ქონებაც დიდი ჰქონდა ( ბერძენიშვილი 1966: 282). 
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      ამის  შესაბამისად ფეოდალური პოლიტიკური წყობილებისას ყოველი სახელმწიფო 

ხელი ორბუნება იყო. თუ ერთის მხრით ხელისუფალი დამოკიდებული იყო მეფის 

წყალობისაგან და ამდენადვე მეფის ,,მორჭმა–გაძლიერებისათვის“ თავდადებული უნდა 

ყოფილიყო, მეორეს მხრით ის როგორც დამოუკიდებელი ,,მემამულე“, სახელმწიფოს 

საშინაო საქმეებში მეფის ხელისუფლების გაძლიერების აგრე ერთგული მომხრე როდი 

იყო. ამიტომ ფეოდალურ ხელისუფალთა მეფისადმი ერთგულება პირობითი და საეჭვო 

იყო (ბერძენიშვილი 1966: 282). 

      არც ერთი ამათგანი არ ახასიათებდა მწიგნობართუხუცესობას. მიწისმფლობელობასთან 

მის კავშირზე ზედმეტია ლაპარაკი, მას შემდეგ რაც ჩვენ ვიცით რომ, მწიგნობართუხუცესი 

მონაზონი იყო. ხოლო მონაზონს ქვეყნის (ქალაქის, ციხის, სოფლის) საკუთრებად თუ 

სახარაჯოდ ქონება არ შეეძლო ჰქონოდა. ასევე ვერ გამოიჩენდა მწიგნობართუხუცესობა 

სამემკვიდრეოდ გარდაქცევის მიდრეკილებას, რადგან მონაზონს მემკვიდრეები არ ჰყავდა 

(მეტრეველი 1986: 132). იმ ხანგრძლივი ბრძოლის დროს, რომელიც ცენტრალურ 

ხელისუფლებასა და დიდგვარიან აზნაურებს შორის იყო გაჩაღებული ბაგრატ მესამიდან 

მოყოლებული ვიდრე დავით აღმაშენებლამდის, საქართველოს მეფეს საკმაო დრო ჰქონდა 

დარწმუნებულიყო მწიგნობართუხუცესის ხელის სავსებით სანდოობაში. უნდა ვიფიქროთ 

რომ ამ ბრძოლაში მწიგნობართუხუცესებს მცირე მონაწილეობა არ მიუძღოდათ 

ცენტრალური ხელისუფლების გასამარჯვებლად (ბერძენიშვილი 1966: 282). 

      1045–1046 წელს ჩანს მწიგნობართუხუცესი ეფთჳმი. ის არის ღრტილას საეკლესიო 

კრებაზე, სადაც სომეხ სოსთენსა და ქართველ ეფთჳმე გრძელს შორის ,,სიტყვისგება“ 

გაიმართა. ბაგრატ მეოთხე იქ ბანაკად იდგა. მას დიდგვარიანი აზნაური, მისივე 

ხელისუფალი ქართლის ერისთავი და სპასალარი ლიპარიტი ებრძოდა. ჩვენ არა ვიცით რა 

ეფთჳმე მწიგნობართუხუცესის საქმიანობის შესახებ მეფის გასამარჯვებლად, მაგრამ ის კი 

ჩანს, რომ მწიგნობართუხუცესი მეფის მომხრეთა ბანაკშია და მეფეს ახლავს.  არაფერი 

ვიცით, აგრეთვე ეფთჳმეს ჩამომავლობის შესახებ,  ცხადია რომ ის ქართველია და 

მონაზონი, მაგრამ ანტიქალკედონური მოძღვრების მიმდევარი, თუ აშკარად არა, 

ფარულად მაინც  (მეტრეველი 1986: 135).  თავი რომ დავანებოთ მ. ბროსეს სამართლიან 

ეჭვს პეტრე პეტრიკ–ყოფილის კავკასის–ძეობის შესახებ. (რა თქმა უნდა, იმ მცდარი 
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მსჯელობის გამოკლებით, რომელიც პეტრე პეტრიკ–ყოფილს იოანე პეტრიწონელთან 

აიგივებს). 1085 წლის მინაწერში მოხსენებული პეტრე ვესტი და მწიგნობართუხუცესი 

იგივე პეტრე პატრიკია რომელიც გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებაში მოიხსენიება. 

უეჭველია, რომ ამავე პეტრიკ ყოფილს და მის ძმას იოანეს შეხებია ათონის ქართული 

მონასტრის აღაპიN15 (ხეც.SD-2876). აღნიშნული აღაპიდან ჩანს, რომ 1054 წელს 

ბიზანტიაში მოსულ ბაგრატ IV-ს თან ახლავს პეტრიკი. ჯერ კიდევ ერისკაცი. თავის თავად 

იგულისხმება და ეს აღაპიდანაც ნათლად ჩანს, რო პეტრიკი მეფესთან დაახლოებული და 

სამეფო კარზე წარჩინებული პირია (ბერძენიშვილი 1966: 282). ის მოხსენიებულია 1085წ. 

გადაწერილ ,,საწელიწდო–საწინასწარმეტყუელოს”  ანდერძში (ხეც.–A-192). ანდერძში 

მოხსენიებული ,,პეტრე, იგივე პეტრიკ პატრიკი, ვესტი და მწიგნობართუხუცესი“.        XIIს–

ის დასაწყისში ერთმანეთს შეერწყა მწიგნობართუხუცესის თანამდებობა და 

ჭყონდიდლობა. მის გამგებლობაში შედიოდნენ საწოლის მწიგნობარი და სხვა რიგითი 

მწიგნობრები. მწიგნობართუხუცესი საწოლის მწიგნობრის მეშვეობით მართავდა მეფის 

საწოლს, როგორც სახელმწიფოებრივი მართვის ორგანოს: კონტროლს უწევდა და თავის 

ხელქვეითის მეშვეობით, აღწერას უკეთებდა მეფის ქონებას–საჭურჭლესა და ზარადხანას. 

         მწიგნობართა შორის არსებულ იერარქიას გამოხატავს ,,ხელმწიფის კარის გარიგების“ 

ცნობა,  (ლორთქიფანიძე 1993:16) რომ ხუთი ფურცელი ქაღალდი ეძლეოდა 

მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელს, სამი საწოლის მწიგნობარს და ორი–ზარადხანისას. 

დანარჩენ მწიგნობრებს თითო–თითო ფურცელი ურიგდებოდათ. მწიგნობრები 

ესწრებოდნენ დიდ დარბაზობას, სადაც ისინი თავიანთი დაწერილი ანგარიშით 

წარდგებოდნენ. აქ ერთმანეთის გვერდი–გვერდს უნდა მდგარიყვნენ საწოლისა და 

ზარადხანის მწიგნობრები, ხოლო დანარჩენი მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდლის გასწვრივ 

მწკრივდებოდნენ. 

       ბრძანებების და სიგელების უბადლო შემქმნელნი და ოსტატები იყვნენ მწიგნობრები. 

მაგ: 1170წ. სიგელში  შიო მღვიმისადმი გიორგი III აღნიშნავს, როდესაც მოიხსენიებს, რომ 

მწიგნობარმა დანგა ბრუტაისძემ დაწერა ბრძანება და სიგელი.,,დაიწერა  ბრძანებაი და 

სიგელი ჴელითა მწიგნობარსა ჩუენისა დანგა ბრუტაისძისაითა“ (ხეც.Hd-1351). 

მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდლები XII საუკუნეში (სურგულაძე 2017: 273). 
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გიორგი 

სვიმეონ 

 იოვანე 

ანტონ გლონისთავისძე  

კათოლიკოსი მიქაელ IV  

 

გიორგი - მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი დაახლ. 1105-1118 წწ. დავით აღმაშენებლის 

თანამედროვე და თანამოაზრე; „აღმზრდელი „პატრონისაჲ და თანა-გამკაფელი ყოველთა 

გზათა და საქმეთა და ღუაწლთა მისთაჲ“. ესწრებოდა რუის-ურბნისის კრებას, რომლის 

დღის წესრიგი, სავარაუდოდ, მისი მონაწილეობით დგებოდა. 

ივანე ორბელთან ერთად იგი ხელმძღვანელობდა  სამშვილდის აღებას. ასეთივე 

წარმატებით უძღვებოდა  რუსთავის განთავისუფლების სამხედრო ოპერაციას. გიორგი 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელის დისწულს, თევდორეს, ბაღვაშთა განდევნის შემდეგ 

მეფემ უბოძა თრიალეთი და კლდეკარი. გიორგი მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი თან 

ახლდა დავითს ჩრდილო კავკასიაში, ყივჩაყთა ჩამოსაყვანად მოწყობილ ექსპედიციაში. 

იგი გარდაიცვალა უკანა გზაზე, ოვსეთში. დაკრძალეს გელათში (სურგულაძე;2017,273).  

სვიმეონ - გიორგი მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელის დისწული, მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდელი 1118-1140-იან წწ-ში. 

    შარვანის აღების შემდგომ დავით აღმაშენებელმა მას ერთხანს ჩააბარა ქალაქის 

გამგებელობა. სვიმეონს მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს 1241 წ. განუახლებია უბისის 

ტაძარი და იქვე აღუმართვს მემორიალური სვეტი, რაზედაც იუწყება ამ სვეტზე 

მოთავსებული წარწერა (სურგულაძე2017: 273). 

იოვანე - მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელი XII ს-ის 60-იანი წწ-დან 1179 წ-მდე. გიორგი 

III-ის თანამედროვე. 
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თამარის ისტორიკოსის ცნობით, 1161 წ. ანისისათვის ბრძოლის წინ გიორგი III-ს 

თანავაზირობდა იოვანე მწიგნობართუხუცესი და სუმბატ სვიმონ-ქმნილი (ორბელი). 

გამარჯვების შემდეგ გიორგი მეფემ მას გადასცა ძელი ცხოვრებისა. შესაძლოა, სწორედ ეს 

იოანე იგულისხმება აღარწინის ქართული წარწერის უსახელო მწიგნობართუხუცესში, 

რომელიც გიორგი III-სთან ერთად არის მოხსენიებული. როგორც ა. აბდალაძე ვარაუდობს, 

წარწერაში მათი ერთად მოხსენიება მოსახსენებლის დაწესებას უნდა გულისხმობდეს. 

ერემიანის აზრით, გიორგიმ კაენის ოლქი (რომელშიც აღარწინი შედიოდა), სამეფო 

დომენს მიუერთა და უშუალოდ მწიგნობარუხუცესის გამგებლობაში მოაქცია (სურგულაძე 

2017: 273). 

ანტონ გლონისთავისძე - 1177-1184, 1185/6-1204 წწ. წწ. ანტონ 

გლონისთავისძეს მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელის თანამდებობა ეკავა გიორგი III-ის 

მეფობის ბოლო წლებში. 

იგი მოხსენიებულია აღარწინის 1184 წლის წარწერაში გიორგი III-სთან და 

სარგის ამირასთან ერთად. შ. მესხიას დაკვირვებით, ანტონ გლონისთავისძე „უგვაროთა“ 

იმ კატეგორიას ეკუთვნოდა, რომელიც გიორგი III-მ ორბელთა აჯანყების ჩახშობის შემდეგ 

დააწინაურა. სწორედ ამიტომ გიორგის გარდაცვალების უმალ დიდგვაროვანთა ზეწოლით 

მან დაკარგა თანამდებობა. მის გადაყენებაში დიდი დამსახურება უნდა მიუძღოდეს 

მიქაელ კათალიკოსს, რომელმაც თამარის ტახტზე ასვლისას მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდლობა სხვა კათედრებთან ერთად (სამთავისი, აწყვერი) „მოივერაგა“. ანტონ 

გლონისთავისძის გადაყენება, შესაძლოა, კავშირში იყოს აღმოსავლეთ და 

დასავლეთ საქართველოს დიდებულთა ურთიერთქიშპთან სამეფო კარზე პირველი 

პოზიციების მოსაპოვებლად. თამარმა მეორედ კურთხევის შემდეგ გამოიხმო იგი 

გარეჯიდან და აღადგინა მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდლად და ვაზირად. 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდლობასთან ერთად მას მისცეს სამთავისი და კისისხევი. 

ანტონი ვაზირად იხსენიება თამარის დედის გარდაცვალების ეპიზოდში 

ამირსპასალარ ყუბასართან ერთად. 1194/1195 წ. თამარის შიომღვიმისათვს ბოძებულ 

სიგელში იგი „ქრისტეს სწორის“ ეპითეტით მოიხსენიება. სიგელში ნათქვამია, რომ 

ანტონმა გამოიყვანა სხალტბიდან რუ შიომღვიმის მონასტრისათვის, რომლის „მკაზმავად“ 
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თამარმა მონასტერს გლეხები შესწირა. თამარის ბრძანებით, ანტონ მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდელს გაუცია შამქორში ლაშქრობის ბრძანება. ბრძოლაში თავად 

ახლდა ქართველთა ჯარს, მაგრამ „რიდობით მონაზონობისათა არა იჴადა მახვილი და 

მისრულმან ორითა ყმითა, შემოაქცია სამასი ჯორი და აქლემი“. 1204 წ-ის შემდეგ ანტონის 

სახელი ქრება წყაროებიდან და 1205-1207 წწ-ში ამ თანამდებობაზე უნდა 

ყოფილიყო თევდორე  (სურგულაძე 2017: 274). 

კათოლიკოსი მიქაელ IV - ქართლის კათოლიკოსი 1178-1187 წწ.; მწიგნობართუხუცეს-

ჭყონდიდელი, სამთავისის და აწყურის კათედრების საჭეთმპყრობელი 1184 წ. 

ამ მაღალი საეკლესიო თანამდებობების მიღება მიქაელ კათოლიკოსს მოუხერხებია ანტონ 

გლონისთავისძის გადადგომის შემდეგ, რაშიც, თამარის მეორე ისტორიკოსის ირიბი 

მინიშნებებით, მისივე ხელი ერია. ისტორიკოსი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელობა კათალიკოსმა „მოივერაგა“. მიქელ კათალიკოსისა 

და მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელის შემთხვევა მკაფიოდ ავლენს იმ შეფარულ 

წინააღმდეგობას, რომელიც მომწიფებული იყო კათოლიკოსის ინსტიტუტსა და 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს შორის. 

მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს ფართო უფლებები ჰქონდა ჩარეულიყო საეკლესიო 

ცხოვრებაში, მას ებარა მრავალრიცხოვანი სამეფო ეკლესია-მონასტრების მეურვეობა, 

წყვეტდა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც იყო ეპარქიების საჭეთმპყრობელთა 

კანდიდატურების შერჩევა და სხვ. თამარმა მისი მეორედ კურთხევის შემდეგ დააბრუნა 

ანტონ გლონისთავისძე მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელის თანამდებობაზე, 

ხოლო ყუთლუ არსლანის გამოსვლის შემდეგ მოწვეულ საეკლესიო კრებაზე შეეცადა 

მიქაელის კათალიკოსობიდან გადაყენებასაც, მაგრამ მღვდელმთავართა უმეტესობამ 

მიქაელის მხარე დაიჭირა (სურგულაძე 2017: 275). 

          დავით აღმაშენებელმა განსაკუთრებულ სიმაღლეზე აიყვანა მწიგნობართუხუცესი. 

დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ასე ახასიათებს გიორგი ჭყონდიდელ–   

მწიგნობართუხუცესს: ,,კაცი სრული ყოვლითა სიკეთითა სულისა და ჴორცთასა–

განმზრახი, სჳანი და ფრთხილი...თანაგანმკაფველი ყოველთა გზათა, საქმეთა და ღვაწლთა 
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მისთა“ (მეტრეველი 2008: 319).  ერთ ქართულ კარაბადინში მწიგნობართუხუცესის შესახებ 

საინტერესო ცნობაა დაცული: ,,ქრისტეს მიერ პატრონმან ჭყონდიდელმან. მისმან 

მწიგნობართუხუცესობამან, პროტოეპერტიმოსმან და ვაზირთა ყოველთა უპირველესმან, 

კაცმან გონებაზავმან და საღმრთოითა მსჯავრითა მართლმსაჯულმან და ჴელისა 

მპყრობელმან უღონოთა და ქურივთამან“. ეს ცნობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ 

მწიგნობართუხუცესი არის ,,მართლმსაჯული და ხელისაამპყრობელი უღონოთა და 

ქურივთა” (მეტრეველი 1986: 133).   ჟამთააღმწრელი იმასაც უმატებს, რომ 

მწიგნობართუხუცესის მოვალეობას ,,სამეფოსა და სახლის განგება“ შეადგენდა. უფრო 

მეტიც ,,ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ ნათქვამია, რომ მწიგნობართუხუცესი ,,ვითა მამა 

არს მეფისა, აგრე ყველა საურავი უმისოდ არ იქნების“  (ლორთქიფანიძე  1993: 16). 

      საქართველოს მეფეს, როგორც საერო პირს, საეკლესიო საქმეებში ჩარევის უფლება არ 

ჰქონდა, და ვერც მიიღებდა ოფიციალურად მონაწილეობას. ამიტომ დადგა საკითხი, რომ 

რომელიმე მაღალი ,,სახელოს“ თანამდებობა მიენდოთ, სამეფო კარისათვის 

დაეახლოებინათ და ამ გზით დაემორჩილებინათ. სწორედ ამ მიზნით დავით 

აღმაშენებელმა ორი თანამდებობა ჭყონდიდლისა და მწიგნობართუხუცესისა შეაერთა. 

აქედან მოყოლებული მწიგნობართუხუცესი მაღალი საეკლესიო თანამდებობის პირი, 

ჭყონდიდელი ინიშნებოდა.  

       ფეოდალურ საქართველოში ერთმანეთის დამოუკიდებლად არსებობდა, როგორც 

მწიგნობართუხუცესი ასევე ჭყონდიდელის ინსტიტუტები.  

         დღესდღეობით ჩვენთვის ცნობილია შემდეგი ჭყონდიდელებისა და 

მწიგნობართუხუცესთა ვინაობა და მოღვაწეობის დრო (ამ თანამდებობათა შეერთებამდე). 

                                              მწიგნობართუხუცესნი: 

ეფთვიმი–XI საუკუნე. 

პეტრე– XI საუკუნის მესამე მეოთხედი. 

გიორგი–XII საუკუნის დამდეგი. 

                                          ჭყონდიდელნი: 

სტეფანე სანანოის ძე–X საუკუნე (,,ეპისკოპოსი“). 

უცნობი– გიორგის მოწაფე    1054 წლიდან მთავარეპისკოპოსი. 
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იოანე– მთავარეიპისკოპოსი– 1060–იანი წლებიდან (მეტრეველი 1986: 135). 

        ივ. ჯავახიშვილი მიიჩნევდა, რომ ეს თანამდებობა საქართველოს ფეოდალურ 

სახელმწიფოში დაწესდა არა უადრეს 1103 და არა უგვიანეს 1110 წლებისა. მართლაც 

გიორგი, რუის–ურბნისის საეკლესიო კრებაში, მხოლოდ მწიგნობართუხუცესადაა 

მოხსენიებული (,,ღირსისა მეუფისა ჩუენისა და თუალად წმიდისა ამის კრებისა ცნობილის 

გიორგი მონაზონი და მწიგნობართუხუცესის“). ხოლო სამშვილდისა და ძერნის აღება–

შემოერთება. ე.ი. 1110 წელს, იგი ჭყონდიდლად და მწიგნობართუხუცესადაა 

წარმოდგენილი. (შეკრბეს გიორგი ჭყონდიდელისა და მწიგნობართუხუცესსა  წინაშე....). 

ამდენად ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესის თანამდებობა  1103–1104წწ. დაწესდა.    

      დღემდე შესწავლილი და გამოკვლეული ისტორიული საბუთების საფუძველზე 

დადგენილი ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესის სია XIIს–ის დასაწყისიდან  XIV ს–ის 

მიწურულამდე  (მეტრეველი 1986:137).  

 

გიორგი––1104/5 წლიდან–1118 წლამდე. 

სჳმეონ–1118 წლიდან–1141 წლამდე. 

............................................................ 

იოანე–1161 წლიდან–1178 წლამდე. 

ანტონ–1178/9 წლიდან–1184 წლამდე. 

მიქაელ–1184 წლიდან–1190 წლამდე. 

ანტონ–1190 წლიდან–1204 წლამდე. 

თეოდორე–1204 წლიდან–1207წლამდე. 

ბასილი–1250 წლიდან–1265წლამდე. 

არსენი–1248(?) წლიდან–1265 წლამდე. 

.................................................................. 

გიორგი– XIV საუკუნის მეორე ნახევარში. 

      მიუხედავად იმისა რომ ეს სია სრული არ არის ( მაგ: სჳმეონსა და იოანეს შორის,  

არსენსა და გიორგის შორის), მწიგნობართუხუცესები უნდა ყოფილიყვნენ,  მას გარკვეული 

მნიშვნელობა მაინც აქვს (მეტრეველი 1986: 137). 
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       დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ხმამაღლა აცხადებს, რომ ამიერიდან ,,მონასტერნი 

და საეპისკოპოსნი და ყოველნი ეკლესიანი წესსა და რიგსა ლოცვისასა და ყოვლის 

საეკლესიოსა განგებისასა დარბაზის კარით მიიღებდიან, ვითარცა კანონს უცთომელსა, 

ყოვლად შუენიერსა და დაწყობილსა , კეთილწესიერებასა ლოცვისა და მარხვისა“ 

(მეტრეველი 2008: 339). 

        მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარებას (ეკლესიის სახელმწიფოზე დაქვემდებარების 

მთელ პროცესს)  სერიოზული წინააღმდეგობა შეხვდებოდა, მაგრამ სამეფო ხელისუფლება 

ახერხებდა მის დაძლევას. მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი მეფის ხელისუფლებაში 

ძირითადი დასაყრდენი ძალა იყო, რადგან სახელმწიფოს უპირველესი ხელისუფალი იყო 

მეფის შემდეგ.  

     პირველი ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესი გიორგი დავით აღმაშენებლის 

ახლობელი, მისი ,,თანააღზრდილი“ იყო. ზოგი მკვლევარი მას სამეფო საგვარეულოსაც 

მიაკუთვნებდა. მაგ: თ.ჯორდანია  (ჟორდანია 1892: 249). ის თვლიდა რომ პირველი 

მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი დაიმარხა ,,მონასტერსა ახალსა გელათს“, სამეფო 

საძვალეში, რაც იმის საფუძველს აძლევდა, რომ გიორგი ჭყონდიდელობის  ,,მეფური 

წარმომავლობა“ ე.ი. სამეფო საგვარეულოსადმი კუთვნილება ემტკიცებინა.   

ნ. ბერძენიშვილის აზრით კი გიორგი არ ეკუთვნოდა სამეფო საგვარეულოს მანვე საეჭვოდ 

მიიჩნია ცნობა მისი გელათის დამარხვის შესახებ ( ბერძენიშვილი 1966: 34–35). მარტო 

დავით აღმაშენებლის საზრუნავი საგანი არ იყო მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელის 

თანამდებობაზე ყველაზე სანდო პირის დანიშვნა. თამარის ისტორიკოსის სიტყვით 

გიორგი III-ის დროსაც ეს თანამდებობა ებოძა მის უახლოეს პირს. ანტონ გლონისთავისძეს, 

რომელიც იყო ,,გაზრდილი მამისა მათისაჲ“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი: 

2008:407). აღსანიშნავია რომ ,,მეფის გაზრდილად“ მხოლოდ სამი მოხელე– ანტონ 

გლონისთავისძე, ყუბასარი და ჭიაბერი მოიხსენიება. ნ. ბერძენიშვილი თვლიდა, რომ  

(ბერძენიშვილი 1966: 12–13). ანტონს მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდლის გიორგი III-ის 

ბოლო წლებში, კერძოდ ორბელთა აჯანყების შემდეგ უნდა მიეღო, როცა გიორგი III 

ზედიზედ აწინაურებდა მის ერთგულ პირებს, ორბელთა აჯანყების შემდეგ, მიუხედავად 

მათი წარმომავლობისა. იგი როგორც ჩანს მართლაც იყო ,,პატრონისა (მეფის) ერთგული 
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უზომოდ. ასეთი პირის ვაზირობას მით უფრო დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქალის, 

თამარის მეფობისას. არ იყო შემთხვევითი, რომ თამარის მეფობის პირველსავე  წელს 

დიდგვარიანებმა, არა მარტო ყუბასარისა და აფრიდონის წინაღმდეგ არამედ ანტონ 

გლონისთავისძის წინააღმდეგ, როცა მას უზენაესი საეკლესიო ხელისუფალი –

კათალიკოსი დაუპირისპირდა და შეძლო მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდლის 

ხელისუფლების ,,მოვერაგება“ დროებით მაგრამ მაინც. 

     ,,ისტორიანისა და აზმანის“ ავტორის მიხედვით, ყუთლუ –არსლანისა და მისი დასის 

გამოსვლის დამთავრებისა და ერთგვარი საშინაო მშვიდობის დამყარების შემდეგ,  

თამარის ბრძანებით ახალი მოხელეები დაინიშნა: ,,პირველად  გარდაცვალებასა და 

გამორჩევასა შინა ორთა ვაზირთა და სპასპეტთასა, თანადგომითა და  ერთნებობითა 

ბრძანა დამტკიცებად ჭყონდიდლად მწიგნობართაუხუცესად, ვაზირად გაზრდილივე 

მამისა მათისა, ბრძენი და გონიერი, პატრონთათჳს სვიანი და ერთგული და შემცნებელი 

საურავთა (ანტონი). და განაჩინა ამირსპასალარი სარგის მხარგრძელი, კაცი გუარიანი და 

აღზრდილი ლაშქრობათა შინა“  (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008;  407).  

ცნობის მიხედვით თამარმა, როგორც უკვე სავსებით დამოუკიდებელმა გამგებელმა, 

თავისი მოღვაწეობა არსებითად გიორგი III-გაზრდილის ანტონის მწიგნობართუხუცეს–

ჭყონდიდლად, ე.ი. ვაზირად დანიშვნით დაიწყო. ისტორიკოსის ცნობით, ამავე დროს 

მოხდა აგრეთვე, გადაყენებული ყუბასარის მაგიერ, ასევე თამარის მამის დროს უკვე 

სახელგანთქმული სარგის მხარგრძელის დანიშვნა ამირსპასალარად და სხვა ,,დარბაზის 

რიგის“ მოხელეთა დანიშვნაც. ყველაფერი ეს კი თამარის ხელმეორედ კურთხევის პირველ 

(1184)  წელსვე ხდება. 

         თამარის პირველი ისტორიკოსის მრავალმხრივ საინტერესო ამ ცნობას 

ეწინააღმდეგება მეორე, ივ. ჯავახიშვილის მიერ ბასილ ეზოსმოძღვრად მიჩნეული 

ისტორიკოსის ცნობა.  

          თამარის ტახტზე  ასვლისთანავე მოწვეულ საეკლესიო კრების მთავარი მიზანი 

კათალიკოსის მიქაელის გადაყენება იყო, რომელმაც ,,რამეთუ წინაუკმო რამე იწყო 

წესთაგან ეკლესიათა“ და ამავე დროს ჭყონდიდელ მაწყუერელობა და 

მწიგნობართუხუცესობა მოევერაგა უფლისაგან. არამედ ვერა განაყენეს, დაღაცათუ ფრიად 
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იღუაწეეს, რომელ ადრე თუით განაყენა საჯელმან ღმრთისამან (ბასილი ეზოსმოძღვარი 

2008: 486). თამარმა მიქაელ მირიანის ძის გარდაცვალების შემდეგ ,,მოიყვანა ანტონი 

გლონისთავის ძე გარეჯით, რომელ პირველ ჭყონდიდელ იყო და მიქაელ კათალიკოსმან 

მას მისტაცა, მოძმაცვითა ვიეთამე მეფისა განმზრახთათა, ესე მოიყვანეს (ბასილი 

ეზოსმოძღვარი 2008: 488).  ასევე ვიგებთ თამარის პირველი ისტორიკოსის თხრობიდან, 

რომ გარდაცვლილი გიორგიIII-ის ცხედარს თავზე ადგნენ: ,,მიქაელ პატრიარქი...და 

ვაზირი ანტონი და ამირსპასალარი ყუბასარი და სხუანი ჴელისუფალნი, ყუთლუ–არსლან 

მეჭურჭლეთუხუცესი, ვარდან დადიანი ჩუხჩარხი, ჭიაბერ მეჯინიბეთ–უხუცესი, 

აფრიდონი მსახურთუხუცესი, და დიდებულნი და აზნაურნი (ისტორიანი და აზმანი 

შარავანდედთანი 2008: 400). ამრიგად   თამარის კურთხევამდე გიორგიIII-ის 

გარდაცვალების შემდეგ მიქაელ მირიანის ძეს მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდლობა 

ანტონისაგან მიუტაცნია. 

     ანტონი ვაზირად იხსენიება თამარის დედის გარდაცვალების ეპიზოდში ამირსპასალარ 

ყუბასართან ერთად. 1194–1195 წლებში. თამარის დედის გარდაცვალების ეპიზოდში 

ამირსპასალარ ყუბასართან ერთად. 1194–1195წწ. თამარის შიომღვიმისათვის ბოძებულ 

სიგელში იგი ,,ქრისტეს სწორის“ ეპითეტით მოიხსენიება. სიგელში ნათქვამია, რომ 

ანტონმა გამოიყვანა სხალტბიდან რუ შიო მღვიმის მონასტრისათვის, რომლის ,,მკაზმავად“ 

მონასტერს გლეხები შესწირა. თამარის ბრძანებით ანტონ მწიგნობართუხუცეს–

ჭყონდიდელს გაუცია შამქორში ლაშქრობის ბრძანება. ბრძოლაში თავად ახლდა 

ქართველთა ჯარს მაგრამ ,,რიდობით მონაზონობისათა არა იჴადა მახვილი და მისრულმან 

ორითა ყმითა შემოაქცია სამასი ჯორი და აქლემი“ (ქისკ 1984:101–102).    

      სხვა მოსაზრება აქვს ი. ცინცაძეს. მისი აზრით ანტონს მწიგნობართუხუცეს–

ჭყონდიდლობა თამარმა გამეფებისთანავე მართლაც ,,დაუმტკიცა“. ე.ი. გიორგი III-ის 

ბრძანება ანტონისათვის ვაზირობის ბოძების შესახებ ,,დაამტკიცა“ და არა დანიშნა. ამას 

უნდა ნიშნავდეს, ი. ცინცაძის მიხედვით, თამარის პირველი ისტორიკოსის სიტყვები–

,,ბრძანა დამტკიცებად“ ( ცინცაძე 1956: 120). ი. ცინცაძე ფიქრობს რომ ეს თანამდებობა 

მიქაელ მირიანის ძემ ,,მისტაცა“ წაართვა გიორგი რუსი უფლისწულის–თამარის მეფე 

ქმრისა და მისი თანამზრახველთა ხელშეწყობით.  შემდეგ კატეგორიულად ამატებს და 
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აცხადებს ი. ცინცაძე ,,რუსი უფლისწულის ხელშეწყობით და სხვათა მხარდაჭერით მიიღო 

მიქაელმა მწიგნობართუხუცესობა“ ( ცინცაძე 1956: 123).   

      საინტერესოა ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. 

საეკლესიო კრების დროს ანტონ გლონისთავის ძეს, რომ მწიგნობართუხუცეს–

ჭყონდიდლის თანამდებობა სჭეროდა და იგი უკვე    მიქაელს არ ჰქონოდა მიტაცებული, 

მაშინ საეკლესიო კრებას, ისტორიკოსის ცნობით ხელმძღვანელობდნენ ყოფილი 

კათალიკოსი ნიკოლოზ გულაბერისძე და ანტონ ქუთათელი, რა თქმა უნდა კრების 

უმთავრესი მესვეური და მეფის სურვილის გამტარებელი მეფის ვაზირი 

მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი იქნებოდა და არა ყოფილი კათალიკოსი და 

ქუთათელი. ცხადია არა როგორც ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესი კრებას ესწრებოდა 

კიდეც ვაზირი ანტონ გლონისთავისძე, არამედ როგორც უბრალო გარეჯელი მონაზონი. ეს 

კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართლის კათალიკოსის მიერ ვაზირის თანამდებობის 

მიტაცებას საეკლესიო კრების მოწვევამდე და თავისთავად გამორიცხავს გიორგი 

უფლისწულის რაიმე მონაწილეობას ამ საქმეში. ყოველივე ეს კი ი. ცინცაძის მოსაზრებას 

,,მეფე–ქმრის“ თუ მის ,,განმზრახთა“ მიერ სამეფო ხელისუფლების დიდი მარცხისა და 

ყოველივე ამაზე თვით თამარის ნაძალადევი დასტურის შესახებ  ( ცინცაძე 1956:  119–126).   

         ივ. ჯავახიშვილის მოსაზრება ამ საკითხზე მართებულია. თამარის მეორე 

ისტორიკოსის ცნობა მნიშვნელოვანია იმის შესახებ, რომ მიქაელს ეს თანამდებობა არ 

უნდა ჰქონდეს კეთილსინდისიერი გზით მიღებული. საგულისხმოა ცნობაც ნიკოლოზ 

გულაბერიძის მიერ ,,სიმდაბლის ძალით“ კათალიკოსობის დატოვების შესახებ: 

,,პირველად აღმოუწოდა.....იერუსალიმით ნიკოლოზ გულაბერის ძესა, რომელიც 

სიმდაბლისა ძალითა ექმნა ქართლის კათალიკოსობისაგან“ (ბასილი ეზოსმოძღვარი 2008: 

485). ანუ საფიქრებელია, რომ თამარის მიერ მეორედ კურთხევისთანავე მოწვეულ 

საეკლესიო კრებას, რომლის ძირითადი მიზანი მიქაელის, როგორც კათალიკოსის, 

გადაყენება იყო, თამარმა სწორედ ყოფილი კათალიკოსი ,,მიქაელის წინამოადგილე და 

მოწინააღმდეგე“ (ჯავახიშვილი 1984:114).  ნიკოლოზ გულაბერიძე უთავა (ბასილი 

ეზოსმოძღვარი 2008: 485).  ეს რა თქმა უნდა შემთხვევეითი არ  შეიძლებოდა ყოფილიოყო–

,,წესთაგან ეკლესიათა“ შემშლელი კათალიკოსის გადაყენების შემთხვევაში მის ადგილს 
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ალბათ ,,სიმდაბლის ძალით“ კათალიკოსობიდან გადამდგარი ნიკოლოზ გულაბერის ძე 

დაიჭერდა. რაც შეეხება მიქაელის, როგორც ვაზირის–მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდლის 

გადაყენება, ეს რა თქმა უნდა, საეკლესიო კრების კომპენტენცია არ შეიძლებოდა 

ყოფილიყო. ვაზირობა მას ,,უფლისაგან“ ჰქონდა ,,მოვერაგებული“ და მისი წართმევაც 

ასევე  ,,უფლის“  უკეთ უკვე მეფისა და მისი დარბაზის კომპენტენციას შეადგენდა, 

მხოლოდ ,,რაკი ეს ,,მოვერაგება“ უზენაესი სამოხელეო ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას 

ეხებოდა, ამიტომ არსებობდა ამ ბრალდების გარჩევა და გადასინჯვა საეკლესიო კრების 

საქმე არც იყო, მხოლოდ თვით მეფეს და უზენაეს სახელმწიფო ორგანოს, დარბაზს შეეძლო 

ბრალდებაც წამოეყენებინა და საქმეც გაერჩია“–წერდა ივ. ჯავახიშვილი (ჯავახიშვილი 

1984: 114). როგორც ცნობილია საეკლესიო კრებამ თავის ძირითად მიზანს ვერ მიაღწია–

,,დაღაცათუ ფრიად იღუაწეს“ მიქაელ მირიანის ძე ,,ვერა განაყენეს“  (ბასილი 

ეზოსმოძღვარი 2008: 485). ისტორიკოსი ამ უკანასკნელ სიტყვებში, რა თქმა უნდა, მიქაელის 

კათალიკოსობიდან გადაყენების, ყოველმხრივი ცდის  ,,ფრიად იღუაწეს“ მარცხით 

დამთავრება უნდა ვიგულისხმოთ, თორემ ივ. ჯავახიშვილის მართებული შენიშვნით, 

მიქაელის კათალიკოსობიდან გადაყენებას თავისთავად მოჰყვებოდა მისი გადაყენება 

ვაზირობიდანაც  ( ჯავახიშვილი 1984: 115). და სამეფო ხელისუფლების ბრძოლა მიქაელის 

წინააღმდეგ ამით დამთავრდებოდა.   

        ყველაფრის მიუხედავად საეკლესიო კრებას უშედეგოდ არ ჩაუვლია: მან საკმაოდ 

შეარყია მიმტაცებელი კათალიკოსის ხელისუფლება და გავლენა, მეორე, ეკლესია 

გაიწმინდა მიქაელის მომხრეთაგან,  ,,ხოლო სხუანი ვინმე ეპისკოპოსნი შეიცვალნეს და 

მათ წილ საღმრთო კაცნი დასხნეს და სხუანი საეკლესიონი წესნი განმართეს“ (ბასილი 

ეზოსმოძღვარი 2008: 486). მესამე,  საეკლესიო კრებამ არსებითად მოამზადა ნიადაგი 

მიქაელის ვაზირობიდან გადასაყენებლად და სამეფო ხელისუფლების ახალი უკვე მასზე 

დამოკიდებული ღონისძიების გატარებისკენ უბიძგა.  

       მეფე–ქალის ხელისუფლების განმტკიცებისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თუ ვინ 

იქნებოდა მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი. ისტორიკოსის  სიტყვით ,,ყველასათვის 

საძულველი“  პირველ რიგში თამარისა და მის მომხრეთა ,,საძულველი“ მიქაელის ყოფნა 

ამ თანამდებობაზე სავსებით მოუთმენელი ჩანდა. თამარის ხელისუფლება ღმერთის 
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სასჯელს (ე.ი.მიქაელის გარდაცვალებას) ვეღარ დაელოდებოდა, და ამ უღირსი 

პიროვნების წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა გაეგრძელებინა. ამის ერთ–ერთ ნიშნად მეორე 

კურთხევისთანავე თამარის მიერ ანტონის მოწინააღმდეგეთა, მის ძმათა მკვლელების 

დასჯა–ხუთი ძმის კახაბერის შვილების ჯერ დატყვევება, ხოლო შემდეგ საქართველოდან 

მაკედონიაში გაძევება უნდა მივიჩნიოთ (ბასილი ეზოსმოძღვარი  2008: 495).  

        თამარის პირველი ისტორიკოსის ცნობით ვაზირის თანამდებობაზე ანტონ 

გლონისთავისძის დამტკიცება ბრძანა, ,,ბრძანა დამტკიცებად ჭყონდიდლად, მწიგნობართა 

უხუცესად, ვაზირად  ანტონი“. 

         დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, როგორც საქართველოს სამეფო მოხელეთა საქმიანობას, 

ასევე საკუთრივ თამარ მეფის საშინაო პოლიტიკის გეზის განსაზღვრისათვის ერთგული 

ადამიანის დანიშვნას ვაზირად.  

      ანტონის დიდ როლს სახელმწიფოს მართვა–გამგეობაში, განსაკუთრებით კი მის 

ერთგულებას სამეფო ხელისუფლებისადმი. თამარის ორივე ისტორიკოსი უსვავს ხაზს: 

პირველი ისტორიკოსის სიტყვით, ანტონი იყო ,,გაზრდილივე მამისა მათისაჲ, ბრძენი და 

გონიერი, პატრონთათჳს სუიანი და ერთგული და შემეცნებული საურავთა შინა“ 

(ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 407). თითქმის ამგვარადვე ახასიათებს მას 

მეორე ისტორიკოსიც: ანტონი იყო ,,ნანდუილვე კაცი ღირსი ქებისა ჭეშმარიტი ქრისტიანე, 

მართალი, წრფელი, უმანკო, სახიერი, მოწყალე ყოველთა, ტკბილი, მდაბალი, პატრონის 

ერთგული უზომოდ და ეკლესიათა და მონასტერთათუის რაღადღა საკმარ არს თქუმად, 

თუით წამებენ ქმნილნი მისნი ყოველთაგან, ვითარცა მღჳმესა და კლარჯეთის თჳთმის 

მიერ ქმნილსა მონასტერსა  და ყოველი ადგილთა“ (ბასილი ეზოსმოძღვარი 2008: 489). 

       თამარის ისტორიკოსებს სამეფოს ერთგული მოხელენი არაერთხელ შეუმკიათ 

სახოტბო სიტყვებით, მაგრამ ასე სრულლყოფილად მათ არც ერთი მოხელე არ 

დაუხასიათებიათ, ამის მიზეზი პირველ რიგში თვით ანტონის პიროვნული ღირსებები 

გახდა.  

       მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდლის გარეშე არც ერთი მნიშვნელოვანი ლაშქრის 

ორგანიზაცია არ წყდებოდა. მაგ: ა) სამშვილდეში ლაშქრობას და მის გათავისუფლებას 

სათავეში ედგა მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი. დავითის ისტორიკოსის აზრით, ,,მას 
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ჟამსა მეფე გარდავიდა იმერით, შეკრბეს გიორგი ჭყონდიდელ წინაშე და 

მწიგნობართუხუცესს, თევდორე, აბულეთ და ივანე ორბელი და სიმარჯუით მოიპარეს 

სამშვილდე“  (მეტრეველი 2008: 314). ბ) ,,და წაიღო გიორგი ჭყონდიდელმან რუსთავიცა, 

მეფის მუხრანს ყოფასა“ (მეტრეველი 2008: 316). გ) ,,ბრძანა მეფემან წარსვლა ოვსეთს და 

სიტყუასავე თანა წარემართა და თანა წარიტანა გიორგი ჭყონდიდელი და 

მწიგნობართუხუცესი თჳსი, კაცი სრული ყოვლითა სიკეთითა სულისა და ჴორცთასა, სავსე 

სიბრძნითა და გონიერებითა, განმზრახი, სჳანი და ფრთხილი, თანააღზრდილი, 

აღმზრდელი პატრონისა და თანა–განმკაფელი ყოველთა გზათა საქმეთა და მისთა“ 

(მეტერეველი   2008: 319).  

     დავითის ისტორიკოსის ამ ცნობით არა მარტო გიორგი ჭყონდიდელის პიროვნებაა 

დახასიათებული, არამედ საერთოდ დიდი უფლება–მოვალეობები და როლი 

სახელმწიფოებრივ მმართველობაში. ნ. ბერძენიშვილისა არ იყოს საეკლესიო თუ საერო 

დიდი ფეოდალები  შურის თვალით უყურებდნენ ამ ყოვლის შემძლე ხელისუფალს და 

მასთან გატოლებასაც ცდილობდნენ. სამეფო ხელისუფლება კი ყველანაირად მათ 

აღზევებას უწყობდა ხელს. სწორედ ამ მიზეზით უნდა იყოს ნაკარნახევი საქართველოს 

სამეფო ხელისუფლების მიერ მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელისათვის 

,,პროტოუპერტიმოსის“ საპატიო წოდების მინიჭება. შემთხვევითი არ უნდა იყოს არც ის, 

რომ ამ პატივით ანტონ გლონისთავის ძე მოიხსენიება. ,,ვაზირი ჩუენი ანტონ ჭყონდიდელ 

მთავარეპისკოპოსი, მწიგნობართუხუცესი და პროტოოპერტიმოსი“ (დოლიძე 1965: 30–31). 

        ყინწვისის ფრესკის წარწერაზე–,,ანტონ ჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოსი, 

მწიგნობართა უხუცესი, პროტოუპერტიმოსი“ (ვაჩეიშვილი 1963: 750). 

     ,,პროტოუპერტიმოსის“ შინაარსს პირველად მ.ბროსე შეეხო და მან იგი უმაღლეს 

საეკლესიო ტიტულად, ქართველ მიტროპოლიტთა შორის უპირველესის აღმნიშვნელად 

მიიჩნია.  ასევე განიხილეს ეს ტიტული ივ. ჯავახიშვილმა, კ.ვაჩეიშვილმა, 

ნ.სკანბალოვიჩმა, ე.თაყაიშვილმა, დუ კანჟმა. ყველა მკვლევარს თავისი მოსაზრება აქვს 

გამოთქმული. მაგ: ნ. სკანბალოვიჩმა რომელმაც, საგანგებოდ შეისწავლა XI-ს–ის 

ბიზანტიის სახელმწიფო და საეკლესიო წყობა, პროტოუპერტიმოსის ტიტული საერთოდ 

დამოწმებული არა აქვს. ყოველივე ეს კი გვაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ 
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უპერტიმოსის, პროტოუპერტიმოსის თუ პროტოსტრატორის წოდებებს თვით ქართველი 

მეფეები ანიჭებდნენ განსაკუთრებულ მოხელეებს, ოღონდ საამისოდ მათთვის კარგად 

ცნობილი ბიზანტიური წოდებები იყო გამოყენებული. 

       ,,პროტოუპერტიმოსის“ ტიტული არც ისე ნათლადაა გაშლილი თუ რა მნიშვნელობით 

იხმარებოდა იგი ბიზანტიაშიც, თუმცა ამგვარი ტიტული ბიზანტიის სამოხელეო 

წყობილებისათვის ცნობილი იყო. საქართველოში კი თამარის მეფობის დროიდან 

მხოლოდ მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი ანტონი, მოიხსენიება, ასევე თევდორე 

მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელის განგებით უთარგმნიათ კარნუ ქალაქიდან ალაფად 

წამოღებული  ,,წიგნი სააქიმო“. ეს ფაქტი აღნიშნულია ხელნაწერის ანდერძში, სადაც 

თეოდორე მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი და პროტოუპერტიმოსი, ვაზირთა 

უპირველესად მოიხსენიება  (ხეც.–S 1274).  

        ამ ტიტულით მოიხსენიება თამარის შემდეგდროინდელი ზოგი მწიგნობართუხუცეს–

ჭყონდიდელი. მაგ: ბასილი მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი, პროტოუპერტიმოსი, 

ჭყონდიდელ–უჯარმელი 1250–1265წწ. რომელიც დავით ულუს მეფობის დროს ედგა 

სათავეში სავაზიროს (სეა.ფ.1448–5003).  [1241/1242]წ....დაწერილი წერილი არსენ 

ჭყონდიდელ–მწიგნობართუხუცესისა მგელა აბულახტარისძისადმი. 

      თამარის მეფობის ხანაში პროტოუპერტიმოსის ტიტულის მინიჭება საქართველოს 

სამეფოს ვაზირისათვის ერთხელ კიდევ ხაზს უსვამდა საქართველოს ამ დიდმოხელის 

განსაკუთრებულ მდგომარეობას ფეოდალური მონარქიის მმართველობის სისტემაში 

(მესხია 1979: 100). 

       მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელს დავით IV-მ ეკლესიის გარდა სასამართლო 

ხელისუფლებაც ჩააბარა და ამასთნავე მას, საერთოდ, როგორც უპირველეს მოხელეს მეფის 

შემდეგ ყველა სახელმწიფო–საშინაო თუ საგარეო საქმეზე ხელი მიუწვდებოდა  (მესხია, 

1986: 31).  

          ამრიგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფეოდალური საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი მშენებლობის ისტორიულ განვითარებასა და ჭყონდიდელ–

მწიგნობართუხუცესის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას შორის ღრმა და ორგანული კავშირი 

არსებობდა. რომელიც იმ დროს მეტად საჭირო და აუცილებელიც იყო.  
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                               §1.2.  ა მ ი რ ს პ ა ს ა ლ ა რ ი  

          ამირსპასალარი- ი. ჯავახიშვილის მიხედვით არაბულ–სპარსული წარმოშობის 

ტერმინი,  არც არაბულსა და არც სპარსულში არ იხმარებოდა ლაშქრის მთავარსარდლის 

აღსანიშნავად;  არაბულად მთავარსარდალს ამირსპასალარს კი არ ეძახდნენ, არამედ, ,,ამირ 

ალ–ჯუჲუშ“–ს. სპარსეთში კი ჯარის მბრძანებელს მარტივად ,,სიფაჰ–სალარი“ ანუ 

სპასალარი ეწოდებოდა და თავში ქართულისათვის ,,ამირ“–ი არ უჯდა ( ჯავახიშვილი 

1982: 283).  ასე რომ ი. ჯავახიშვილს ამირსპასალარი არაბული და სპარსული სიტყვებისაგან 

ნაწარმოებ, არსებითად ქართული სამყაროსათვის დამახასიათებელ სამოხელეო ტერმინად  

მიაჩნდა. შ. მესხიამ ამირსპასალარის სახელო ,,დიდ სელჩუკებს“ დაუკავშირა  (მესხია 1979: 

18–19). უკანასკნელი ,,დიდი სელჩუკის სანჯარის (1117–1157წწ.) ბრძანებებში  

,,ამირსპასალარი“ a m I r-I   I s f a h   s a l a r-ის ფორმით არაერთხელ მოიხსენიება ამ 

თანამდებობის მფლობელ პირებთან ერთად. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ სანჯარის 

ერთ–ერთი ბრძანების მიხედვით, რომელიც იმად ად დინ აბუ ლ–ფატჰის ვალი–დ 

დანიშვნას შეეხება, აბუ ლ–ფატჰის მამასა და პაპასაც თავის დროზე ამირსპასალარის 

პატივი სანჯარის დროს კი არა, მასზე ადრე XI  ს. მიწურულს, მელიქ–შაჰის შემდეგ უნდა 

იყოს დამკვიდრებული ,,დიდ სელჩუკთა“ სამოხელეო წყობაში 

 (მესხია 1979:18).  

         ამირსპასალარის სახელოს შემოღება, ორბელთა საგვარეულოს დაწინაურება და 

მათთვის ამირსპასალარის სახელოს ბოძება დავით აღმაშენებლის სახელს, მის 

ღონისძიებებს უკავშირდება. ორბელები არა მარტო ამირსპასალარობას არამედ 

მანდატურთუხუცესობასაც ფლობდნენ 1177 წლამდე. ნარატიულ თუ ეპიგრაფიკულ 

ქართულ–სომხურ წყაროებში ხშირ შემთხვევაში თითქმის მთელი XII ს. მანძილზე ჯერ 

მანდატურთუხუცესის სახელო მოიხსენიება, ხოლო შემდეგ ამირსპასალარისა; მაგ; ივანე 
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სუმბატის ძე თამარის ისტორიკოსის მიერ XII ს. 60–იან წლებში მანდატურთუხუცეს–

ამირსპასალარად იწოდება. ზაქარია მხარგრძელიც სომხურ ეპიგრაფიკულ მასალებში 

თითქმის ყოველთვის ჯერ მანდატურთუხუცესად მოიხსენიება, შემდეგ ამირსპასალარად  

( მესხია 1979:24).  

          ამირსპასალარი - (არაბ. amīr, საშ. სპარს. spāhsālār - სპასალართა ამირა, უფროსი, 

მთავარსარდალი სელჯუკთა სახელმწიფოში). ამ სახელწოდების 

თანამდებობა საქართველოში XII ს-დან ჩნდება. იგი დაკავშირებული ჩანს 

ცენტრალიზებული სამხედრო უწყების შექმნის აუცილებლობასთან. 

ივ. ჯავახიშვილი ტერმინს თამარის მეფობაში შემოღებულად თლიდა, შ. მესხიამ იგი 

სელჯუკთა სამოხელეო ტერმინოლოგიიდან შეთვისებულად მიიჩნია და დავით 

აღმაშენებლის ეპოქას დაუკავშირა. საქართველოში ამირსპასალარის სახელო 

გენეტიკურად უკავშირდებოდა მანამდე არსებულ უაღრესად ხანგძლივი ტრადიციის 

მქონე, „სპასპეტის“ ადგილობრივ ინსტიტუტს და, შესაბამისად, არსობრივად 

განსხვავდებოდა სელჯუკური ინსტიტუტისაგან (შ. მესხია). 

      XI ს-ში, დავითის მეფობამდე, უმაღლესი სამხედრო ხელისუფალი იყო „სპასალარი“, 

რომელსაც, სპასპეტის მსგავსად, შენარჩუნებული ჰქონდა ერისთავთა „უხუცესობა“, 

„მთავრობა“. „სპასალარად“ იწოდებოდა ლიპარიტ (IV) ბაღვაში და მისი ძე ივანე ბაღვაში, 

რომლებიც თავიანთი სპასალარობით სამეფოს „თავადთა“ შორის პირველ მოხელეებს 

წარმოადგენდნენ (ი. ანთელავა). 

    ქვეყნის გაერთიანების კვალად, რამდენიმე სასპასალაროს თავმოყრამ ერთიან სამხედრო 

ორგანიზაციაში გამოიწვია სპასალართა „უხუცესის“ - ამირსპასალარის სახელოს 

შემოღების აუცილებლობა. დავით აღმაშენებელმა გაითვალისწინა რა უახლოესი 

წარსულის გამოცდილება სპასპეტ-სპასალართა მწვავე დაპირისპირებისა სამეფო 

ხელისუფლებასთან, ცენტრალური აპარატის ორგანიზაციაში პირველი ადგილი არა 

ამირსპასალარს, არამედ მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელს მიაკუთვნა; მასვე მიაკუთვნა 

სპასპეტ-სპასალარების ტრადიციული პრეროგატივა „მეფის მამობისა“. ამ გზით მან შეძლო 
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სპასპეტ-მამამძუძის ინსტიტუტის ლიკვიდაცია და მის საპირისპიროდ 

მწიგნობართუხუცესის, „მეფის მამის“ სახელოს შექმნა (ნ. ბერძენიშვილი, ი. ანთელავა). 

    „ხელმწიფის კარის გარიგების“ თანახმად, ამირსპასალარი იყო „თავადი ლაშქართა“, 

რომლის თანხმობის გარეშეც მიწის „გაცემა“ და „სამამულო“ შეწყალება არ ხდებოდა; 

ლაშქრობის „თათბირიც“ ამირსპასალარის პრეროგატივა იყო: „ლაშქრობაჲ და 

ლაშქრობის ვაზირობა ამირსპასლარის ჴელთ არს. მას წინათ არავინ იტყვის, რაჲ 

ვეზირობა იყოს“. ამგვარად, „ვეზირობაზე“, ანუ სახელმწიფო საბჭოს სხდომაზე მამულის 

გაცემასთან და ლაშქრობებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვისას გადამწყვეტი 

სიტყვა ამირსპასალარს ეკუთვნოდა. 

     სასახლის უწყებრივ სტრუქტურაში ამირსპასალარს ექვემდებარებოდა „საჯინიბოს“ და 

„ზარადხანის“ შიდასაუწყებო დაწესებულებანი, რომლებსაც იგი 

ხელმძღვანელობდა ამილახორის მეშვეობით. ამირსპასალარს, როგორც უმაღლეს 

სამხედრო ხელისუფალს, ემორჩილებოდნენ ერისთავები და „საქვეყნოდ გამრიგე“ ის 

მოხელეები, რომლებიც საერისთავოებში სამხედრო საქმეს განაგებდნენ. სამხედრო 

ბირთვს, „სამეფოს სპას“ სწორედ საერისთავოებიდან გამოსული ლაშქარი შეადგენდა. მას 

ამირსპასალარი სარდლობდა, როგორც ერისთავთა „უხუცესი“ და მთავარი ერისთავი. 

ამირსპასალარის სახელოში შედიოდა აგრეთვე ფულად სარგოზე დამყარებული „როქის 

სპა“ და დავით ამაშენებლის დროს ჩამოყვანილი ყივჩაღთა ლაშქარი; რაც შეეხება 

„ტაძრეულ სპას“ (დომენის ლაშქარს) და ციხე-ქალაქთა გარნიზონებს, სავარაუდოდ, ისინი 

მსახურთუხუცესს ექვემდებარებოდნენ (ი. ანთელავა). ამირსპასალარი როგორც 

მთავარსარდალი, ემორჩილებოდა მხოლოდ მეფეს და (თამარის მეფობაში მეფე-ქმარსაც). 

მას დამოუკიდებლად უფლება არ ჰქონდა შეეყარა ლაშქარი, ან გაეტარებინა რაიმე 

მნიშვნელოვანი ღონისძიება (შ. მესხია). 

   დავით აღმაშენებლის დროიდანვე ამირსპასალარს, სავარაუდოდ, ეპყრა მეორე ძალოვანი 

უწყების, მანდატურთუხუცესის თანამდებობაც. ორივე ხელი XII ს-ის დასაწყისიდან 

ვიდრე 1177 წ-მდე ორბელთა საგვარეულოს ხელში იყო. „ხელმწიფის კარის გარიგების“ 

მიხედვით, „პატივი მისი (ამირსპასალარის) და მანდატურთუხუცესისა სწორი“ იყო. XIII ს-
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ის დამდეგს, როდესაც თამარმა შემოიღო ათაბაგის სახელო და ივანე ათაბაგის ხელში 

ფაქტობრივად შეაერთა ამირსპასალარობასთან, თავიდან „აღდგა უძველესი ტრადიცია 

„სპასპეტ-მამამძუძისა“. საქართველოს მეფეს ერთდროულად „ორი მამა“ გაუჩნდა 

მწიგნობართუხუცესისა და ათაბაგ-ამირსპასალარის სახით“ (შ. მესხია). მონღოლთა 

ბატონობის ხანაში ათაბაგ-ამირსპასალარის ინსტიტუტმა უკიდურესად შეავიწროვა და 

საბოლოოდ გაუქმებამდე მიიყვანა მწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდლის ინსტიტუტი. 

სამეფო კარის სამოხელეო ეტიკეტი საუკეთესოდ გამოხატავს ამირსპასალარის მაღალ 

მდგომარეობას სახელმწიფოში. „ხელმწიფის კარის გარიგების“ თანახმად, ამირსპასალარი 

ათაბაგთან და მანდატურთუხუცესთან ერთად შედიოდა სამთა ვაზირთა - „საბატიო 

დარბაისელთა“ შემადგენლობაში. მისი სასახლეში მიწვევა ვაზირთა სათათბირო 

სხდომებსა თუ საზეიმო დარბაზობებზე, მომსახურება და გაცილება სასახლის საპატიო 

მოხელეების მოვალეობას შეადგენდა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამირსპასალარის 

სახელოსთან ხშირად შეერთებული იყო მანდატურთუხუცესის (XII ს.) ან ათაბაგის (XIII ს.) 

სახელოები, გამოდის, რომ ამირსპასალარი უაღრესად ფართო უფლებამოსილებებით იყო 

აღჭურვილი სახელმწიფო მოხელე იყო. ამირსპასალარის ინსტიტუტმა არსებობა შეწყვიტა 

საქართველოს სამეფოს პოლიტიკური დაშლის შედეგად. (სურგულაძე 2017: 111–113). 

XIIსაუკუნის საქართველოს ამირსპასალარები (სურგულაძე 2017: 113): 

ივანე (I) ორბელი.  

სუმბატ ორბელი (სვიმონ-ქმნილი). 

ქირქაშ აბულეთის ძე.  

ივანე (II) ორბელი. 

ყუბასარი. 

სარგის (I) მხარგრძელი. 

გამრეკელ თორელი.  

ჭიაბერი. 

ზაქარია (II) მხარგრძელი.  
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       ივანე (I) ორბელი - ამირსპასალარი და მანდატურთუხუცესი XII ს-ის პირველ 

მეოთხედში; დავით აღმაშენებლის თანამებრძოლი. ისტორიკოსი სტეფანოს ორბელიანი 

მას „დიდ სპასალარს“ უწოდებს: „დიდმან სპასალარმან იოანე ორბელიანმან ფრიად 

განავრცელა საზღვარი ქართლისა. ებრძოდა თურქთა და წაართვა ტფილისი, ლორე და ანი 

რიცხუსა ფო~ბ” (1123 წ.). დავითის ისტორიკოსი იუწყება, რომ გიორგი ჭყონდიდელ-

მწიგნობართუხუცესმა ივანე ორბელის თანდგომით „მოიპარა“ თურქთაგან სამშვილდე 

და საქართველოს საზღვრებში დააბრუნა. ამ ცნობაში ისტორიკოსი ივანეს მხოლოდ 

სახელით მოიხსენიებს, მაგრამ მკვლევართა დასაბუთებული ვარაუდით, შეუძლებელია 

იგი ამ დროს ამირსპასალარი არ ყოფილიყო. ჰნევანქის სომხური მონასტრის მთავარი 

ტაძრის 1154/6 წ-ის დაზიანებულ სააღმშენებლო წარწერაში ივანე ერთდროულად 

მანდატურთუხუცესად და ამირსპასალარად იხსენიება. იგი ამ თანამდებობებს ფლობს 

გარდაცვალებამდე (1128). წყაროთა ჩვენებით, ივანე ორბელმა, როგორც 

მთავარსარდალმა, გაწეული სამსახურისათვის მეფისაგან მიიღო ლორე (სადაც მას 

შემდგომში რეზიდენცია ჰქონდა) და სამშვილდე გარეშემო მდებარე დაბებით 

(სურგულაძე 2017: 113). 

          სუმბატ ორბელი (სვიმონ-ქმნილი)- ივანე 

ორბელის ძე, ამირსპასალარი და მანდატურთუხუცესი, დავით აღმაშენებლის 

თანამედროვე, მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი. ისტორიკოსი სტეფანოს 

ორბელიანი მას „დიდ სპასალარს“ უწოდებს. ამ თანამდებობებით იხსენიება იგი სანაინის 

სომხურ, ჰნევაქისა და ბეთანიის ქართულ წარწერებში. 1155 წ-ის სამეფო გადატრიალების 

შედეგად, დავით დემეტრეს ძის ექვსთვიანი მეფობისას მას ჩამოერთვა ამირსპასალარობა 

და დემეტრე I-ის მსგავსად, სვიმონის სახელით, ბერად იქნა აღკვეცილი. 

მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი დიდი სუმბატი გამოსახულია ბეთანიის 

საგვარეულო მონასტერში ბერმონაზვნის ჩოხით, თავის შვილ ივანე ორბელთან ერთად 

.(სურგულაძე 2017: 114). 

      ქირქაშ აბულეთის ძე - ამირსპასალარი 1155 წ. 1155 წ-ის გადატრიალების შემდეგ, 

დავით V დემეტრეს ძის ხანმოკლე მეფობაში ამირსპასალარობა ქირქაშ აბულეთისძეს 

მიუღია. ამ პირის შესახებ მცირეოდენი ცნობები შემონახულია სომეხ ისტორიკოს 
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ვარდანთან. ქირქაშის მამა ივანე აბულეთისძე მამისაგან (აქ: დემეტრე I) განდგომილი 

დავით უფლისწულის თანამზრახველი ყოფილა, რის გამოც იგი დემეტრეს ბრძანებით 

მოუკლავთ. ივანეს შვილი ქირქაში გაქცეულა, მაგრამ შეუპყრიათ და საპატიმროში 

დაუმწყვდევიათ. დავითმა ტახტზე ასვლისას გაათავისუფლა ქირქაში და 

ამირსპასალარობა უბოძა. 1156 წ., დავითის გარდაცვალების შემდეგ, 

ქირქაში სუმბატ და ივანე (II) ორბელებს მოუკლავთ  (სურგულაძე 2017:114). 

      ივანე (II) ორბელი - ერისთავთ-ერისთავი, ამირსპასალარი და მანდატურთუხუცესი; 

გიორგი III-ის კარის წარჩინებული, სამხედრო-პოლიტიკური მოღვაწე 1160-იანი წ-იდან 

1177/1778 წ-მდე. ამირსპასალარის სამოხელეო თანამდებობებით მოიხსენიება იგი 

ქართულ და სომხურ ეპიგრაფიკულ ძეგლებში და ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერებში. 

ივანე ორბელმა, როგორც მხედართმთავარმა, დიდი როლი შეასრულა მაჰმადიანთა 

შემოტევების მოგერიებისა და საქართველოს სამხრეთი საზღვრების შემომტკიცების 

საქმეში; იგი მონაწილეობდა ანისისათვის გადახდილ არა ერთ ბრძოლაში. 1174 წ., როცა 

გიორგი III-მ დადიანებს წაართვა ანისი, იგი სამართავად ივანე ორბელს გადასცა. გარდა 

ანისისა, ივანეს დიდი წვლილი შეჰქონდა საქართველოს შემადგენლობაში შემოსული სხვა 

სომხური სამფლობელოების (დვინის ოლქი) დაცვის საქმეში. 

ივანე (II) დანათესავებული იყო ორ სამეფო ოჯახთან: ერთი მხრივ, ლორე-ტაშირის 

კვირიკიან მეფეთა სახლთან - მისი მეუღლე რუსუდანი იყო კვირიკე III-ის ასული; მეორე 

მხრივ, საქართველოს სამეფო სახლთან - ივანეს ასული იყო დავით V-ის ძის, უფლისწულ 

დემნას მეუღლე (სტეფანოს ორბელიანი). ამ ნათესაურმა კავშირებმა მნიშვნელოვანწილად 

განსაზღვრა მის მიერ 1177/1178 წ-ის დემნა უფლისწულის ამბოხად ცნობილი დიდი 

აჯანყების მოთავეობა, რომელიც მიზნად დემნა უფლისწულის გამეფებას ისახავდა. 

აჯანყებულები დამარცხდნენ, გიორგი III-მ ივანე ორბელი სასტიკად დასაჯა (დააბრმავა) 

და ჩამოართვა მის ხელთ არსებული თანამდებობები  (სურგულაძე 2017: 114). 

           ყუბასარი - მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი 1178/1179-1190/1191წწ. 

წარმომავლობით ყივჩაყი („ნაყივჩაყარი“), ინტეგრირებული ქართულ ფეოდალურ 

საზოგადოებაში. ამირსპასალარი 1177/78 - 1185 წწ-ში. ორბელთა აჯანყების დამარცხების 
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შემდგომ გიორგი III-მ ამირსპასალარის და მანდატურთუხუცესის სახელოები გადასცა, 

რომელმაც დიდად უერთგულა მეფეს აჯანყების მიმდინარეობისას. სავარაუდოდ, მანამდე 

იგი საქართველოში ჩამოსახლებულ ყივჩაღთა ჯარის უფროსი იყო. სტეფანოს ორბელანის 

ცნობით, გიორგი III-მ „მისცა ყივჩაღსა მას ყუბასარს ... ალაგი მთავრობისა მათისა 

(ორბელთა) და ამყოფა სპასალარად, გინა სპასპეტად ყოვლისა საქართველოისა“. თამარის 

პირველი ისტორიკოსი ამირსპასალარად მოიხსენიებს მას თამარ მეფის დედის, ბურდუხან 

დედოფლის გარდაცვალების ეპიზოდში. ისტორიკოსი მას ახასიათებს „კარგ მოყმედ და 

ჭაბუკად“, „პატრონთაგან გაზრდილად“. თამარის გამეფების დროს იგი უკვე 

დასნეულებული ყოფილა „ფილენჯად წოდებული“ სენით და წართმეული ჰქონია 

მეტყველბა და ხელ-ფეხი. დიდგვაროვანმა აზნაურებმა თამარისაგან „განიდებულ 

უგვაროთა“ (ყუბასარი, აფრიდონი) გადაყენება მოითხოვეს. თამარმა ყუბასარს მხოლოდ 

სამოხელეო თანამდებობები და მასთან დაკავშირებული ლორე ჩამოართვა, დანარჩენი 

ქონება კი გარდაცვალებამდე ხელუხლებლად დაუტოვა  (სურგულაძე 2017: 115). 

     სარგის (I) მხარგრძელი - ზაქარია (I) მხარგრძელის ძე, ამირსპასალარი 1185-1187 წწ. 

მხარგრძელთა საგვარეულომ რამდენიმე ნიჭიერი სახელმწიფო მოღვაწე 

მისცა საქართველოსსამეფოს, რომელთა შორის გამოირჩეოდნენ სარგის (I) მხარგრძელი, 

მისი ძეები - ზაქარია და ივანე მხარგრძელები. 

მხარგრძელთა წინაპრები ყოფილან ქურთები, რომლებსაც დაახლოებით, XI ს-ის შუა 

ხანებში დაუტოვებიათ თავიანთი პირველსაცხოვრისი - „ბაბილონის ქვეყანა“ და 

დასახლებულან ქვემო ქართლში, იმჟამად ტაშირ-ძორაგეტის სომხურ სამეფოში. მალე ამ 

სამეფოს მიწა-წყალი (XI ს-ის 60-იანი წწ.) ქართულმა სახელმწიფომ დაიბრუნა. 

მხარგრძელთა რეზიდენცია ხოჟორნი (ჩრდილოეთ სომხეთი) XII ს-ში ორბელთა 

საგანმგებლოში შედიოდა, რის გამოც მხარგრძელები ორბელთა ვასალები გამხდარან. 

პირველი ცნობები სარგის (I)-ის შესახებ ქართულ წყაროებში გიორგი III-ის დროიდან 

ჩნდება. 1161 წ. შადადიანებისათვის ანისის წართმევის შემდეგ, ამირსპასალარმა ივანე 

ორბელმა, სავარაუდოდ, სარგისი დანიშნა ანისში თავის „თანაშემწედ“. 1174-1178 წწ-ში 

ანისის ხელმეორედ შემოერთებისას ივანე ორბელს ქალაქის მმართველობაში 
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სარგისისათვის კვლავ უნდა გადაებარებინა მაღალი თანამდებობა. აღარწინის წარწერაში 

სარგისი ანტონ ჭყონდიდელთან ერთად „დიდ იშხანთა“ შორისაა მოხსენიებული და 

„ამირად“ იწოდება. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ მოცემულ შემთხვევაში „მისი ამირობა“ 

ძორაგეტის მთავრობას გულისხმობდა. ანისის ფლობა-გამგებლობასთან ჩანს 

დაკავშირებული სარგისის მიერ „შაჰანშაჰის“ (სპარს. შაჰან-შაჰან, მეფეთ-მეფე) ტიტულის 

ფლობა, რითაც იგი მოხსენიება თანადროულ წყაროებში (შ. მესხია). 

1177/1178 წ. ორბელთა ამბოხების დროს სარგის მხარგრძელი ორბელთა ვასალობიდან 

გამოდის და უშუალოდ მეფის მფარველობაში შედის. არ არის გამორიცხული, რომ ამ 

ნაბიჯს და მხარგრძელთა შემდგომ აღზევებას გარკვეულწილად ხელი შეუწყო მისმა 

ნათესაურმა კავშირებმა და თბილისის მმართველ ოჯახთან მოყვრობამ (მას ცოლად 

ჰყავდა არწრუნთა შთამომავალი, ვაჰრამის ქალიშვილი საგდუხტი, თბილისის 

ამირა ვასაკის და ქურდის და; მისი ასული ვანენი კი დაქორწინებული იყო აბასზე, სომეხ 

კვირიკიანთა შთამომავალზე. სარგის მხარგრძელი ამირსპასალარად დაინიშნა 1185 

წ. ყუთლუ არსლანის ამბოხის შემდეგ. თამარის პირველი ისტორიკოსის დახასიათებით, 

იგი იყო „კაცი გუარიანი და აღზრდილი ლაშქრობათა შინა და ჭაბუკობათა“, მას თამარმა 

„უბოძა ლორე სათავადო და სამთავრო სომხითსა შინა, და წყალობა ყო ძისაცა მისისა 

ზაქარიას დალოცვითა, და ითაყუანა დარბაზის ყმად უმცროსი შვილი მისი ივანე“. 

დვინის ლაშქრობის შემდგომ ახლო ხანებში, 1187 წ. სარგისი და ადგიგარდაიცვალა 

(სურგულაძე 2017:116).  

       გამრეკელ თორელი - კახა (I)-ის შვილი, ჯავახეთის ერისთავი დაახლ. XII ს-ის 70-იან 

წწ-დან 1191 წ-მდე; ამირახორი 1185-1187 წწ-ში. ამირსპასალარი 1187-1191 წწ-ში. 1177 წ-

ის ამბოხის მონაწილე; გიორგი III-ის და თამარის დიდმოხელე, ამირახორი და შემდეგ 

ამირსპასალარი. 

ამირახორობა თამარმა გამრეკელ თორელს უბოძა ყუთლუ არსლანის დასის გამოსვლის 

შემდეგ, ხოლო 1187 წ., ხოლო ამირსპასალარი სარგის მხარგრძელის გარდაცვალების 

შემდეგ გამრეკელ თორელი „ამირსპასალარიცა იქმნა“ (ისტორიანი და აზმანი). 

გამრეკელის სარდლობით განდევნა ქართველთა ჯარმა გელაქუნის თურქები, მისი 
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წინამძღოლობით თამარმა გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა ჯავახეთში თავმოყრილ 

აჯანყებული გიორგი რუსის მომხრეებზე. იგი გარდაიცვალა 1190/1191 წ. თამარ მეფისა 

და დავით სოსლანის ქორწინების ახლო ხანებში (ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი). 

თამარის პირველი ისტორიკოსის დახასიათებით, მის შვილებს თამარმა ყველა წყალობა 

შეუნაჩუნა გარდა თმოგვისა, რომელსაც იგი, სავარაუდოდ, ამირსპასალარობით ფლობდა 

(სურგულაძე 2017:116). 

      ჭიაბერი - მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი 1190-1191 წწ-ში. გიორგი III-ის 

„გაზრდილი“ და მისი მეჯინიბეთუხუცესი. უცნობია ჭიაბერის საგვარეულო კუთვნილება. 

ს. კაკაბაძე მას თორელთა საგვარეულოს წევრად მიიჩნევს, პ. ინგოროყვა - ჰერ 

დიდებულად. თამარმა თავისი მეფობის პირველ წელს ჭიაბერს მანდატურთუხუცესობა 

უბოძა და გადასცა სამოხელეო ნიშნები: ოქროს არგანი და „სკარამანგი“. 

ჭიაბერს მეფისაგან ნაწყალობევი ჰქონდა ციხექალაქი ჟინვანი. მისი სახელით გაცემული 

ჩვენამდე მოღწეული საბუთის მოწმობით, ამ ქალაქის მკვიდრ ორ ვაჭარს სწირავს ჭიაბერი 

შიომღვიმის მონასტერს. საბუთის დასაწყისში ჭიაბერი „მანდატურთუხუცესად და 

ამირსპასალარად“ იხსენიება, ხოლო დამტკიცებებში - მხოლოდ მანდატურთუხუცესად. 

ვარაუდობენ, რომ გამრეკელ თორელის გარდაცვალების შემდეგ (1190/1191) ჭიაბერი 

მცირე ხნით ამირსპასალარობასაც ფლობდა. თამარის ისტორიკოსი ჭიაბერს ყველგან 

მანდატურთუხუცესად მოიხსენიებს, რაც მკვლევართ საფუძველს აძლევს დაასკვნან, რომ 

თამარის მეფობის დასაწყის წლებში ეს ორი თანამდებობა გაყოფილი იყო. ივ. 

ჯავახიშვილის დაკვირვებით, საომარი მოქმედებებისას მანდატურთუხუცესები სამეფო 

კარზე უნდა დარჩენილიყვნენ, თუმცა, საგანგებო შემთხვევებში ეს წესი ირღვეოდა. 

ჭიაბერი მონაწილეობდა შამქორისა და ბასიანის ბრძოლებში. ბასიანის შმდეგ მისი სახელი 

წყაროებში აღარ იხსენიება (სურგულაძე 2017: 200) . 

   ზაქარია (II) მხარგრძელი - ამირსპასალარი სარგის მხარგრძელის ძე, „დიდი იშხანი“, 

ამირსპასალარი 1190/91-1207/10/12. წწ.; მანდატურთუხუცესი 1206 წ-დან 

გარდაცვალებამდე. 
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გამრეკელ თორელის გარდაცვალების შემდეგ, თამარის ისტორიკოსების ცნობით, თამარ 

მეფემ ამირსპასალარობა უბოძა ზაქარიას, „მჯდომსა სომეხთა მეფის ადგილსა, პატრონსა 

ლორისასა“. მასვე, „მოყმესა ღირსსა სპასპეტობისასა“, დამატებით მისცეს ქალაქი 

რუსთავიც, ხოლო ამირსპასალარი გამრეკელ თორელის საგანმგეო თმოგვი სარგის ვარამის 

ძეს უბოძეს. 1199 წ. ანისის ხელახალი შემომტკიცების შემდგომ თამარმა იგიც 

ამირსპასალარ ზაქარიას გადასცა. ანისის ფლობამ ზაქარიას შემატა „შაჰინშაჰის“ 

ტიტულიც (შ. მესხია). სომხურ ისტორიოგარაფიაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ანი-

შირაკის მფლობელ მხარგრძელთა ეს ტიტული იმის მიმანიშნებელია, რომ „ზაქარიანებმა“, 

როგორც სომეხი ბაგრატუნების მემკვიდრეებმა, ფაქტობრივად აღადგინეს სომხური 

სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ ფორმალურად ცნობდა საქართველოს სამეფოს 

უზენაესობას. ამ მოსაზრების საპირისპიროდ ქართულ ისტორიოგრაფიაში მიჩნეულია, 

რომ ამგვარი დასკვნების საფუძველს ზაქარია მხარგრძელისა და მისი ვაჟის ტიტული 

“შაჰინშაჰი“ არ იძლევა, რამდენადაც ის ჯერ კიდევ XII ს-ის შუა ხანებში საკუთარ 

სახელადაა დადასტურებული, ასევე საკუთარი სახელია იგი ზაქარიას შთამომავლებში (ა. 

აბდალაძე). 

1206 წ. ჭიაბერის გარდაცვალების შემდეგ, ზაქარია ამირსპასალარმა 

მანდატურთუხუცესის სახელოც მიიღო. ამის შემდეგ ეს თანამდებობაც გარკვეული ხნის 

განმავლობაში მხარგრძელთა სახლის სამემკვიდრეო თანამდებობად იქცა (შ. მესხია). 

ზაქარია, მიუხედავად იმისა, რომ „გარნა ყოვლითურთ მართლმადიდებლობისა მოსავი“ 

იყო, მისი ძმის, მსახურთუხუცეს ივანესაგან განსხვავებით, ბოლომდე სომხური 

(ანტიქლკედონური) სარწმუნოების ერთგული დარჩა. თამარის ისტორიკოსთა თანახმად, 

მისი წინადადებით მოეწყო ქართველ-სომეხი სამღვდელოების პაექრობა სარწმუნოების 

შესახებ, რომელიც სომეხთა დამარცხებით დამთავრდა. მიუხედავად ანტიქალკედონური 

რწმენისა, ზაქარია, როგორც მთავარსარდალი, რათა ჯარში შესაძლო დაპირისპირებები 

თავიდან აეცდინა, რწმენის საკითხებში კომპრომისული გადაწყვეტილებების მოძებნას 

ცდილობდა. მაგ., მოლაშქრეთათვის მოწყობილ საველე ეკლესიებში მას უცდია სომხური 

და ქართული საეკლესიო კალენდრების დაახლოება (შ. მესხია). სპარსეთის ლაშქრობიდან 

გამარჯვებული და დიდი ალაფით დაბრუნებული ამირსპასალარი და 
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მანდატურთუხუცესი ზაქარია მალევე გარდაიცვალა, ცოტა ხნით ადრე თამარის 

გარდაცვალებამდე. ამიტომ მისი გარდაცვალების თარიღი სამეცნიერო ლიტერატურაში 

ისევე საკამათოა, როგორც თავად თამარის გარდაცვალების თარიღი -1207, 1210 ან 1212 

წწ. (სურგულაძე 2017:117–118) .  

        დავით აღმაშენებლის დროიდან მოყოლებული  ლორე ამირსპასალარის კუთვნილებას 

შეადგენდა. სტეფანოს ორბელიანის ცნობით, დავით აღმაშენებელმა თავის ამირსპასალარს, 

ივანე ორბელს ლორეც უბოძა (ს.ორბელიანი 1911:379). ამიერიდან იგი ამირსპასალარის 

სახელოს მფლობელობაში გადავიდა, ორბელებმა ლორე ორბელთა აჯანყებამდე, 1178 

წლამდე შეინარჩუნეს. ამის შემდეგ კი ლორე, თანამდებობასთან ერთად, ამირსპასალარ 

ყუბასარს ებოძა. 

       სპასალარი  სამეფოში შეიძლება რამდენიმე ყოფილიყო, ხოლო მთავარსარდალი ერთი. 

ამიტომ  სხვა სპასალართაგან მთავარსარდლის განსასხვავებლად, დიდი სპასალარის ან 

ამირსპასალარის, წოდება შემოდის. XII საუკუნის ქართული და სომხური წყაროები ზოგ 

შემთხვევეაში  სპასპეტს, სპასალარს და ამირსპასალარს, ერთი და იმავე მნიშვნელობითა 

და შინაარსით გამოიყენებენ. მაგ: სპასალარს უწოდებს ივანე ორბელი, თავისთავს, 

სანაინის ერთ სომხურ წარწერაში და ამავე ტიტულით მოიხსენიებს მის წინაპრებსაც: 

,,მეფობასა ქართველთა გიორგისა მე, ორბელიანი (Օրբելյան) იოვანე, სპასალარი 

შვილიშვილი დიდი ივანე სპასალარისა და ძე სუმბატ სპასალარისა, წინაპართა 

სიყვარულისათვის მოვედი წმინდა ღვთისმშობლის სანაინის ძმობაში“ და ესა და ეს 

გავაკეთეო. დავითის თანამედროვე ივანე ორბელს, სტეფანოს ორბელიანი ,,დიდ 

სპასალარს“ უწოდებს.   ,,ძელი ჭეშმარიტის“ წარწერაში მოხსენიებული სუმბატი, ბეთანიის 

ჩრდილოეთ კედელზე ხელში ტაძრის მოდელითაა გამოსახული. იქვე მას ასომთავრული 

წარწერა აქვს გაკეთებული: ,,დიდისოჳმბატ მ ა ნ დ ა ტ ო ჳ რ   თოჳხოჳც[ესი]’  (მელიქსეთ–

ბეგი 1964:319).  ბეთანია იმთავითვე ორბელთა საძვალე იყო, სტეფანოს ორბელიანის 

მოწმობით აქ დაიმარხა პირველი სახელგანთქმული ორბელი ,,ლიპარიტ აფხაზი“ 

[დასავლელი] სპასალარი,  მამა დავითის თანამედროვე ივანესი,   დიდი ივანეც და თვით 

სუმბატიც.  ალბათ უკანასკნელი ორბელი, რომელიც ბეთანიაში დაიმარხა. იგი ორბელთა 

სამარხად დარჩა ორბელთა აჯანყებამდე, 1177–1178 წლამდე.  შემდეგ კი გიორგი III-მ  
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ტაძარი ხელახლა მოახატინა  და შემთხვევითი არ არის, რომ ორბელებზე გამარჯვებული 

საქართველოს მეფის მთელი საგვარეულოა გამოსახული, ბეთანიის ფრესკებზე. ეჭვს არ 

იწვევს ის ფაქტი, რომ ბეთანიის ფრესკის სუმბატ ორბელის ვინაობას ნათელს ჰფენს მისი 

მოხსენიება მანდატურთუხუცესად. ამ თანამდებობით მხოლოდ სუმბატ პირველი, დიდი 

ივანეს (დავითის თანამედროვის) ძე, მოეხსენებინათ. ამირსპასალარისა და 

მანდატურთუხუცესის ტიტულებით, მოიხსენიება ივანე ორბელი, ანისის აღების დროს. 

გიორგი მეფემ ანისში ,,დამგდებელმან ივანე ორბელისა, მანდატურთუხუცესისა და ამირ–

სპასალარისამან“, დატოვა ქალაქიო–წერს თამარის პირველი ისტორიკოსი (ისტორიანი და 

აზმანი შარავანდედთანი 2008: 381).  ,,ძელი ჭეშმარიტისა“ , ბეთანიის ტაძრისა და სანაინის 

წარწერებში მოხსენიებული სუმბატი ერთი და იგივე პირია და იგი დავით აღმაშენებლის 

თანამედროვის, სპასალარის, ივანე ორბელის ძეა  (მესხია 1979:16). 

     სტეფანოს ორბელიანის მოწმობით, დემეტრე I–ის მეფობის პირველ წლებში სუმბატი 

ლაშქრობებში იღებს მონაწილეობას–მამამ ივანემ და სუმბატმა, მისივე ცნობით,ერთად 

დაიპყრეს ხუნანი 1128 წელს.  სუმბატი შეესწრო აგრეთვე გიორგიIII-ის მეფობის პირველ 

წლებს, მაგრამ უკვე როგორც მონაზონი–,,სჳმონქმნილი“.    ჰნევანქის(,,ძელი ჭეშმარიტის“) 

წარწერაში სუმბატი ყოველგვარი ტიტულის გარეშე მოიხსენიება. ეს კი იმას უნდა 

ნიშნავდეს,რომ მას ჯერ კიდევ არა აქვს მამის თანამდებობანი მიღებული, და ივანე ამ 

წარწერის დროს ცოცხალია  (მესხია 1979: 16). ბეთანიის ფრესკის წარწერაზე კი სუმბატი 

უკვე მანდატურთუხუცესის თანამდებობით მოიხსენიება, სანაინის 1173 წლის წარწერაზე–

სპასალარად (ამირსპასალარად) არის მოხსენიებული. ასე, რომ დიდი სუმბატ ორბელს, 

მამის გარდაცვალების შემდეგ ორივე–მანდატურთუხუცესისა (ბეთანიის წარწერით) და 

ამირსპასალარის (სანანინის წარწერით) თანამდებობა ჰქონია. თუმცა სუმბატ ორბელს  ეს 

თანამდებობები დაუკარგავს და აღკვეცილა მონაზვნად. როდის მოხდა ეს ფაქტი? 

დავითV–ის  ხანმოკლე მეფობისას. ამაზე თავისი ვარაუდი გამოთქვა შ. მესხიამ (მესხია 

1979: 17). მოიშველია რა სომეხ ისტორიკოსის ვარდანის ცნობა: ,,ივერიის მეფე დემეტრე 32 

წლის მმართველობის შემდეგ  გარდაიცვალა. მისმა შვილმა დავითმა.... მიიღო მისი 

გვირგვინი დავითმა  გაათავისუფლა  თირქაში, მისი მამის მიერ ჯურღმულში ჩაგდებული 

და დანიშნა იგი მხედართმთავრად. თვით კი გარდაიცვალა ერთი თვის შემდეგ. 
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ზოგიერთნი ამბობენ,რომ ის (დავითი) დაიღუპა სუმბატ და ივანე ორბელების ღალატის 

წყალობით, რაკი თირქაში მათ ადგილზე დანიშნა. ისინი (ორბელები) ადრევე 

შეთანხმდებიან ამავე გიორგის, დავითის ძმას, რომელიც შეჰპირდა მათ ზორვარად–

მხედართმთავრად დანიშვნას“ (ვარდანი  (რუს) 1861: 154).  

    1155 წელს დავითV–ის გამეფებისთანავე სუმბატს ამირსპასალარობა დაუკარგავს, და 

ცხადია მანდატურთუხუცესობასაც დაკარგავდა. ხოლო   მეფეს მის ადგილზე თირქაში 

დაუნიშნავს. აი სწორედ ამასთან, სუმბატის თანამდებობიდან გადაყენებასთნ, ე.ი. 

პოლიტიკური ცხოვრებიდან ჩამოშორებასთან უნდა იყოს დაკავშირებული მისი 

მონაზვნად აღკვეცა ( მესხია 1979:17). 

         აბულეთის ძეებმა (კერძოდ თირქაშმა) მხოლოდ მცირე ხნით შეძლეს 

ამირსპასალარობის მიღება, დემეტრე I-ისა და გიორგი III-ის მოწინააღმდეგე  დავით V–ის 

წყალობით. გიორგის გამეფების შემდეგ, თირქაშ აბულეთის ძემ, დაკარგა ეს თანამდებობა 

და ისევ ორბელებმა დაიბრუნეს. 1156 წ. დავითის გარდაცვალების შემდეგ, ქირქაში 

სუმბატ და ივანე (II) მოუკლავთ.  

ივანე (II) ორბელი იკავებს შემდეგ ამირსპასალარის თანამდებობას. ის გიორგი III-ის 

კარზე წარჩინებული სამხედრო–პოლიტიკური მოღვაწეა 1160–იანი წლებიდან 1177–

1178წ–მდე. და ასევე მანდატურთუხუცესიც. ივანე ორბელმა, როგორც 

მხედართმთავარმა დიდი როლი შეასრულა საქართველოს სამხრეთი საზღვრების 

შემომტკიცებაში. ანისის შემოსაერთებლად საქართველოს სამეფოს მიერ გიორგიIII-ის 

დროინდელი ანისის შესახებ ცნობები დაცული აქვთ თამარის ისტორიკოსებს, ვარდანს, 

სტეფანოს ორბელიანს,  მხითარ გოშს, ალ–ფარიკს, იბნ–ალ–ასირს და სხვებს. მაგრამ 

ყველაზე სრული და თანმიმდევრული ცნობები ამ მხრივ ვარდანს მოეპოვება და მისი 

სხვა წყაროებთან შეჯერებით ასეთი სურათი გვაქვს: თამარის პირველი ისტორიკოსი 

იხსენიებს:  გიორგი III-მ ,,კუალადცა ინება შეყრად და გალაშქრებად და მიჰმართა 

დიდად ქალაქად ანისად. რომელი ძუელ ოდესმე ბერძენთა მეფეთა სახლი და საჯდომი 

იყო.... და მიმოცვალებითა ჟამთაჲთა დიდად გუარიანთა ვიეთმე შედადიანთა გამგედ 

დადგმულთა ამას ზედა, მყის მიმჴდომმან, სამ დღე ყო ომთა სიმრავლე ძგერაჲ 
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ჰუნეთაჲ....ჴელთ–იგდო ქალაქი ნებისაებრ თჳსისა და.... დაიმჭირა სადგომად ტახტისა 

მისისა შესანახავად და გასამაგრებლად.  დამგდებელმან ივანე ორბელისა 

მანდატურთუხუცესისა და ამირ–სპასალარისა, თანაშემწეობითა სარგის 

მჴარგრძელისათა და სხუათა თემისა დიდებულთა აზნაურთათა“.  ამ ლაშქრობის 

შესახებ წერს ვარდანიც, ოღონდ იგი არაფერს ამბობს არც ივანე ორბელის შესახებ და 

აღნიშნავს, რომ გიორგიმ 1161 წელს ქალაქი ამირა ფადლუნს წაართვა, რომელიც 

გიორგის წინააღმდეგ თავისი ძმის შადადის მაგიერ გამოვიდა (ვარდანი 1861,155).  

მაგრამა ამ დროს ივანე ორბელისათვის ანისის გადაცემის შესახებ, გარდა ქართული 

წყაროსი, სტეფანოს ორბელიანიც მიგვითითებს:  ,,გიორგიმ აიღო ანისი..... ყოველი 

ქვეყანა შირაკისა და უბოძა ქართველთა ამირსპასალარსა ივანეს, ძესა დიდისა სუმბატ 

ორბელიანისა“.  ასე რომ თამარის ისტორიკოსის და სტეფანოს ორბელიანის მოწმობით, 

გიორგიIII-ის მიერ გათავისუფლებული ქალაქი ივანე ორბელს გადაეცა ( მესხია 1979: 

280).  მაგრამ ორბელთა ამბოხების შემდეგ, რომელიც  დემნა უფლისწულის გამეფებას 

ისახავდა მიზნად და რომელსაც ივანე ედგა სათავეში,  აჯანყებულთა დამარცხების 

შემდეგ, გიორგი III-მ სასტიკად დასაჯა ივანე ორბელი, (დააბრმავა).  არცაა გასაკვირი, 

რომ ივანე ორბელი დახმარებოდა დემნას. მას ხომ ივანეს ქალიშვილი ჰყავდა მეუღლედ. 

რ. მეტრეველის აზრით, ივანე ორბელის ქალზე დემნას ქორწინებაში შეიძლება  ,,შორს 

გახედული გიორგი III-ის ხელიც ერია“ (მეტრეველი 1972: 148).  მ.ლორთქიფანიძის 

აზრით კი, ივანე ორბელის აღზრდილი დემნა უფლისწული ივანეს სიძე რომ შეიქმნა, 

,,შესაძლებელია თავდაპირველად ეს გიორგისა და ივანეს შეთანხმების შედეგად მოხდა, 

დემნას გაუვნებლობის  მიზნით, რათა ორბელთა სიძე უფლისწულს გამეფების გზა 

მოჭრილი ჰქონოდა“ (ლორთქიფანიძე 1970:117). 

      ორბელთა აჯანყების დამარცხების შემდეგ გიორგი III მ  ამირსპასალარის და 

მანდატურთუხუცესის სახელოები გადასცა ყუბასარს. როგორც თამარის პირველი 

ისტორიკოსი წერს,  გარდაცვლილ გიორგი III–ს თავზე ადგნენ: მიქაელ პატრიარქი, 

ყოველთა ეპისკოპოზთა  თანა მდგომი და ვაზირი ანტონი და ამირსპასალარი ყუბასარი და 

სხუანი ჴელისუფალნი. ე.ი. გიორგი III–ის მეფობის დასასრულს ყუბასარს, 

ამირსპასალარობასთან ერთად მანდატურთუხუცესობაც ჰქონდა. 
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     ს.ერემიანის ცნობით, გიორგი III-მ, სახელმწიფოს ,,პირველი ხუთი ვაზირის ოთხი 

თანამდებობა“ ყივჩაღთა სამხედრო ფეოდალური არისტოკრატიის  წარმომადგენლებს 

გადასცა (Еремян 1946:399). მისი აზრით ყივჩაყი იყო არა მარტო ყუბასარი 

მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი, არამედ აფრიდონი მსახურთუხუცესი და 

ყუთლუ–არსლანიც–მეჭურჭლეთუხუცესი (Еремян 1965: 84–85). ს.ერემიანის ცნობით მეფემ 

გადასცა სასახლის გვარდიის ხელისუფალთ–ყივჩაყთა ლაშქრის წარმომადგენლებს, 

საპასუხისმგებლო თანამდებობანი, სახელმწიფო მმართველობაში. ორბელთა ფეოდალური 

საგვარეულოს დამხობის შემდეგ ამირსპასალარის სახელო მიიღო მეფის თავდადებულმა 

მსახურმა ყივჩაყმა ყუბასარმა, მანდატურთუხუცესის თანამდებობაც გადასცა ყუბასარს, 

ორბელთა განადგურებული გვარის ყველა სიკეთესთნ ერთად. მეორე ყივჩაყმა, სამხედრო 

ხელისუფალმა აფრიდონმა მიიღო მსახურთუხუცესის თანამდებობა, ხოლო ყივჩაყმა 

ყუთლუ–არსლანმა–ფინანსთა მინისტრისა, მეჭურჭლეთუხუცესისა (Еремян 1965:84–85).  ს. 

ერემიანს არ ეთანხმება შ. მესხია, რომელიც აღნიშნავს,რომ ს. ერემიანი არ ითვალისწინებს 

საისტორიო წყაროებსო და ყუბასარი იყო არა ყივჩაყი არამედ–,,ნაყივჩაყარი“,ე.ი. უკვე 

გაქართველებული და შესული ქართველი ფეოდალური არისტოკრატიის რიგებში  (მესხია 

1979:  81).  

           ყუბასარმა, რომელიც გიორგი III-ის უკანასკნელი მანდატურთუხუცესი იყო და ასევე 

ამირსპასალარობაც ჰქონდა, ძალიან განიცადა თავისი ,,გამზრდელის“ გარდაცვალება. 

მითუმეტეს თამარის გამეფებისთანავე დიდგვარიანმა დიდებულებმა შეუძლებლად 

მიიჩნიეს ნაყივჩაყარი და დასნეულებული ყუბასარის მოხელეობა და ერთხმად მოინდომეს 

მისი გადაყენება. მათ არა მარტო გადაყენება არამედ მისთვის ყოველგვარ დიდებასთამ 

ერთად, ,,ქონებისა და სიმდიდრის მიღებაც“ მოითხოვეს. 

    თამარისათვის ძალიან ძნელი იყო ასეთი ერთგული მოხელის დათმობა, მაგრამ 

უგვაროთაგან ,,დაძრცვილ და უნატოდ გაძეულ გუარიანთა და მსახურეულთა“ მოთხოვნა 

ამჯერად ისე კატეგორიული აღმოჩნდა, რომ თამარი იძულებული გახდა ყუბასარი 

თანამდებობიდან გადაეყენებინა და ამირსპასალარობისათვის მიცემული ლორეც 

ჩამოერთმია. სხვა კი ,,არარაჲ დააკლო და ეგრეცა სიყვარულითა დიდითა და პატივითა 

დაიჭირა დღემდე მიცვალებისა მისისა“  (ისტორიანი  და აზმანი შარვანდედთანი 2008: 405). 
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          ყუბასარის შემდეგ სარგის I  მხარგრძელი ხდება ამირსპასალარი. ქართულ 

ნარატიულ წყაროთა შორის, უცნობი ავტორის ,,ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“–

ის ავტორს მხარგრძელთა შესახებ მოეპოვება ცნობა გიორგი III-ის გამეფებისა და მის მიერ 

პირველი ბრძოლების ჩატარების დროიდანვე. სომხურ ნარატიულ წყაროთა შორის, 

ყველაზე უხვ ცნობებს მხარგრძელთა შესახებ გვაწვდის კირაკოს განძაკეცის ,,ისტორია“. 

კირაკოსი არის პირველი ავტორი სომხურ საისტორიო მწერლობაში, რომელმაც მიუთითა 

მხარგრძელთა ქურთულ წარმოშობაზე  (მესხია 1979: 163 ). პირველი სომეხი მკვლევარი, 

რომელიც მხარგრძელთა ვინაობას სათანადო წყაროების მოშველიებით  შეეხო, იყო 

ცნობილი ვენეციელი მხითარისტი, ახალი  სომხური ისტოროგრაფიის ფუძემდებელი მიქ. 

ჩამჩიანი. ასევე საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან მხარგრძელების შესახებ სომეხი 

ისტორიკოსები; ვარდან დიდი (აღმოსავლელის) ,,მსოფლიო ისტორია“. და სტეფანოს 

ორბელიანი, გრიგოლ აკანეცი, ზაქარია კანაკერცი,  მხითარ გოშის ,,ალბანეთის ქრონიკა“ 

და სხვა.  მხარგრძელთა შესახებ მასალები უხვად აქვს მოტანილი თავის ცნობილ 

,,დამატებებსა და განმარტებებში“. ქართველ მკვლევართა შორის ს.კაკაბაძე პირველი იყო, 

რომელიც საგანგებოდ დაინტერესდა მხარგრძელთა საკითხით.  

        ,,ისტორიანისა და აზმანის“ ავტორის მიხედვით, ყუთლუ–არსლანის დასის 

გამოსვლის შემდეგ, თამარის ბრძანებით ახალი მოხელეები დაინიშნა. ,,პირველად 

გარდაცვალებასა და გამორჩევასა შინა ორთა ვაზირთა და სპასპეტთასა, თანადგომითა და 

ერთნებობითა ბრძანა დამცკიცებად ჭყონდიდლად მწიგნობართა უხუცესად, ვაზირად, 

გაზრდილივე მამისა მათისა, ბრძენი და გონიერი, პატრონთათჳსსვიანი და ერთგული და 

შემცნებელი საურავთა (ანტონი). და განაჩინა ამირსპასალარი სარგის მჴარგრძელი, კაცი 

გუარიანი და აღზრდილი ლაშქრობათა შინა“.  თამარი თავისი მეფობის დროს მამამისის 

პერიოდში სახელგანთქმულ სარგისს ნიშნავს, ამირსპასალარად. შემთხვევითი არ უნდა 

იყოს, რომ ვახუშტი ამირსპასალარად სარგის მხარგრძელის დანიშვნას ყუბასარის 

გადაყენებას კი არა, გარდაცვალებას უკავშირებს; ,,ხოლო მოკუდა ყუბასარ სპასალარი და 

მისცეს სარგის მხარგრძელსა სპასალარობა“. ასევე სარგის მხარგრძელის დანიშვნა 

ამირსპასალარად იმაზე მიუთითებდა რომ თამარი ყურადღებას ანიჭებდა არა 
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გვარიშვილობას არამედ პირიქით, ,,უმთავრესად პირად ღირსებასა და მეფეთა პოლიტიკის 

მომხრეობას“  ( ჯავახიშვილი 1984: 139–140).  

          მუსხელიშვილმა გამოიკვლია,რომ საქართველოს სამეფო, ბაგრატ IV-ის დროიდან, 

ხანგრძლივ ბრძოლას აწარმოებდა, გაგის შემოსაერთებლად. მაგრამ მისი საბოლოო 

შემომტკიცება მაინც თამარის დროს მომხდარა  (მუსხელიშვილი 1960:131–132).  კირაკოს 

განძაკეცის ცნობით, ზაქარია და სარგის მხარგრძელებს შემოუმტკიცებიათ 

საქართველოსათვის გაგის ციხე ერგევანქთან, ტავუშთან, კაწარეთთან, ტერუნაკანთთან და 

სხვებთან ერთად  (განძაკეცი 1946:86). ორბელთა აჯანყების დროს ვინც გიორგი მეფის 

მხარეს გადმოსულა, ყველა შეუწყალებია მეფეს. ასევე მოქცევია მხარგრძელებსაც. თამარის 

ისტორიკოსი გვამცნობს: ,,ვინაჲცა წამოუვიდა დემეტრეს, სარგის მჴარგრძელი შვილითა 

და ძმის წულითა მისითა, ძმაჲ და საყუარელი ორბელთაჲ, ესე შეიყუარა და შეიტკბო 

მეფემან და მისცა მისანდობლობაჲ გუარის–შვილობისა მისისაჲ“ (ისტორიანი და აზმანი 

შარავანდედთანი 2008: 388–393).  

       სარგის მხარგრძელის გარდაცვალების შემდეგ გამრეკელ თორელი დანიშნეს 

ამირსპასალარად.  გიორგი   III-ის დროსაა დაწინაურებული გამრეკელ თორელი. ,,და 

უბოძა ამირახორობაჲ გამრეკელსა თორელსა, რომელი ამირ–სპასალარიცა იქმნა 

შემდგომად სარგის მხარგრძელისა“  (ისტორიანი და აზმანი შარავნდედთანი 2008:408). 

მასვე ებრძანა აჯანყებული გიორგი რუსისა და მის მომხრეთა წინააღმდეგ გალაშქრება 

(ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთნი 2008: 427). თუმცა ამ დროისათვის გამრეკელ 

თორელი, უკვე მოხუცებული უნდა ყოფილიყო და თავისი მოვალეობის შესრულებაც, 

ალბათ არც კი შეეძლო  (მესხია 1979: 106). ამასთან გამრეკელ თორელი იმავე ისტორიკოსის  

მოწმობით, თვით აჯანყების მიმდინარეობის  თუ ახალ მოხელეთა დანიშვნის დროს 

გარდაიცავლა: ,, ამას შინა მიიცვალა გამრეკელი ამირსპასალარი“ (ისტორიანი და აზმანი 

შარავანდედთანი 2008:427). 

        გამრეკელ თორელის გარდაცვალების შემდეგ ამირსპასალარი ხდება ჭიაბერი. 

ჭიაბერის ვინაობის შესახებ არა ერთ საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან თამარის 

ისტორიკოსები. ჭიაბერი, გიორგიIII-ის ,,გაზრდილი“, პოლიტიკური მოღვაწე გიორგიIII-ის 

ერთგულთა წრიდან, დიდ ოპოზიციურ ძალებთან ბრძოლის დროს დაწინაურდა. 
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       თამარის დროს, განსაკუთრებით იმ პერიოდში როცა დიდებულები გიორგი III-ის მიერ 

აღზევებულთა წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ჭიაბერის დაწინაურება ხდება, ის ხომ გიორგი 

III-ის საშინაო პოლიტიკის ერთგული იყო,  და გიორგი III-ის მიერ ,,გაზრდილი 

ყუბასარის“ ერთი თანამდებობა–მანდატურთუხუცესობა ისევ გიორგი III-ის მიერ 

,,გაზრდილმა ჭიაბერმა“ დაიკავა.  

      ჭიაბერი აქტიური მოღვაწე იყო გიორგი რუსის აჯანყების ჩაქრობისა. ის პირველთაგანი 

იყო მათ შორის , რომლებმაც აჯანყებულთა ერთი ძირითადი, ჯავახეთის დაჯგუფების 

განადგურების შემდეგ, გადაწყვიტეს თავს დასხმოდნენ მეორე დაჯგუფებას–ქართლში 

დაბანაკებულ აჯანყებულებს  (ისტორიანი და აზმანი შარვანდედთანი 2008: 425). ამით 

კიდევ უფრო გაიზარდა ჭიაბერის როლი სამეფო კარზე მანდატურთუხუცესის მაღალი 

თანამდებობის მიღების შემდეგ. 

          შიო–მღვიმისადმი ბოძებულ ,,შეწირულობის წიგნში“ ჭიაბერი 

,,მანდატურთუხუცესად და ამირსპასალარად“ არის წოდებული. (როგორც ჩანს დროებით). 

მართალია, ,,შეწირულობის წიგნის“ დამამტკიცებელნი და მოწმენი ჭიაბერს მხოლოდ 

მანდატურთუხუცესად მოიხსენიებენ. მაგრამ მას ერთ დროს ამირსაპასალარის 

თანამდებობაც  რომ უნდა ჰქონოდა, ეს უეჭველია. თუმცა არც თამარის ისტორიკოსები 

მოიხსენიებენ მას ამ თანამდებობით  (მესხია 1979: 106). 

        ამ ზემოთხსენებული სიგელის დათარიღებამ  და ჭიაბერის ამირსპასალარობის  

თანამდებობების დადგენამ მკვლევართა შორის აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. 

ჭიაბერის  შეწირულობის  სიგელის პირველი გამომცემელი თ. ჯორდანია, მას 1190 წლით 

ათარიღებდა (ჟორდანია 1892:277). ივ. ჯავახიშვილი 1184–85 წლებით.  კ.გრიგოლია კი  

1212–1213  წლებით. (გრიგოლია 1944:177–182). ხოლო შოთა მესხიას აზრით ჭიაბერს არც 

1184–1185წწ. და არც 1212–1213 წლებში არ შეიძლებოდა ჰქონოდა ამირსპასალარობა .1212 

წელს იგი როგორც ირკვევა, საერთოდ ცოცხალიც აღარ იყო. უფრო სწორი ჩანს თ. 

ჯორდანია, რომელიც სიგელის შედგენის თარიღად 1190 წელს მიიჩნევდა. ს.კაკაბაძის, 

პ.ინგოროყვას და ნ.შოშიაშვილის მიხედვითაც ჭიაბერი ამირსპასალარად გამრეკელ 

თორელის შემდეგ ერთხანს, 1190–1191 წელს უნდა ყოფილიყო  (მესხია 1979:106). 
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      XII საუკუნის 60–იანი წლებისათვის  ამირსპასასალარი გამრეკელ თორელი უკვე 

მოხუცებული უნდა ყოფილიყო და თავისი მოვალეობის შესრულებაც, ალბათ ფაქტიურად 

არც კი შეეძლო. თამარის პირველი ისტორიკოსის მონაცემებით, ამირსპასალარი გამრეკელ 

თორელი 90–იან წლებში, მართალია ცოცხალი იყო და მასვე ებრძანებინა  აჯანყებული 

გიორგი რუსისა და მის მომხრეთა წინააღმდეგ გალაშქრება (შოშიაშვილი 1966:20). 

      თამარის მომხრეთა ერთი ჯგუფი ახალ თანამდებობეზე დაინიშნა, გიორგი რუსის 

აჯანყების მარცხის შემდეგ, ზოგს ქვეყნები უბოძეს, ზოგს კი სახელოებიც და ქვეყნებიც. 

ამ პერიოდში მიიღო მსახურთუხუცესობასთან ერთად, კაენი და კაიწონი ივანე 

მხარგრძელმა. ისტორიკოსი თითქოს საგანგებოდ გამოყოფს გამრეკელის გარდაცვალების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით ზაქარია მხარგრძელის ამირსპასალარად დანიშვნასა და 

ჭიაბერისათვის ,,ჟინვანის ქალაქისა და ციხის, მრავლითა მთიულეთითა“ ბოძებას.ქალაქ 

რუსთავთან ერთად ჭიაბერის მეორე სახელო–ამირსპასალარობა, ზაქარია მხარგრძელს 

გადაეცა, მაგრამ ჭიაბერის დროებითი ამირსპასალარობა ისტორიკოსმა არ მოიხსენია და 

მისთვის ჟინვანისა და მიმდგომი მხარის მომატებისა და ბოძების აღნიშვნით 

დაკმაყოფილდა: ,,მაშინ უბოძეს ამირ–სპასალარობა ზაქარია მჴარგრძელსა, ძესა სარგის 

ამირ–სპასალარისასა,...მ ო უ მ ა ტ ე ს   ქ ა ლ ა ქ ი ც ა   რ უ ს თ ა ვ ი  მოყმესა ღირსსა 

სპასპეტობისასა და ჭიაბერსა მანდატურთუხუცესსა  მ ო უ მ ა ტ ე ს   დ ა   უ ბ ო ძ ე ს   ჟ ი ნ 

ვ ა ნ ი   ქ ა ლ ა ქ ი   დ ა   ც ი ხ ე   მ რ ა ვ ა ლ ი თ ა  მ თ ი უ ლ ე თ ი თა“ (ისტორიანი და 

აზმანი შარავანდედთანი 2008: 427).  ამ დროს იღებს ჭიაბერი ამირსპასალარის 

თანამდებობას დროებით და მასთან ერთად ჟინვანსაც. ცხადია ამ დროს უნდა იყოს 

გიორგი რუსზე გამარჯვებისა და ჭიაბერის მორიგი აღზევების აღსანიშნავად გაკეთებული 

შიო–მღვიმისადმი შეწირულობაცა და საამისო ,,შეწირულობის წიგნიც“. ჭიაბერი ამავე 

სიგელში, თავის თავს მხოლიდ მანდატურთუხუცესს უწოდებს, სადაც იგი 

ამირსპასალარადაა ნახსენები (ჭიაბერის ამირსპასალარობა თამარის ხელისუფლების 

მხოლოდ დროებითი ღონისძიებაა).  ,,ესე დაწერილი მე ჭიაბერსა , მეფეთ–მეფისა თამარის 

მიწასა   მ ა ნ დ ტ უ რ თ უ ხ უ ც ე ს ს ა  თამარის დღეგრძელობისათვის შემიწირავს  იგი 

კაცი და  დაწერილი დამიმტკიცებია“ (დოლიძე 1965:30). ჭიაბერი მთელი თავისი 

სიცოცხლის მანძილზე სამეფო ხელისუფლების ერთგული დარჩა.  
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      ჭიაბერი აქტიურად მონაწილეობდა შამქორის ბრძოლაში და  მისი გამარჯვებით 

დამთავრების მახარობელიც იყო. ,,წარმოგზავნეს მახარობლად მანდატურტუხუცესი 

ჭიაბერი,და მოვიდა ტაბაჴმელასა და ჰკადრა თამარსა საქმე, აღსავსე სიხარულითა 

გამოუთქმელითა“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 443).  ჭიაბერი აქტიურად 

მონაწილეობდა ბასიანის ბრძოლაშიც, როგორც ჩანს, ეს იყო მისი უკანასკნელი სამსახური 

სამეფო სახლის წინაშე. ამის შემდეგ ჭიაბერი თამარის ისტორიკოსების თხზულებებში 

აღარ იხსენიება. იგი ბრძოლის ახლო დროს, 1205–1206 წლებში უნდა გარდაცვლილიყო 

(მესხია 1979: 108). 

     ქართულ ისტორიოგრაფიაში სხვადასხვა მოსაზრებაა გამოთქმული, რომელი კუთხიდან 

იყო ჭიაბერი და რომელ საგვარეულოს ეკუთვნოდა იგი. ს.კაკაბაძემ ჭიაბერი თორელთა 

საგვარეულოს მიაკუთვნა (კაკაბაძე  1927, XCIV).  ნ. შოშიაშვილმა არ გაიზიარა ს. კაკაბაძის 

მოსაზრება და ზოგი მასალის მოშველიებით შეეცადა დაემტკიცებინა, რომ ჭიაბერი 

თორელთა საგვარეულოს არ ეკუთვნოდა (შოშიაშვილი 1966:19,22–23 ) ნ. შოშიაშვილი, 

ჭიაბრის თორელობას სრულიად გამორიცხავს ,,ისტორიანი და აზმანის“ ცნობა იმის 

შესახებ, რომ ჭიაბერი ეკუთვნოდა ,,ქუემოთა“ ფეოდალების რიცხვს. თორელები კი 

ცხადია, არ შეიძლება ,,ქუემონი“ ყოფილიყვნენ. ისინი, როგორც ცნობილია, ,,ზემონი“ 

იყვნენ. 

          ,,ჰერეთის მხარის დიდებულთა წრის წარმომადგენელია“ ასე ახასიათებს პ. 

ინგოროყვა ჭიაბერს  (ინგოროყვა 1969:656).  კერძოდ მანაველია, მანავის თემის არა მარტო 

მფლობელი, არამედ ,,სრულიად ჰერეთის საერისთაოს“ ,,მანავის თემის“ ერისთავთ–

ერისთავიც. ყოველივე ამის დასამტკიცებლად პ. ინგოროყვა იშველიებს  ,,ივრის ხეობაში“ 

ჭიაბერის ეკლესიის არსებობას და ამ ეკლესიის მოხსენებას ალექსანდრე კახთა მეფის 

სიგელში. მართლაც მცხეთის XV საუკუნის მიწურულის  სიგელში მოიხსენიება ,,დავით 

აღმაშენებლის აღშენებული ჭიაბერთ ეკლესია ფხოელთაკენ წამოვლით“ (ჟორდანია 1897: 

310). სხვა საბუთი პ. ინგოროყვას არ დაუმოწმებია, ხოლო დავით აღმაშენებლის მიერ 

აშენებული ,,ჭიაბერთ ეკლესია“ თამარის დროს მოღვაწე ჭიაბერის საგვარეულო 

კუთვნილებად არ შეიძლება იქნეს მიჩნეული.  
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       ჭიაბერის საგვარეულო კუთვნილება ქართულ ისტორიოგრაფიაში გარკვეული ვერ 

არის, ჭიაბერის შესახებ არსებული მასალები ამ მხრივ  რაიმე საგულისხმო დასკვნების 

გაკეთების შესაძლებლობას  ვერ  იძლევა. მაგრამ სავსებით გარკვეულია, რომ: ა)ჭიაბერი 

ყუბასარისა და ანტონის მსგავსად არის ,,გაზრდილი პატრონისა“ (გიორგიIII-ისა); 

ბ)ჭიაბერი გიორგი III-მ მეჯინიბეთუხუცესად სწორედ ორბელთა აჯანყების შემდეგ 

დააწინაურა;  გ)ორბელთა აჯანყების შემდეგ სამოხელეო წყობაში ფართოდ გაეხსნა გზა 

წვრილ, მსახურეულ აზნაურებს, მეფის ერთგულ პირებს. ჭიაბერიც უფრო ამ წრის, სამეფო 

ხელისუფლების დასაყრდენ მსახურეულ  აზნაურთა   წარმომადგენლად უნდა მივიჩნიოთ, 

ვიდრე დიდგვარიანთა , ფეოდალური არისტოკრატიისა ,,ჰერეთის მხარის დიდგვარიან 

დიდებულთა“. ასე რომ გიორგი III-ის მეჯინიბეთუხუცესის–ჭიაბერის 

მანდატურთუხუცესად აღზევება თამარის მიერ  ,,ჰერეთის დიდგვარიან დიდებულთა“ 

რესტავრაცია კი არ იყო (როგორც ამას პ.ინგოროყვა ფიქრობს), (ინგოროყვა 1969: 656). 

არამედ, პირიქით,  გიორგიIII-ის საშინაო სამოხელეო პოლიტიკის განუხრელად 

გაგრძელების მაუწყებელი, თამარის მეფობის ხანაშიც (მესხია 1979: 110).ჭიაბერი 

მონაწილეობდა შამქორისა და ბასიანის ბრძოლებში. ჭიაბერის შემდეგ ამირსპასალარი 

ზაქარია II მხარგრძელი, სარგის მხარგრძელის ძე ხდება. ,,მაშინ უბოძეს ამირსპასალარობაჲ 

ზაქარიას მჴარგრძელსა, ძესა სარგის ამირსპასალარისასა, მჯდომსა სომეხთა მეფისა 

ადგილსა, პატრონსა ლორისასა, მოუმატეს ქალაქიცა რუსთავი, მოყმესა სპასპეტობისასა“  

(ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 427). ანისიცა და დვინიც თამარმა 

მხარგრძელებს უბოძა და ეს იმიტომ, რომ მათი შემოერთება მხარგრძელთა უშუალო 

მონაწილეობითა და ინიციატივით მოხდა. განსაკუთრებით საინტერესოა რომ ანისი 

თამარმა ,,წარუღო სპარსთა“ (იგულისხმება მაჰმადიანი შედადიდები)  ,,მრავალჟამ მათგან 

ქონებული ,,შანშეობისა თანა“, ე.ი. შაჰანშაჰობასთან ერთად. საქმე ისაა, რომ ანისის 

მფლობელებს, ქალაქთან ერთად, მიკუთვნებული ჰქონდათ  ძველი სპარსული ტიტული 

,,შაჰანშაჰისა“  ( ქართულ წყაროებში: ,,შაჰან–შა“~: ,,შაჰან–შე“||  ,,შანშა“|| ,,შანშე“), რომელიც 

თამარს ქალაქის მფლობელთათვის ანისთან ერთად წაურთმევია. მართლაც ჯერ კიდევ 

გიორგი III-ის, ხოლო შემდეგ თამარის დროიდან, ქალაქის საბოლოოდ შემომტკიცების 

შემდეგ, საქართველოს მეფეთა ტიტულატურას ,,შაჰანშა“  ემატება. ამასთანავე ,,შაჰანშა“ 
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ტრადიციის მიხედვით იქცა აგრეთვე ანისის მფლობელის, მხარგრძელთა პირველი შტოს 

წარმომადგენლების ტიტულადაც. ამიტომაცაა, რომ ზაქარია მხარგრძელი სომხურ 

მასალებში ,,შაჰანშადაც“ იწოდება (მესხია 1979: 299). 

             ალ. აბდალაძე საინტერესო ცნობას გვაწვდის ( აბდალაძე 2005:123):  

1),,შაენშაჰ“ იგივეა რაც ,,შაჰნშაჰ“; ეს უკანასკნელი მომდინარეობს სპარსული ,,შაჰან–შაჰან“–

ისგან (,,მეფეთ–მეფე“). სპარსეთის მეფეების (არშაკიდების, სასანიდების) ეს ტიტული X 

საუკუნეში სომეხმა მეფეებმა (ბაგრატუნებმა) მიიჩემეს, ხოლო ანისის სამეფოს დაცემის 

შემდეგ, XIს. II ნახევრიდან, იგი ერთხანს ,,გამოუყენებელი“ დარჩა.  XII საუკუნეში, როცა 

ქართველი მეფეები იბრძვიან შირაკისა და ანისისათვის , მათ ტიტულატურას ,,შაჰნშაჰ“–იც 

ემატება (,,შაჰანშაჰას“ ფორმით). ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, მხარგრძელთა ტიტული 

,,შაჰან–შაჰ“–იც მიუთითებს იმაზე, რომ ,,ზაქარიანებმა“, თვლიდნენ რა თავს სომეხ 

ბაგრატუნთა მემკვიდრეებად , ფაქტიურად აღადგინეს სომხური სახელმწიფო, რომელიც 

მხოლოდ ფორმალურად ცნობდა საქართველოს სამეფოს უზენაესობას. 

           ზაქარია მხარგრძელი, ერთადერთი იყო მხარგრძელთა საგვარეულოდან, რომელიც 

თამარის ისტორიკოსის სიტყვით,  ბოლომდე  ,,ეგოვე ურწმუნეობასა ზედა თვისსა“  

(ისტორიანი და აზმანი შარავნდედთანი 2008: 421). ე.ი. რომელმაც არ შეიცვალა ,,სჯული 

სომხობა“. ამ ფაქტს განსაკუთრებით ხაზს უსვამენ სომეხი ისტორიკოსებიც: კირაკოს 

განძაკეცი და ვარდანი. ,,ზაქარია კი დარჩა ერთგული სომხური მართლმადიდებლობისა“ 

წერდა კირაკოსი.... ( განძაკეცი 1946:88).  ამასვე აღნიშნვდა ვარდანიც: ,,უფროსი ძმა ზაქარე, 

მართალია, დარჩა თავის მშობლიურ რწმენაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მოინდომა 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეტანა სომხური ეკლესიის საკალენდრო სისტემაში“ 

(ვარდანი 1861;170). მათ კარგად ესმოდათ, რომ ამ ღონისძიებებით ხდებოდა სომეხი 

ხალხის გათქვეფა ქართველებთან. საქმე შეეხებოდა ასევე სალაშქროდ ყოფნის დროს  

საველე, სალაშქრო ეკლესიებსა და მოლაშქრეთათვის საეკლესიო დღესასწაულების 

აღნიშვნას. კირაკოსის სიტყვით, სომეხ მოლაშქრეებს ,,ქართველები დასცინოდნენ, რაკი 

მათ არ ჰქონდათ საველე ეკლესიები.... და არ იხდიდნენ საეკლესიო დღესასწაულებს 

(განძაკეცი 1946:83). 
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      შ, მესხიამ შეადარა კირაკოსისა და ვარდანის სიტყვები სადაც ზაქარია საეკლესიო 

კალენდარში ცვლილებებს მოითხოვდა  ( მესხია 1979:265). ზაქარიას ინიციატივითა და 

ბრძანებით, 1205 წლის ლორეს და 1207 წლის ანისის საგანგებო საეკლესიო კრება მიეძღვნა.   

კრებამ არ მიიღო  მისი მოთხოვნები, რის შემდეგაც ზაქარია ეცადა, გაეტარებინა თავისი 

იდეები, ძალით.   ზაქარიამ ჯერ თავისი ,,სულიერი მამისაგან“ მხითარ გოშისაგან მიიღო 

სათანადო ისტორიული ცნობები ასეთი ,,სალაშქრო ეკლესიების“ სომეხთა რაზმებში 

თრდატ მეფის დროიდან არსებობის შესახებ, ხოლო შემდეგ თვითონაც მოითხოვა ასეთი 

ეკლესიების შექმნა. მაგრამ საამისოდ სომეხთა კათალიკოსისა და კილიკიის მეფის 

ნებართვა იყო საჭირო. ესეც სათანადო მიმოწერის შემდეგ, მიღებულ იქნა–კათალიკოსმა 

ოვანესმა და მეფე ლეონმა ზაქარიას, საგანგებო საეკლესიო კრების თანხმობასთან ერთად, 

გუმბათოვანი კარავიც (სალაშქრო ეკლესია) საკურთხევლითა და სათანადო, 

მღვდელთმსახურებითურთ, გამოუგზავნა (განძაკეცი 1946: 89–90). 

         სომხური საეკლესიო კრებების შემდეგ, სომხური ეკლესია–მონასტრების 

ანტიქალკედონიტობა საკმაოდ შერყეული იყო. საქართველოს სამეფოს კი ამის შემდეგაც 

არ აუღია ხელი სომხეთის ეკლესიურადაც შემოერთების პოლიტიკაზე. საქართველოს 

სამეფო კარის იმდროინდელმა რელიგიურმა პოლიტიკამ უკარნახა ზაქარიას ,,სომხურ 

სჯულზე“ დარჩენა და არა მისმა თავდადებულმა ერთგულებამ ამ რწმენისადმი. 

მიუხედავად ამისა ზაქარია ფორმალურად მაინც გარდაცვალებამდე ,,სჯულით სომხად“ 

დარჩა და ამიტომაც დაასაფლავეს იგი ,,სანაინში დიდი ტაძრის შესასავლელის წინ“ 

( მესხია 1979:268).   

       ამგვარად ამირსპასალარი სახელმწიფო მხედრობისა და სპის წინამძღოლი, სარდალი 

იყო, და  მას ეკუთვნოდა ლაშქრობებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვისას 

გადამწყვეტი სიტყვაც.                        

 

                                      §1.3.მანდატურთუხუცესი 

            საქართველოს სამეფო კარზე, მანდატურთუხუცესის სახელო ერთ–ერთი ყველაზე  

მნიშვნელოვანი და საპატიო ოყო. როგორც ი. ჯავახიშვილი  ამბობდა: თამარის 
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ისტორიკოსს შენახული აქვს ერთი ძვირფასი ცნობა ამ თანამდებობის შესახებ. მას 

სახელდობრ ნათქვამი აქვს: დიდებულმა მეფემ ,,განაჩინა და უბოძა ჭიაბერსა 

მანდატურთუხუცესობა და მისცა არგანი ოქროსა ხელთა მისთა“–ო. ცხადია, რომ რაკი 

თამარს მანდატურთ–უხუცესისათვის ვაზირად დანიშნვნის დროს ოქროს არგანი მიუცია, 

მაშასადამე ოქროს არგანი მანდატურთ–უხუცესობის საგანგებო ნიშანი უნდა ყოფილიყო. 

თუ მანდატურთუხუცესის სახელს მივაქცევთ ყურადღებას და დავაკვირდებით, ადვილად 

შევამჩნევთ რომ იგი ორნაწილედი სიტყვაა და პირველი ,,მანდატორ“ ბერძნულ–

ლათინურია, ხოლო მეორე ,,უხუცესი“–ქართულია. მაგრამ თუ ისიც ბერძნულად 

გადავთარგმნეთ, მაშინ იქნებოდა ,,პროტოს“, მართლაც ბიზანტიაში არსებობდა მოხელე 

ექსკუვიტების ,,პროტომანდატორი“, რომელიც კეისრის სეფე–ლაშქრისა და მონა –სპების 

უფროსი იყო. იგი მხოლოდ ,,ექსკუვიტების ტოპოტირიტს“ ანუ ნაცვალს ექვემდებარებოდა  

( Сканвалович 1884: 176).  დანამდვილებით არ ვიცით, ბიზანტიელ პროტომანდატორს 

არგანი ეჭირა ხოლმე, თუ არა, მხოლოდ საფიქრებელია, რომ მასაც უნდა ჰქონოდა  არგანი 

იმიტომ, რომ მის ხელქვეითებს, სკრივონებს თანამდებობაზე დანიშვნის დროს მეფე არგანს 

უწყალობებდა ხოლმე. ასევე ივ. ჯავახიშვილი იმ დასკვნამდე მივიდა,რომ 

მანდატურთუხუცესი ობერცერემონმაისტერის, სახელმწიფო ფოსტისა და მიმოსვლის 

უფროსის მსგავსი სახელო უნდა ყოფილიყო. მის თანამდებობრივ ნიშანს ოქროს 

სამანდატურო არგანი წარმოადგენდა  (ივ. ჯავახიშვილი 1982: 295–299). 

     დარბაზობისა და პურობის დროსაც მანდატურთუხუცესს ხელთ არგანი ეჭირა და ამავე 

მოვალეობას ასრულებდა თურმე. ხელმწიფის კარის გარიგებაში ნათქვამია: ,,მეფე 

უბრძანებს მანდატურთ–უხუცესსა, იგი არგანს დააგდებს და ამირეჯიბი არგანს აიღებს. 

მანდატურთუხუცესი მობრუნდების ,არგანს გამოუღებს და პურის წინაობას იურვებს“ო 

(ხელმწიფის კარის გარიგება 1993: 29). 

       მანდატურთუხუცესის სახელოში საგანმგეოს უწყება შედიოდა. ეს უწყება მართავდა 

სამეფო სახლის დომენს, სახასო ქონებას და მისი მეთაური ეზოსმოძღვარ–ჩუხჩარეხი ანუ 

გამგეთუხუცესი სამეფო ეკონომოსი იყო. მანდატურთუხუცესი იყო სამეფო დომენისა და 

სასახლის მმართველი, სასახლის ,,მინისტრი“. 
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    მანდატურთუხუცესის სახელო ახლოს იდგა აღმოსავლურ–მუსულმანურ ამირბართან 

(amire bar)–სასახლის ამირასთან  (ინგოროყვა 1963: 562). 

       მანდატუთუხუცესის სახელოს, გარდა საგანმგეოს უწყებას, ეკუთვნოდა ,,სააჯო კარი“ 

და ამირეჯიბის სახელო, რომელსაც თავის მხრივ ეჯიბები, მესტუმრეები და მერიგეები 

ექვემდებარებოდნენ  (ჯავახიშვილი 1982: 300). ეჯიბებისა და მესტუმრეების ფუნქციები 

(მოხელეთა და სტუმართა წვევა და მათი ,,მოურნეობა“)  თვალნათლივ მიგვანიშნებენ, რომ 

ისინი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ,,მასპინძელ“ უწყებას, სახელოს მიეკუთვნებიან, რაც 

დამატებით უსვამს ხაზს ჩვენს დასკვნას, მანდატურთუხუცესის სახელოს შინაარსის 

შესახებ (ანთელავა 1983: 123). მანდატურთუხუცესის სახელოს, სამეცნიერო 

ლიტერატურაში ყოველთვის ამირსპასალარის სახელოს შემდეგ განიხილავენ 

(ჯავახიშვილი 1982: 290). ამგვარი მდგომარეობა დამახასიათებელია გუნია–ყალის 

წარწერის ცნობების შესწავლისათვისაც. 

            მუსხელიშვილი ფიქრობდა,რომ მანდატურთუხუცესი ამირსპასალარზე ადრე უნდა 

იხსენიებოდეს (მუსხელიშვილი 1940:36–37). ამ საკითხზე სწორი თვალსაზრისის 

ჩამოყალიბებას არა მარტო მმართველობისა და ეტიკეტის სტრუქტურისათვის აქვს 

მნიშვნელობა. ხშირ შემთხვევაში მასზე დამოკიდებულია ძეგლების მონაცემების (მაგ. 

გუნია–ყალის წარწერის) სწორი გაგება და ინტერპრეტაცია. ამ საკითხთან დაკავშირებით 

შოთა მესხია აღნიშნავდა: ,,არ შეიძლება ხაზი არ გაუსვათ ერთ მნიშვნელოვან 

გარემოებასაც: ნარატიულ თუ ეპიგრაფიკულ ქართულ–სომხურ წყაროებში ხშირ 

შემთხვევაში მთელი XII  საუკუნის მანძილზე ჯერ მანდატურთუხუცესის სახელო 

მოიხსენიება, ხოლო შემდეგ ამირსპასალარისა ....იქნებ ეს მართლაც ასე იყო, მაგრამ არა 

მთელ XII საუკუნის მანძილზე არამედ მხოლოდ გარკვეულ დროს....დავით აღმაშენებლის 

ზეობაში (მესხია 1979: 23–24). ამ საკითხს საგანგებო ნაშრომი უძღვნა გ.ოთხმეზურმა, 

რომლის აზრით ამირსპასალარი წინ იდგა მანდატურთუხუცესზე. ეს მოსაზრება 

დასაბუთებულია ამირსპასალარის  ,,ერთ–ერთი პირველი მოხელეობით“, გუნია–ყალის 

წარწერით და ,,ხელმწიფის კარის გარიგებით“, რომლის მიხედვითაც 

მანდატურთუხუცესისა და ამირსპასალარის პატივი სწორია (ოთხმეზური 1979: 118).                         

მანდატურთუხუცესი - ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობა საქართველოს სამეფო კარზე 
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სასახლეში ვაზირობისა და დარბაზობის ორგანიზატორი (ობერცერემონმაისტერი), 

სახელმწიფო ფოსტისა და მიმოსვლის უფროსი; „საპოლიციო-ზედამხედველობითი“ 

სამსახურის ხელმძღვანელი, სასახლისა და დომენის სამეურნეო ზედამხედველი. 

მანდატურთუხუცესს ექვემდებარებოდა ცენტრალური აპარატის ორი დიდი უწყება - 

სააჯო კარი და საგანმგეო, რომელთა საქმიანობას მანდატურთუხუცესი 

უძღვებოდა ამირეჯიბისა და განმგეთუხუცესის (ეზოსმოძღვრის, მეშვეობით. 

მანდატურთუხუცესის სამოხელეო ნიშანი იყო სამანდატურო ოქროს არგანი და 

„სკარამანგი“- ოქრომკედით ნაკერი ქსოვილისაგან დამზადებული ძვირფასი სამოსი. 

ტერმინი „მანდატური“ (ლათ. მანდატორ - დავალების, ბრძანების გამცემი), წყაროებში 

უკვე ბაგრატ IV-ისა და გიორგი II-ის დროიდან გვხვდება. ეპიგრაფიკული მასალის 

საფუძველზე გამოთქმულია ვარაუდი, რომ მანდატურთუხუცესის თანამდებობა 

შემოღებულ იქნა XII ს-ის დამდეგს დავით IV აღმაშენებლის დროს (შ. მესხია). „ხელმწიფის 

კარის გარიგების“ თანახმად, მანდატურთუხუცესს ამირსპასალარის სწორი პატივი 

ჰქონდა, თუმცა, XII-XIII სს-ის ქართულ-სომხურ ნარატიულ და ეპიგრაფიკულ წყაროებში 

მანდატურთუხუცესი ყოველთვის ამირსპასალარის წინ მოიხსენიება (ეს ტრადიცია 

მკაფიოდ ჩანს ისეთ შემთხვევებში, როცა ორივე სამოხელეო წოდება ერთ პირს, კერძოდ, 

„შანშეთ სახლის“ წარმომადგენლებს მიეკუთვნებოდა). მანდატურთუხუცესის და 

ამირსპასალარის თანასწორ ღირსებას ხაზს უსვამს გასამრჯელოს („ქრთამის“) თანაბარი 

ოდენობაც, რომელიც მათ ერგებოდათ გაცემულ სიგელებში გადახდილი საფასურიდან. 

სავაზიროს ჩამოყალიბების შემდგომ მანდატურთუხუცესი, ამირსპასალარი 

და ათაბაგი შედიოდნენ „სამთა ვაზირთა“ და „საპატიო დარბაისელთა“ შემადგენლობაში. 

სასახლეში გამართული საზეიმო დარბაზობებისა და პურობის დროს ამ სამეულს 

თანაბარი პატივით ემსახურებდნენ ეჯიბები და განმგეთუხუცესი. თუ პურობა ღამით 

დასრულდებოდა, მას, როგორც ერთ-ერთს „სამთა ვაზირთაგან“, გზაზე მემაშხლე 

მიაცილებდა. 

       „ხელმწიფის კარის გარიგების“ თანახმად, მანდატურთუხუცესის განკარგულებების 

უშუალო შემსრულებელნი იყვნენ: მანდატურები (სამასი სახლი), რომლებიც ადგილებზე 
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აღასრულებდნენ მანდატურთუხუცესის ბრძანებებს; ამირეჯიბი მისი მოხელე 

ეჯიბებითურთ, რომელსაც ჰქონდა ვალდებულება ნებისმიერ დროსა და ადგილას 

მოეხსენებინა მეფისათვის „სააჯო კარში“ შემოსული „საურავების“ შესახებ; 

გამგეთუხუცესი და მისი მოხელეები: მესტუმრე, მერიგე, მუქიფი, მეჯამეთუხუცესი, 

რომელთაც უნდა უზრუნველეყოთ სტუმრების მიღება-გამასპინძლება, ძღვენის ჩაბარება-

გაცემა, სასახლის სამზარეულოს პროდუქტებით მომარაგება და მისი უსაფრთხოების 

დაცვა. მანდატურთუხუცესის უწყების განსაგებელი იყო სამეფო დომენის ზვრებიც. 

რთველის („ღვინისმკრეფელობის“) სამუშაოების ჩასატარებლად მანდატურთუხუცესის 

ბრძანების შესაბამისად, დადგენილი რიგითობით მანდატურებს უნდა გამოეყვანათ 

საჭირო მუშახელი („ქვეყანა“) და მეღვინეებთან ერთად მათთვის ზედამხედველობა 

გაეწიათ. 

XII-XIII სს-ში მ-ის თანამდებობა ეპყრათ იმდროინდელი საქართველოს უძლიერესი 

საგვარეულოების - ვარდანისძეების, ორბელების, მხარგრძელების, დადიანების და სხვ. 

წამომადგენლებს  (სურგულაძე 2017: 197-198). 

მანდატურთუხუცესები  XII საუკუნეში: 

ივანე/იოვანე (III) ვარდანისძე. 

ივანე (I) ორბელი.  

სუმბატ ორბელი (სვიმონ-ქმნილი). 

ივანე (II) ორბელი. 

ყუბასარი. 

 ჭიაბერი. 

           ივანე/იოვანე (III) ვარდანისძე - სვანთა ერისთავი, მეჭურჭლეთუხუცესი, 

პროტოსტრატორი, მანდატურთუხუცესი XI-XII სს-თა მიჯნაზე. იგი უნდა იყოს შვილი 

გიორგი II-ის წინააღმდეგ ამბოხებული გიორგი II-ის თანამედროვე სვანთა 

ერისთავ ვარდან (II) ვარდანისძისა, რომელიც გიორგი მეფემ წყალობით შემოირიგა. 
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იხსენიება მესტიისა და ლაბეჭინის ხატების წარწერებში, რომლებსაც გ. ჩუბინაშვილი XI-

XII სს-თა მიჯნის ქართული ჭედურობის ნიმუშებად მიიჩნევს. 

ლაბეჭინის ხატის წარწერაში იოვანე, გარდა სვანთა ერისთავობისა, ფლობს 

მეჭურჭლეთუხუცესის თანამდებობას: „მე, იოვანე ვარდანის ძემან, სუანთა ერისთავმან და 

მეჭურჭლეთა უხუცესმან მოვჭედე ხატი ესე...“. ლაბეჭინის ხატის წარწერაში იოვანე 

სვანთა ერისთავის სამოხელეო ტიტულებს პროტოსტრატორიც შეემატა: „მე, იოვანე 

ვარდანისძემან, სუანთა ერისთავმან და მეჭურჭლეთუხუცესმან და პროტოსტრატორმან, 

მოვჭედე ხატი ესე წმიდისა გიორგისა და დავასუენე საყდარსა შინა ოჩამისასა“. 

პროტოსტრატორი მიჩნეულიაამირახორის ფარდ ბიზანტიურ სამხედრო-სამოხელეო 

ტერმინად. ამ წარწერათა მიხედვით, სვანთა ერისთავი ვარდან ვარდანისძე სამეფო კარზე 

ერთობ დაწინაურებული პირია - მას უპყრია მაღალი საკარო თანამდებობები. ჯუმათის 

მთვარანგელოზის ხატის წარწერაში იგი უკვე მანდატურთუხუცესად იხსენიება. შ. მესხიას 

დაკვირვებით, ივანე სვანთა ერისთავი უნდა ყოფილიყო დავით აღმაშენებლის პირველი 

მანდატურთუხუცესი და ამირახორი (სურგულაძე 2017: 166). 

    ივანე (I) ორბელი - ამირსპასალარი და მანდატურთუხუცესი XII ს-ის პირველ 

მეოთხედში; დავით აღმაშენებლის თანამებრძოლი. ისტორიკოსი სტეფანოს ორბელიანი 

მას „დიდ სპასალარს“ უწოდებს: „დიდმან სპასალარმან იოანე ორბელიანმან ფრიად 

განავრცელა საზღვარი ქართლისა. ებრძოდა თურქთა და წაართვა ტფილისი, ლორე და ანი 

რიცხუსა ფო~ბ” (1123 წ.). დავითის ისტორიკოსი იუწყება, რომ გიორგი ჭყონდიდელ-

მწიგნობართუხუცესმა ივანე ორბელის თანდგომით „მოიპარა“ თურქთაგან სამშვილდე 

და საქართველოს საზღვრებში დააბრუნა. ამ ცნობაში ისტორიკოსი ივანეს მხოლოდ 

სახელით მოიხსენიებს, მაგრამ მკვლევართა დასაბუთებული ვარაუდით, შეუძლებელია 

იგი ამ დროს ამირსპასალარი არ ყოფილიყო. ჰნევანქის სომხური მონასტრის მთავარი 

ტაძრის 1154/6 წ-ის დაზიანებულ სააღმშენებლო წარწერაში ივანე ერთდროულად 

მანდატურთუხუცესად და ამირსპასალარად იხსენიება. იგი ამ თანამდებობებს ფლობს 

გარდაცვალებამდე (1128). წყაროთა ჩვენებით, ივანე ორბელმა, როგორც 

მთავარსარდალმა, გაწეული სამსახურისათვის მეფისაგან მიიღო ლორე (სადაც მას 
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შემდგომში რეზიდენცია ჰქონდა) და სამშვილდე გარეშემო მდებარე დაბებით. 

(სურგულაძე 2017: 113). 

     სუმბატ ორბელი (სვიმონ-ქმნილი)- ივანე 

ორბელის ძე, ამირსპასალარი და მანდატურთუხუცესი, დავით აღმაშენებლის 

თანამედროვე, მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი. ისტორიკოსი სტეფანოს 

ორბელიანი მას „დიდ სპასალარს“ უწოდებს. ამ თანამდებობებით იხსენიება იგი სანაინის 

სომხურ, ჰნევაქისა და ბეთანიის ქართულ წარწერებში. 1155 წ-ის სამეფო გადატრიალების 

შედეგად, დავით დემეტრეს ძის ექვსთვიანი მეფობისას მას ჩამოერთვა ამირსპასალარობა 

და დემეტრე I-ის მსგავსად, სვიმონის სახელით, ბერად იქნა აღკვეცილი. 

მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი დიდი სუმბატი გამოსახულია ბეთანიის 

საგვარეულო მონასტერში ბერმონაზვნის ჩოხით, თავის შვილ ივანე ორბელთან ერთად. 

გარდაიცვალა 1128 წ. (სურგულაძე 2017: 114). 

    ივანე (II) ორბელი - ერისთავთ-ერისთავი, ამირსპასალარი და მანდატურთუხუცესი; 

გიორგი III-ის კარის წარჩინებული, სამხედრო-პოლიტიკური მოღვაწე 1160-იანი წ-იდან 

1177/1778 წ-მდე. ამირსპასალარის სამოხელეო თანამდებობებით მოიხსენიება იგი 

ქართულ და სომხურ ეპიგრაფიკულ ძეგლებში და ხელნაწერთა ანდერძ-მინაწერებში. 

ივანე ორბელმა, როგორც მხედართმთავარმა, დიდი როლი შეასრულა მაჰმადიანთა 

შემოტევების მოგერიებისა და საქართველოს სამხრეთი საზღვრების შემომტკიცების 

საქმეში; იგი მონაწილეობდა ანისისათვის გადახდილ არა ერთ ბრძოლაში. 1174 წ., როცა 

გიორგი III-მ შედადიანებს წაართვა ანისი, იგი სამართავად ივანე ორბელს გადასცა. გარდა 

ანისისა, ივანეს დიდი წვლილი შეჰქონდა საქართველოს შემადგენლობაში შემოსული სხვა 

სომხური სამფლობელოების (დვინის ოლქი) დაცვის საქმეში. 

ივანე (II) დანათესავებული იყო ორ სამეფო ოჯახთან: ერთი მხრივ, ლორე-ტაშირის 

კვირიკიან მეფეთა სახლთან - მისი მეუღლე რუსუდანი იყო კვირიკე III-ის ასული; მეორე 

მხრივ, საქართველოს სამეფო სახლთან - ივანეს ასული იყო დავით V-ის ძის, უფლისწულ 

დემნას მეუღლე (სტეფანოს ორბელიანი). ამ ნათესაურმა კავშირებმა მნიშვნელოვანწილად 

განსაზღვრა მის მიერ 1177/1178 წ-ის დემნა უფლისწულის ამბოხად ცნობილი დიდი 
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აჯანყების მოთავეობა, რომელიც მიზნად დემნა უფლისწულის გამეფებას ისახავდა. 

აჯანყებულები დამარცხდნენ, გიორგი III-მ ივანე ორბელი სასტიკად დასაჯა (დააბრმავა) 

და ჩამოართვა მის ხელთ არსებული თანამდებობები. (სურგულაძე 2017: 114).  

     ყუბასარი - მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი 1177/78–1185წწ. წარმომავლობით 

ყივჩაყი („ნაყივჩაყარი“), ინტეგრირებული ქართულ ფეოდალურ საზოგადოებაში. 

ამირსპასალარი 1177/78 - 1185 წწ-ში. ორბელთა აჯანყების დამარცხების შემდგომ გიორგი 

III-მ ამირსპასალარის და მანდატურთუხუცესის სახელოები გადასცა, რომელმაც დიდად 

უერთგულა მეფეს აჯანყების მიმდინარეობისას. სავარაუდოდ, მანამდე 

იგი საქართველოში ჩამოსახლებულ ყივჩაღთა ჯარის უფროსი იყო. სტეფანოს ორბელანის 

ცნობით, გიორგი III-მ „მისცა ყივჩაღსა მას ყუბასარს ... ალაგი მთავრობისა მათისა 

(ორბელთა) და ამყოფა სპასალარად, გინა სპასპეტად ყოვლისა საქართველოისა“. თამარის 

პირველი ისტორიკოსი ამირსპასალარად მოიხსენიებს მას თამარ მეფის დედის, ბურდუხან 

დედოფლის გარდაცვალების ეპიზოდში. ისტორიკოსი მას ახასიათებს „კარგ მოყმედ და 

ჭაბუკად“, „პატრონთაგან გაზრდილად“. თამარის გამეფების დროს იგი უკვე 

დასნეულებული ყოფილა „ფილენჯად წოდებული“ სენით და წართმეული ჰქონია 

მეტყველბა და ხელ-ფეხი. დიდგვაროვანმა აზნაურებმა თამარისაგან „განიდებულ 

უგვაროთა“ (ყუბასარი, აფრიდონი) გადაყენება მოითხოვეს. თამარმა ყუბასარს მხოლოდ 

სამოხელეო თანამდებობები და მასთან დაკავშირებული ლორე ჩამოართვა, დანარჩენი 

ქონება კი გარდაცვალებამდე ხელუხლებლად დაუტოვა  (სურგულაძე 2017: 115). 

       ჭიაბერი - მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი 1190-1191 წწ-ში. გიორგი III-ის 

„გაზრდილი“ და მისი მეჯინიბეთუხუცესი. უცნობია ჭიაბერის საგვარეულო კუთვნილება. 

ს. კაკაბაძე მას თორელთა საგვარეულოს წევრად მიიჩნევს, პ. ინგოროყვა - ჰერ 

დიდებულად. თამარმა თავისი მეფობის პირველ წელს ჭიაბერს მანდატურთუხუცესობა 

უბოძა და გადასცა სამოხელეო ნიშნები: ოქროს არგანი და „სკარამანგი“. 

ჭიაბერს მეფისაგან ნაწყალობევი ჰქონდა ციხექალაქი ჟინვანი. მისი სახელით გაცემული 

ჩვენამდე მოღწეული საბუთის მოწმობით, ამ ქალაქის მკვიდრ ორ ვაჭარს სწირავს ჭიაბერი 

შიომღვიმის მონასტერს. საბუთის დასაწყისში ჭიაბერი „მანდატურთუხუცესად და 
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ამირსპასალარად“ იხსენიება, ხოლო დამტკიცებებში - მხოლოდ მანდატურთუხუცესად. 

ვარაუდობენ, რომ გამრეკელ თორელის გარდაცვალების შემდეგ (1190/1191) ჭიაბერი 

მცირე ხნით ამირსპასალარობასაც ფლობდა. თამარის ისტორიკოსი ჭიაბერს ყველგან 

მანდატურთუხუცესად მოიხსენიებს, რაც მკვლევართ საფუძველს აძლევს დაასკვნან, რომ 

თამარის მეფობის დასაწყის წლებში ეს ორი თანამდებობა გაყოფილი იყო. ივ. 

ჯავახიშვილის დაკვირვებით, საომარი მოქმედებებისას მანდატურთუხუცესები სამეფო 

კარზე უნდა დარჩენილიყვნენ, თუმცა, საგანგებო შემთხვევებში ეს წესი ირღვეოდა. 

ჭიაბერი მონაწილეობდა შამქორისა და ბასიანის ბრძოლებში. ბასიანის შმდეგ მისი სახელი 

წყაროებში აღარ იხსენიება  (სურგულაძე 2017: 200). 

        ნ.ბერძენიშვილის აზრით ამირსპასალარის სახელოს დამცრობას ხელს უწყობდა 

მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდლის პირველობა, მისი გავაზირება. სპასალარს პირველობა 

უნდა დაეთმო გამარჯვებული ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლისათვის, 

ასეთი იყო  მწიგნობართუხუცესი და ამიერიდან სწორედ ის იქმნა ,,ვაზირი მეფისა“. ასე 

რომ არა მთელ XII საუკუნის მანძილზე, არამედ მხოლოდ გარკვეულ დროს, დავით 

აღმაშენებლის ზეობაში. დავით აღმაშენებელი აძლიერებდა მანდატურთუხუცესის 

სახელოს, მის ზეობაში უნდა მიეღწია მანდატურთუხუცესს პირველობისათვის, ის სამეფო 

კარზე ერთ–ერთ უძლიერეს ხელისუფლად ითვლებოდა, ცხადია მწიგნობართუხუცეს–

ჭყონდიდელის მერე.   

       ჰნევანქის წარწერაში დასახელებულია ,,მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი“ 

(1156წ.) (მელიქსეთ–ბეგი 1964: 318). ჭიაბერი თავის თავს შიო–მღვიმისადმი ბოძებულ 

საბუთში ,,მანდატურთუხუცესად და ამირსპასალარად“ იხსენიებს. შოთა მესხიამ 

სათანადო მასალის საფუძველზე დამაჯერებლად დაასაბუთა, რომ გუნია–ყალის წარწერა 

არ შეიცავს ვაზირთა სიას და ძეგლში მოხსენიებული შალვა არ იყო მანდატურთუხუცესი, 

ხოლო განძანის წარწერების შალვა ჯაყელი უნდა იყოსო  (მესხია 1979: 37–63).საინტერესოა 

რომ, ლაშა–გიორგის სიცოცხლეშივე შედგენილ მატიანეში ზაქარია მხარგრძელი 

მანდატურთუხუცესად და ამირსპასალარად იხსენიება ლაშას მეფობაშიც. იქვე კეჩროლის 

ამღებად დასახელებული შალვა თორელის მანდატურთუხუცესობა არ დასტურდება 

ლაშა–გიორგის მემატიანის ცნობით. 
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    მანდატურთუხუცესის სახელო პირველად გიორგიIII–ის მეფობის მიწურულს გვხვდება 

ნარატიულ წყაროებში ( ჯავახიშვილი 1982:295–296). შოთა მესხიამ კი ეპიგრაფიკული 

მასალის მოშველიებით დაადგინა,რომ ეს სახელო უკვე XII საუკუნის  დამდეგსაც იხსენება 

(მესხია 1979: 20). დავითის ისტორიკოსის მოწმობით, მეფეს არაფერი დაემალებოდა ,,არცა 

სამეფოსა შინა მისთა, არცა ლაშქართა შინა მისთა მყოფთა კაცთა, დიდთა და მცირედთა, 

საქმე კეთილი, გინა სიტყუა ბოროტი, სიტყუა თქმული, არა რა დაფარვოდა ყოვლადვე, 

არამედ რაოდენაც ვის ფარულად ექმნის, ანუ თუ ეთქუის, ყოვლადვე ცხად იყო წინაშე 

მისსა“ (მეტრეველი 2008:  339–340). ასეთი ღონისძიება კი იქვე ვკითხულობთ: ,,მრავალთა 

კეთილთა მიზეზ ექმნა...ორგულობასა,  ზაკვასა და ღალატსა....ვერვინ დიდთა ანუ 

მცირეთაგანი იკადრებდა მოგონებადცა“....,,ვერცა მსოფლიო ვინმე და ვერცა მოქალაქე, ვერ 

მხედარი და ვერ რომელი პატივი და ასკი იკადრებდა განდრეკილად სვლად“.აქვე 

ისტორიკოსი ხაზს უსვამს იმასაც, რომ წესიერება ქვეყანაში კანონად იქცა, ,,რამეთუ 

ყოველთა კაცთა იყო წესიერება, ყოველთა კანონ“...ისეთი მკაცრი რეჟიმის დამყარება, 

რომლის წყალობითაც ,,შიში დიდი და ზარი“ მეფისა განითქუა კიდეთა ქუეყანისათა“, 

სამეფო ხელისუფლებასთან ძლიერი და მოქნილი საპოლიციო აპარატის შექმნით იყო 

შესაძლებელი. 

     დავითის შემტევი საშინაო და საგარეო პოლიტიკა მართლაც მოითხოვდა მკაცრი 

რეჟიმისა და შინაგანი წესრიგის დამყარებას. ეს კი რა თქმა უნდა სამეფო 

ხელისუფლებასთან სათანადო საგანგებო უწყების შექმნით იქნებოდა შესაძლებელი. ასეთ 

ორგანოს კი ქართულ ფეოდალურ მონარქიაში მანდატურთუხუცესის ინსტიტუტი  და 

მისი საუწყებო შეადგენდა.   

      ჰნევანქის  (ძელი ჭეშმარიტის)  წარწერაში, დავითის თანამედროვე ივანე ლიპარიტის ძე 

მანდატურთუხუცესადაა მოხსენიებული. მაგრამ ამ წარწერის მიხედვით კატეგორიული 

დასკვნის გაკეთება მაინც გაძნელდებოდა, რადგან წარწერაში ჩვენთვის საინტერესო 

ტერმინი აღარ იკითხება და ლ.მელიქსეთ–ბეგის მიხედვით მისი მხოლოდ ბოლო 

ასოებიღაა (...,,სისა“) შემორჩენილი, რაც რა თქმა უნდა, მარტოოდენ 

,,მანდატურთუხუცესის“ დაბოლოებად არ შეიძლება მივიჩნიოთ. ხოლო რაც შეეხება 

ბეთანიის ფრესკის წარწერა–ს ჳ მ ბ ა ტ   მ ა ნ დ ა ტ ო ჳ რ თ   ო ჳ ხ ო ჳ ც ე ს ი“. ამ წარწერის 
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არც წაკითხვა და არც თარიღი არ იწვევს ეჭვს. იგი დემეტრეI–ის თანამედროვე 

მანდატურთუხუცესს ეკუთვნის . 

   საქართველოს პირველი მანდატურთუხუცესი, თუ ივანე ლიპარიტის ძე ,არა მისი შვილი 

სუმბატი  იყო. მანდატურთუხუცესობა სუმბატს 1128–1155 წლებში ეპყრა  (მესხია 1979; 21). 

     პ. ინგოროყვას პირველ მანდატურთუხუცესად ასათ გრიგოლის ძე მიუჩნევია, რომელიც 

ამ თანამდებობას, მისივე ვარაუდით, 1117/20–1145 წლებში ფლობდა, ხოლო შემდეგ, 1145 

წლიდან, სუმბატ ორბელი (ინგოროყვა 1969: 574,575,621,622). მაგრამ ამ ორი წყაროდან, 

რომელთაც ამ შემთხვევაში პ. ინგოროყვა დამყარებია, ერთში ასათ გრიგოლის ძე 

მანდატურთუხუცესად არ მოიხსენიება, ხოლო მეორეში საერთოდ ნახსენებიც კი არა არის 

(შოშიაშვილი 1965:126). პ. ინგოროყვას სუმბატ ორბელის მანდატურთუხუცესობის 

დასამტკიცებლად, თამარის პირველი ისტორიკოსი, ვარდანი, სტეფანოს ორბელიანი და 

ბეთანიის ფრესკა აქვს დამოწმებული. თამარის პირველი ისტორიკოსის თხზულებაში 

სუმბატი არათუ მანდატურთუხუცესად, სხვა რომელიმე თანამდებობის პირადაც არ  არის 

დასახელებული. ერთხელ იგი მოიხსენიება მხოლოდ როგორც ლიპარიტის მამა–

,,სუმბატის ძე ლიპარიტი“,  ხოლო მეორედ როგორც შემონაზვნებული ,,სუმბატ 

სჳმონქმნლი“ რაც შეეხება ვარდანს და სტეფანოს ორბელიანს, ისინი მართალია ასახელებენ 

სუმბატ ორბელს, მაგრამ სამწუხაროდ, არაფერს ამბობენ მისი მანდატურთუხუცესობის და 

მით უფრო მის 1145 წლიდან ყოფნის შესახებ. რაც შეეხება ბეთანიის ფრესკა და მისი 

წარწერა, ერთადერთია, სადაც სუმბატი მანდატურთუხუცესადაა მოხსენიებული. თუმცა 

ამ მოკლე წარწერიდანაც არ ჩანს თუ რომელი წლიდან იყო იგი ამ თანამდებობაზე. ასათ 

გრიგოლის ძე , პ.ინგოროყვას აზრით, ამ თანამდებობაზე სუმბატ ორბელის წინამორბედი, 

საერთოდ არ ყოფილა მანდატურთუხუცესი.  ივანე (III) ვარდანის ძის შემდეგ 

მანდატურთუხუცესად, ივანე ორბელი მოიხსენიება. 

      ყუბასარმა, რომელიც გიორგიIII-ის უკანასკნელი მანდატურთუხუცესი იყო და ასევე 

ამირსპასალარობაც ჰქონდა, ძალიან განიცადა თავისი ,,გამზრდელის“ გარდაცვალება. 

მითუმეტეს თამარის გამეფებისთანავე დიდგვარიანმა დიდებულებმა შეუძლებლად 

მიიჩნიეს ნაყივჩაყარი და დასნეულებული ყუბასარის მოხელეობა და ერთხმად მოინდომეს 
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მისი გადაყენება. მათ არა მარტო გადაყენება არამედ მისთვის ყოველგვარ დიდებასთან 

ერთად, ,,ქონებისა და სიმდიდრის მიღებაც“ მოითხოვეს. 

    თამარისათვის ძალიან ძნელი იყო ასეთი ერთგული მოხელის დათმობა, მაგრამ 

უგვაროთაგან ,,დაძრცვილ და უნატოდ გაძეულ გუარიანთა და მსახურეულთა“ მოთხოვნა 

ამჯერად ისე კატეგორიული აღმოჩნდა, რომ თამარი იძულებული გახდა ყუბასარი 

თანამდებობიდან გადაეყენებინა და ამირსპასალარობისათვის მიცემული ლორეც 

ჩამოერთმია. სხვა კი ,,არარაჲ დააკლო და ეგრეცა სიყვარულითა დიდითა და პატივითა 

დაიჭირა დღემდე მიცვალებისა მისისა“  (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 

405). 

     ყუბასარის გადაყენებით სამეფო კარზე ორი თანამდებობა განთავისუფლდა–

ამირსპასალარისა და მანდატურთუხუცესისა, ამავე დროს განთავისუფლდა ,,დარბაზის 

რიგის“ სხვა თანამდებობაც–მსახურთუხუცესისა. დიდგვარიანები რა თქმა უნდა 

ზეიმობდნენ,  მაგრამ ახლა მათ შორის, დიდგვარიანთა ცალკეულ სახლებს (გვარებს) 

შორის გაიშალა ბრძოლა. თამარის ისტორიკოსის თქმით, ,,ბრძოლისა მყოფთა 

ჴელისუფლობისა და დიდებისათჳს ურთიერთას დაუწყეს ზიდვაჲ“  (ისტორიანი და 

აზმანი შარავნდეთანი 2008:405). დიდებულები ისე გაერთვნენ, რომ სამეფო 

ხელისუფლებამ, როგორც ჩანს ისარგებლა ამით და თავისი საქმის მოგვარებას შეუდგა. 

განთავისუფლებულ ადგილებზე ისევ ,,პატრონთაგან გაზრდილი“ პირები ინიშნებოდნენ. 

სწორედ ასეთი იყო ჭიაბერი. რომელიც თამარმა გამეფების პირველსავე წელს ყუბასარის 

გადაყენების შემდეგ, მანდატურთუხუცესის თანამდებობაზე დანიშნა; ,,განაჩინა და უბოძა 

ჭიაბერსა მანდატურთუხუცესობა და მისცა არგანი ოქროჲსაჲ ჴელთა მისთა და შთააცვა 

ტანსა მისსა სკარამანგი“  (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 408). წერს თამარის 

პირველი ისტორიკოსი. ეს კი 1185 წელს მოხდა.  

           ჭიაბერის ვინაობის შესახებ არა ერთ საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან თამარის 

ისტორიკოსები. პირველი ისტორიკოსი ჭიაბერს გიორგი III-ის მიერვე დანიშნულ 

მეჯინიბეთუხუცესად მოიხსენიებს  (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 394). 

მას ეს თანამდებობა ორბელთა აჯანყების დროს უნდა ჰქონდეს მიღებული.  თამარის 

პირველი ისტორიკოსი ერთდროულად ორ მეჯინიბეთუხუცესს ასახელებს; ჭიაბერს, 
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რომელიც გიორგი III-ის სხვა ერთგულ მოლაშქრეებთნ ერთად ჰერეთს გაიგზავნა 

აჯანყებულთა მომხრე ჰერ–კახთა და ლეკთა წინააღმდეგ, ხოლო ქვემოთ, იქვე 

აჯანყებულთა დამხმარე ძალის საძიებლად ,,მუნიდაღმიდან  სპარსეთს წასულ“ პირებს 

შორის დასახელებულია ,,ქართლის ერისთავი  სუმბატის ძე ლიპარიტი და 

მეჯინიბეთუხუცესი ქავთარ ივანეს ძე  (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 394). 

მეჯინინეთუხუცესი ქავთარი ორბელთა საგვარეულოს ეკუთვნის. მაგრამ ორი 

მეჯინიბეთუხუცესი ერთდროულად როგორ აღმოჩნდა?  როგორც ჩანს გიორგი III-მ 

აჯანყების დროს, როცა ყველა ორბელის პოზიცია სავსებით გარკვეული იყო, რა თქმა 

უნდა, აჯანყების მონაწილეებს აჯანყების დამთავრებამდე წაართვა თანამდებობანი და მათ 

ადგილებზე  თავისი ერთგული პირები დანიშნა. მით უფრო რომ საკმაოდ 

გახანგრძლივებული აჯანყების დასამარცხებლად მეფის ერთგული ახალი მოხელეების 

მონაწილეობა, განსაკუთრებით სამხედრო უწყებაში, აუცილებელი იყო. ამას უნდა 

გამოეწვია როგორც ყუბასარის ამირსპასალარად და მანდატურთუხუცესად დანიშვნა, 

ასევე ჭიაბერის აღზევება მეჯინიბეთუხუცესად. ახალ თანამდებობაზე აღზევებული 

ჭიაბერი, როგორც ჩანს, მაშინვე გაიგზავნა აჯანყების მიმხრობილ ჰერ=კახთა წინააღმდეგ   

( მესხია 1979: 105). 

       ამრიგად ჭიაბერი, გიორგი III-ის ,,გაზრდილი“, პოლიტიკური მოღვაწე გიორგი III-ის 

ერთგულთა წრიდან, დიდ ოპოზიციურ ძალებთან ბრძოლის დროს დაწინაურდა. 

       თამარის დროს, განსაკუთრებით იმ პერიოდში როცა დიდებულები გიორგი III-ის მიერ 

აღზევებულთა წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, ჭიაბერის დაწინაურება ხდება, ის ხომ გიორგი 

III-ის საშინაო პოლიტიკის ერთგული იყო,  და გიორგი III-ის მიერ ,,გაზრდილი 

ყუბასარის“ ერთი თანამდებობა–მანდატურთუხუცესობა ისევ გიორგი III-ის მიერ 

,,გაზრდილმა ჭიაბერმა“ დაიკავა.  

      ჭიაბერი აქტიური მოღვაწე იყო გიორგი რუსის აჯანყების ჩაქრობისა. ის პირველთაგანი 

იყო მათ შორის , რომლებმაც აჯანყებულთა ერთი ძირითადი, ჯავახეთის დაჯგუფების 

განადგურების შემდეგ, გადაწყვიტეს თავს დასხმოდნენ მეორე დაჯგუფებას–ქართლში 

დაბანაკებულ აჯანყებულებს  (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008:425). ამით 
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კიდევ უფრო გაიზარდა ჭიაბერის როლი სამეფო კარზე მანდატურთუხუცესის მაღალი 

თანამდებობის მიღების შემდეგ. 

          შიო–მღვიმისადმი ბოძებულ ,,შეწირულობის წიგნში“ ჭიაბერი 

,,მანდატურთუხუცესად და ამირსპასალარად“ არის წოდებული. (როგორც ჩანს დროებით). 

მართალია, ,,შეწირულობის წიგნის“ დამამტკიცებელნი და მოწმენი ჭიაბერს მხოლოდ 

მანდატურთუხუცესად მოიხსენიებენ. მაგრამ მას ერთ დროს ამირსაპასალარის 

თანამდებობაც  რომ უნდა ჰქონოდა, ეს უეჭველია. თუმცა არც თამარის ისტორიკოსები 

მოიხსენიებენ მას ამ თანამდებობით  (მესხია 1979: 106). 

        ამ ზემოთხსენებული სიგელის დათარიღებამ  და ჭიაბერის ამირსპასალარობის  

თანამდებობების დადგენამ მკვლევართა შორის აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. 

ჭიაბერის  შეწირულობის  სიგელის პირველი გამომცემელი თ. ჯორდანია, მას 1190 წლით 

ათარიღებდა (ჯორდანია 1892: 277).ივ. ჯავახიშვილი 1184–85 წლებით.  კ.გრიგოლია კი  

1212–1213  წლებით  (გრიგოლია 1944: 177–182). ხოლო შოთა მესხიას აზრით ჭიაბერს არც 

1184–1185წწ. და არც 1212–1213 წლებში არ შეიძლებოდა ჰქონოდა ამირსპასალარობა .1212 

წელს იგი როგორც ირკვევა, საერთოდ ცოცხალიც აღარ იყო. უფრო სწორი ჩანს თ. 

ჯორდანია, რომელიც სიგელის შედგენის  თარიღად 1190 წელს მიიჩნევდა. ს.კაკაბაძის, 

პ.ინგოროყვას და ნ.შოშიაშვილის მიხედვითაც ჭიაბერი ამირსპასალარად გამრეკელ 

თორელის შემდეგ ერთხანს, 1190–1191 წელს უნდა ყოფილიყო  (მესხია 1979:106). 

      XII საუკუნის 60–იანი წლებისათვის  ამირსპასასალარი გამრეკელ თორელი უკვე 

მოხუცებული უნდა ყოფილიყო და თავისი მოვალეობის შესრულებაც, ალბათ ფაქტიურად 

არც კი შეეძლო. თამარის პირველი ისტორიკოსის მონაცემებით, ამირსპასალარი გამრეკელ 

თორელი 90–იან წლებში, მართალია ცოცხალი იყო და მასვე ებრძანებინა  აჯანყებული 

გიორგი რუსისა და მის მომხრეთა წინააღმდეგ გალაშქრება  (შოშიაშვილი 1966: 20).ამასთან 

გამრეკელ თორელი იმავე ისტორიკოსის მოწმობით, თვით აჯანყების მიმდინარეობის თუ 

ახალ მოხელეთა დანიშვნის დროს გარდაიცვალა; ამას უნდა ნიშნავდეს სიტყვები: ,,ამას 

შინა მიიცვალა გამრეკელი ამირ–სპასალარი“. ასე რომ მანდატურთუხუცესისათვის 

ამირსპასალარობის თანამდებობის შეთავსება, სანამ ახალი ხელისუფალნი 

დაინიშნებოდნენ არ იყო გამორიცხული. მითუმეტეს ამ ფაქტს ხშირად ჰქონდა ადგილი 
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გიორგი III-ის მეფობის პერიოდში. თამარის ისტორიკოსის ცნობით, გიორგი რუსის 

აჯანყების მონაწილეთაგან სამეფო ხელისუფლებისაგან შენდობის მთხოვნელებმა ,,მათ 

წინაშე საყოფელად“ ითხოვეს დედოფალი რუსუდანი, კათალიკოსი, მანდატურთუხუცესი, 

ეპისკოპოსნი და არა ამირსპასალარი. როგორც ჩანს, ამ დროს ,,დარბაზის რიგის“ 

მოხელეთა შორის მანდატურთუხუცესი პირველობს, რაც იმას უნდა ნიშნავდეს,რომ 

გამრეკელ–თორელი ან გარდაცვლილი იყო, ან კიდევ აჯანყებულთა საქმეების გარჩევაში 

მონაწილეობის მიღება არ შეეძლო  (მესხია 1979: 106). 

      თამარის მომხრეთა ერთი ჯგუფი ახალ თანამდებობზე დაინიშნა, გიორგი რუსის 

აჯანყების მარცხის შემდეგ, ზოგს ქვეყნები უბოძეს, ზოგს კი სახელოებიც და ქვეყნებიც. 

ამ პერიოდში მიიღო მსახურთუხუცესობასთან ერთად, კაენი და კაიწონი ივანე 

მხარგრძელმა. ისტორიკოსი თითქოს საგანგებოდ გამოყოფს გამრეკელის გარდაცვალების 

აღნიშვნასთან დაკავშირებით ზაქარია მხარგრძელის ამირსპასალარად დანიშვნასა და 

ჭიაბერისათვის ,,ჟინვანის ქალაქისა და ციხის, მრავლითა მთიულეთითა“ ბოძებას. ქალაქ 

რუსთავთან ერთად ჭიაბერის მეორე სახელო–ამირსპასალარობა, ზაქარია მხარგრძელს 

გადაეცა, მაგრამ ჭიაბერის დროებითი ამირსპასალარობა ისტორიკოსმა არ მოიხსენია და 

მისთვის ჟინვანისა და მიმდგომი მხარის მომატებისა და ბოძების აღნიშვნით 

დაკმაყოფილდა: ,,მაშინ უბოძეს ამირ–სპასალარობა ზაქარია მჴარგრძელსა, ძესა სარგის 

ამირ–სპასალარისასა,...მ ო უ მ ა ტ ე ს   ქ ა ლ ა ქ ი ც ა   რ უ ს თ ა ვ ი  მოყმესა ღირსსა 

სპასპეტობისასა და ჭიაბერსა მანდატურთუხუცესსა მ ო უ მ ა ტ ე ს   დ ა   უ ბ ო ძ ე ს   ჟ ი ნ ვ 

ა ნ ი   ქ ა ლ ა ქ ი   დ ა   ც ი ხ ე   მ რ ა ვ ა ლ ი თ ა მ თ ი უ ლ ე თ ი თა“ (ისტორიანი და აზმანი 

შარავანდედთანი 2008: 427).  ამ დროს იღებს ჭიაბერი ამირსპასალარის თანამდებობას 

დროებით და მასთან ერთად ჟინვანსაც. ცხადია ამ დროს უნდა იყოს გიორგი რუსზე 

გამარჯვებისა და ჭიაბერის მორიგი აღზევების აღსანიშნავად გაკეთებული შიო–

მღვიმისადმი შეწირულობაცა და საამისო ,,შეწირულობის წიგნიც“. ჭიაბერი ამავე 

სიგელში, თავის თავს მხოლიდ მანდატურთუხუცესს უწოდებს, სადაც იგი 

ამირსპასალარადაა ნახსენები (ჭიაბერის ამირსპასალარობა თამარის ხელისუფლების 

მხოლოდ დროებითი ღონისძიებაა).  ,,ესე დაწერილი მე ჭიაბერსა , მეფეთ–მეფისა თამარის 

მიწასა მ ა ნ დ ტ უ რ თ უ ხ უ ც ე ს ს ა თამარის დღეგრძელობისათვის შემიწირავს  იგი კაცი 
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და  დაწერილი დამიმტკიცებია“ (დოლიძე 1965: 30). ჭიაბერი მთელი თავისი სიცოცხლის 

მანძილზე სამეფო ხელისუფლების ერთგული დარჩა.  

      ჭიაბერი აქტიურად მონაწილეობდა შამქორის ბრძოლაში და  მისი გამარჯვებით 

დამთავრების მახარობელიც იყო. ,,წარმოგზავნეს მახარობლად მანდატურტუხუცესი 

ჭიაბერი, და მოვიდა ტაბაჴმელასა და ჰკადრა თამარსა საქმე, აღსავსე სიხარულითა 

გამოუთქმელითა“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 443). ჭიაბერი აქტიურად 

მონაწილეობდა ბასიანის ბრძოლაშიც, როგორც ჩანს, ეს იყო მისი უკანასკნელი სამსახური 

სამეფო სახლის წინაშე. ამის შემდეგ ჭიაბერი თამარის ისტორიკოსების თხზულებებში 

აღარ იხსენიება.იგი ბრძოლის ახლო დროს, 1205–1206 წლებში უნდა გარდაცვლილიყო 

(მესხია 1979: 108). 

     ქართულ ისტორიოგრაფიაში სხვადასხვა მოსაზრებაა გამოთქმული, რომელი კუთხიდან 

იყო ჭიაბერი და რომელ საგვარეულოს ეკუთვნოდა იგი. ს.კაკაბაძემ ჭიაბერი თორელთა 

საგვარეულოს მიაკუთვნა  (კაკაბაძე 1927:  XCIV). ნ. შოშიაშვილმა არ გაიზიარა ს. კაკაბაძის 

მოსაზრება და ზოგი მასალის მოშველიებით შეეცადა დაემტკიცებინა, რომ ჭიაბერი 

თორელთა საგვარეულოს არ ეკუთვნოდა (შოშიაშვილი 1966: 19,22–23 )  ნ. შოშიაშვილი, 

ჭიაბრის თორელობას სრულიად გამორიცხავს ,,ისტორიანი და აზმანის“ ცნობა იმის 

შესახებ, რომ ჭიაბერი ეკუთვნოდა ,,ქუემოთა“ ფეოდალების რიცხვს. თორელები კი 

ცხადია, არ შეიძლება ,,ქუემონი“ ყოფილიყვნენ. ისინი, როგორც ცნობილია, ,,ზემონი“ 

იყვნენ. 

          ,,ჰერეთის მხარის დიდებულთა წრის წარმომადგენელია“ ასე ახასიათებს პ. 

ინგოროყვა ჭიაბერს (ინგოროყვა 1969: 656). კერძოდ მანაველია, მანავის თემის არა მარტო 

მფლობელი, არამედ ,,სრულიად ჰერეთის საერისთაოს“ ,,მანავის თემის“ ერისთავთ–

ერისთავიც. ყოველივე ამის დასამტკიცებლად პ. ინგოროყვა იშველიებს  ,,ივრის ხეობაში“ 

ჭიაბერის ეკლესიის არსებობას და ამ ეკლესიის მოხსენებას ალექსანდრე კახთა მეფის 

სიგელში. მართლაც მცხეთის XV საუკუნის მიწურულის  სიგელში მოიხსენიება ,,დავით 

აღმაშენებლის აღშენებული ჭიაბერთ ეკლესია ფხოელთაკენ წამოვლით“ (ჟორდანია 1897: 

310). სხვა საბუთი პ. ინგოროყვას არ დაუმოწმებია, ხოლო დავით აღმაშენებლის მიერ 
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აშენებული ,,ჭიაბერთ ეკლესია“ თამარის დროს მოღვაწე ჭიაბერის საგვარეულო 

კუთვნილებად არ შეიძლება იქნეს მიჩნეული.  

       ჭიაბერის საგვარეულო კუთვნილება ქართულ ისტორიოგრაფიაში გარკვეული ვერ 

არის, ჭიაბერის შესახებ არსებული მასალები ამ მხრივ  რაიმე საგულისხმო დასკვნების 

გაკეთების შესაძლებლობას  ვერ  იძლევა. მაგრამ სავსებით გარკვეულია, რომ: ა)ჭიაბერი 

ყუბასარისა და ანტონის მსგავსად არის ,,გაზრდილი პატრონისა“ (გიორგიIII-ისა); 

ბ)ჭიაბერი გიორგი III-მ მეჯინიბეთუხუცესად სწორედ ორბელთა აჯანყების შემდეგ 

დააწინაურა; გ) ორბელთა აჯანყების შემდეგ სამოხელეო წყობაში ფართოდ გაეხსნა გზა 

წვრილ, მსახურეულ აზნაურებს, მეფის ერთგულ პირებს. ჭიაბერიც უფრო ამ წრის, სამეფო 

ხელისუფლების დასაყრდენ მსახურეულ აზნაურთა წარმომადგენლად უნდა მივიჩნიოთ, 

ვიდრე დიდგვარიანთა,  ფეოდალური არისტოკრატიისა ,,ჰერეთის მხარის დიდგვარიან 

დიდებულთა“. ასე რომ გიორგი III-ის მეჯინიბეთუხუცესის–ჭიაბერის 

მანდატურთუხუცესად აღზევება თამარის მიერ  ,,ჰერეთის დიდგვარიან დიდებულთა“ 

რესტავრაცია კი არ იყო (როგორც ამას პ.ინგოროყვა ფიქრობს)  (ინგოროყვა 1969: 656). 

არამედ, პირიქით, გიორგი III-ის საშინაო სამოხელეო პოლიტიკის განუხრელად 

გაგრძელების მაუწყებელი, თამარის მეფობის ხანაშიც  (მესხია 1979:110). 

       ამრიგად მანდატურთუხუცესი  ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი იყო, რომელიც 

ძალიან ბევრ და მნიშვნელოვან ფუნქციებს ითავსებდა საქართველოს სამეფო კარზე. 

რომელსაც ექვემდებარებოდა ცენტრალური აპარატის ორი დიდი უწყება– სააჯო კარი და 

საგანმგეო. 

 

 

                              §1.4.  მეჭურჭლეთუხუცესი 

               დავით IV-ის ღონისძიებები, სრულყოფილი ცენტრალური სამოხელეო აპარატის 

შექმნის თვალსაზრისით იყო მრავალფეროვანი.  სავარაუდოდ, მის დროს ჩამოყალიბდა 

სამეფო ფინანსების ცალკე საგანგებო უწყება მეჭურჭლეთუხუცესით სათავეში.  ჩვენთვის 

ცნობილ პირველ მეჭურჭლეთუხუცესად მოიხსენიება იოვანე ვარდანის ძე, სვანთა 
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ერისთავი (მესხია 1986: 33).  დავით აღმაშენებელმა ქმედითი ღონისძიებების გატარებით 

დასრულებული სახით ჩამოაყალიბა საქართველოს სახელმწიფოს ცენტრალური 

სამოხელეო აპარატი შესაბამისი უწყებებით, რომელთა სათავეშიც ,,უხუცესები“ იდგნენ 

(მეტრეველი 1986:160).   სასახლის ერთ–ერთ უმნიშვნელოვანეს უწყებას ,,საჭურჭლე“ 

წარმოადგენდა. ი.ჯავახიშვილის  განმარტებით, ,,საჭურჭლე“ სახელმწიფო ხაზინა იყო 

(ჯავახიშვილი 1982: 304). საფიქრებელია რომ სამეფო კარზე მეფის ხაზინა  და სახელმწიფო 

ხაზინა ცალ–ცალკე არ ყოფილა ორგანიზებული (ანთელავა 1980: 152). ,,საჭურჭლე ერთი 

იყო და იგი სამეფო ხაზინას წარმოადგენდა, რომელიც იმავე დროს სახელმწიფო ხაზინაც 

იყო. ,,საჭურჭლე“ და მისი გამგებელი დამოწმებულია გიორგი მერჩულესთნ. აშოტ 

კურაპალატს ჰყოლია ,,სახლისა ჩუენისა მეჭურჭლე  ქალი და ყოველი მონაგები ჩუენი 

ჴელი მისთა იყო“. ,,ჭურჭელში“ კი განძი, საგანძური, სიმდიდრე იგულისხმებოდა 

(ჯავახიშვილი 1984: 131). ,,საჭურჭლე“, როგორც ი.ჯავახიშვილმა გაარკვია, ,,ჭურჭლის“ 

საწყობს ნიშნავდა,   ,,საჭურჭლე“  მოჩანს გიორგი II-ის კარზე,  როცა თურქები გააქციეს: 

,,საჭურჭლენი დიდნი და სამსახურებელნი სამეფოთა ტაბლათანი....აიხუნეს იავარად“ 

(მეტრეველი 2008: 302). ნიანია ერისთავმა ,,წარიღო ქუთათისისა საჭურჭლე“.  ,,საჭურჭლე“, 

როგორც ცალკე უწყება არ იყო. ,,ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ არის საუბარი იმაზე, რომ 

ამ უწყებისადმი კუთვნილი ნივთეულობა ინახებოდა როგორც საკუთრივ ,,საჭურჭლეში“, 

ისე სხვა უწყებებში. სხვა უწყებებში შენახული და დაცული ნივთეულობა ,,საჭურჭლეს“ 

ეკუთვნოდა და მეჭურჭლეთუხუცესის სახელო ოყო.  ,,საჭურჭლეს“ უნდა კუთვნებოდა 

ზოგიერთი სახის სამეურნეო საქონელიც. ,,ხელმწიფის კარის გარიგების“ ცნობით საწოლის 

ფარეშებს მაშხალის ასანთებ ალყის ქონს და სელის ზეთს ,,მეტყევენი და მეჭურჭლენი“ 

აძლევდნენ (სურგულაძე 1970: 85). საინტერესოა რომ ფარეშებს ქონს ,,სასაპოვნეთაცა“ 

აძლევდნენ და სელის ზეთს ,,ქალაქით აიღებდნენ“ (სურგულაძე 1970: 83).   

          მეჭურჭლეთუხუცესი - სამეფო კარის მაღალი რანგის 

მოხელე; ათაბაგობის შემოღებამდე ეჭირა მეოთხე ადგილი დარბაზის რიგის მოხელეთა 

შორის; მსახურთუხუცესთან ერთად ეკუთვნოდა „ორთა ვაზირთა“ კატეგორიას. 

მეჭურჭლეთუხუცესი განაგებდა სამეფო საჭურჭლეს, რომელიც ერთიან ქრთულ 

მონარქიაში არ იყო უწყებრივად გამოყოფილი სახელმწიფო ხაზინისაგან. „ხელმწიფის 
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კარის გარიგების“ მიხედვით, საჭურჭლეში ინახებოდა სამეფო არქივი, „არასანიადაგოდ“ 

მოსახმარი ძვირფასეულობა (ძვირფასი ჭურჭელი, თვალ-მარგალიტი, ფული და 

ზოგიერთი სამეურნეო საქონელი). საჭურჭლის ქონება არ იყო ფიზიკურად ერთად 

თავმოყრილი - იგი გადანაწილებული იყო სასახლის სხვადასხვა დაწესებულებაში: 

სალაროში (სამეფო არქივი და შეკრული განძეულობა), საღვინეში (სამეჯლისო ღვინის 

ჭურჭელი) და საგანმგეოში (საალყე ქონი, ზეთი). გარდა ცენტრალური სასახლის 

საგანძურისა, მეჭურჭლეთუხუცესის განსაგებელი იყო ქვეყნის სხვადასხვა ადგილას 

შენახულ-დაცული სამეფო საჭურჭლეები (მაგ., ქუთაისი, ატენი, უჯარმა). ამგვარად 

ურთიერთდაშორებულ საჭურჭლეთა მოვლისათვის მეჭურჭლეთუხუცესი იყენებდა, 

როგორც ცენტრალური აპარატის სამსახურებს (საჭურჭლის ნაცვალი, მუქიფი, მუშრიბი, 

სასახლის მეჭურჭლეები), ასევე, ადგილობრივი მმართველობის მოხელეებს (სამეფო 

ქალაქების ამირები მათი ქვემდებარე მოხელეებით). ერთიანი ქართული მონარქიის 

მეჭურჭლეთუხუცესთა შესახებ შემორჩენილი არც თუ ისე მრავალრიცხოვნანი ცნობები 

უჩვენებენ, რომ ამ თანამდებობას პერიოდულად სხვადასხვა წარჩინებული საგვარეულოს 

წარმომადგენლები ეუფლებოდნენ და ხშირად მეჭურჭლეთუხუცესობასთან ერთად 

ცენტრალური ან ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა მაღალ (ერისთავი, 

სპასალარი, მანდატურთუხუცესი) თანამდებობას ითავსებენ (სურგულაძე 2017:  225).    

        სასახლის ერთ–ერთ უმნიშვნელოვანეს უწყებას ,,საჭურჭლე“ წარმოადგენდა. ი. 

ჯავახიშვილის განმარტებით,  ,,საჭურჭლე“   სახელმწიფო ხაზინა იყო  ( ჯავახიშვილი 1982: 

304). საფიქრებელია რომ სამეფო კარზე მეფის ხაზინა და სახელმწიფო ხაზინა ცალ–ცალკე 

არ ყოფილა ორგანიზებული( (ანთელავა 1980: 152). ,,საჭურჭლე“  ერთი იყო და იგი სამეფო 

ხაზინას წარმოადგენდა. რომელიც იმავე დროს სახელმწიფო ხაზინაც იყო. ,,საჭურჭლე“ და 

მისი გამგებელი დამოწმებულია გიორგი მერჩულესთან. აშოტ კურაპალატს ჰყოლია 

,,სახლისა ჩუენისა მეჭურჭლე ქალი და ყოველი მონაგები ჩუენი ჴელი მისთა იყო“ . 

         ,,საჭურჭლე“– როგორც ი. ჯავახიშვილმა გაარკვია, ,,ჭურჭლის“ საწყობს ნიშნავდა, 

,,ჭურჭელში“ კი განძი, საგანძური, სიმდიდრე იგულისხმებოდა  ( ჯავახიშვილი 1984: 131).   

საჭურჭლე მოჩანს გიორგიII-ის კარზე,  როცა თურქები გააქციეს: ,,საჭურჭლენი დიდნი და 
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სამსახურებელნი სამეფოთა ტაბლათანი....აიხუნეს იავარად“  (ცხოვრება მეფეთა მეფის 

დავითისი 2008: 302).  ნიანია ერისთავმა ,,წარიღო ქუთათისისა საჭურჭლე“.    ,,საჭურჭლე“. 

როგორც ცალკე უწყება არ იყო. ,,ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ არის საუბარი იმაზე, რომ 

ამ უწყებისადმი კუთვნილი ნივთეულობა ინახებოდა როგორც საკუთრივ ,,საჭურჭლეში“, 

ისე სხვა უწყებებში. სხვა უწყებებში შენახული და დაცული ნივთეულობა ,,საჭურჭლეს“ 

ეკუთვნოდა და მეჭურჭლეთუხუცესის სახელო იყო. 

     ,,საჭურჭლეს“ უნდა კუთვნებოდა ზოგიერთი სახის სამეურნეო საქონელიც. ,,ხელმწიფის 

კარის გარიგების“ ცნობით საწოლის ფარეშებს მაშხალის ასანთებ ალყის ქონს და სელის 

ზეთს ,,მეტყევენი და მეჭურჭლენი“ აძლევდნენ  (სურგულაძე  1970: 85). საინტერესოა რომ 

ფარეშებს ქონს ,,სასაპოვნეთაცა“ აძლევდნენ და სელის ზეთს ,,ქალაქით აიღებდნენ“  

(სურგულაძე 1970: 83). 

საფიქრებელია , რომ ქონი და სელის ზეთი (,,სამაშხალე“ და ,,სასაპოვნე“) საჭურჭლის 

უწყებას ეკუთვნოდა და მათი გაცემაც ხსენებული უწყების ,,ჴელოსნების მიერ ხდებოდა 

ცხადია რომ ქონი და სელის ზეთი არ იყო დაცული არც საკუთრივ საჭურჭლეში, არც 

სალაროსა და საღვინეში. ეს სავარაუდოდ ,,საგანმგეოს“ უწყებაში უნდა ყოფილიყო 

დაცული. ამრიგად საჭურჭლის ერთიანი უწყებისადმი კუთვნილი ნივთეულობა დაცული 

იყო რამდენიმე სხვადასხვა უწყებაში. მაგრამ იქაც ეს ნივთეულობა საჭურჭლის 

უწყებისადმი მიწერილი და მეჭუჭლეთუხუცესის განსაგებელი რჩებოდა.  

      საკუთრივ საჭურჭლეში დაცული იყო ფული, როგორც სათანადო მასალებზე 

დაყრდნობით ი. ჯავახიშვილმა გაარკვია (ჯავახიშვილი 1982: 307). 

     ,,საჭურჭლის“, როგორც სასახლის უწყების სტრუქტურა შემდეგნაირად გვესახება: 

1. საკუთრივ საჭურჭლე, სადაც დაცული იყო ოქროსა და ვერცხლის ,,სანიადაგოდ სახმარი“ 

ჭურჭელი, ლარი და ფული. 

2. ,,შეკრული“ განძეულობა საჭურჭლისა და არქივი რომელიც ინახებოდა სალაროში. 

3. ძვირფასი საღვინე ჭურჭელი, რომელიც დაცული იყო ,,საღვინეში“ და     

მეჭურჭლეთუხუცესის   ბეჭდით  დაბეჭდილი. 
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4. სამეურნეო საქონელი– ქონი, სელის ზეთი და სხვა.., რომელიც დაცული უნდა 

ყოფილიყო ,,საგანმგეო“  უწყებაში. 

          საჭურჭლე, როგორც უწყება ამდენად გარკვეულ კომპლექსს წარმოადგენდა. მას 

სათავეში მეჭურჭლეთუხუცესი ედგა.   რომელიც შოთა მესხიას აზრით XIII საუკუნის 

დაახლოებით პირველი მეოთხედიდან ვაზირის რანგში იქნა აყვანილი (მესხია 1979:74). 

საფიქრებელია რომ ის უფრო ადრეც იყო ვაზირი. 

                მეჭურჭლეთუხუცესს ექვემდებარებოდნენ საჭურჭლის ნაცვალი, მუქიფი, 

მუშრიბი და სასახლის მეჭურჭლეები (,,დარბაზს მყოფნი მეჭურჭლენი“) (სურგულაძე  1970: 

86). ადგილობრივი ხელისუფლების აპარატიდან მის განსაგებელს შეადგენდა ,,ქალაქის 

ამირანი, მეჭურჭლენი ქალაქისანი“ და ძვ/ე/ლნი ქალაქნი, ვაჭარნი, სავაჭრო რაც მეფისა 

სადაც წავა ანუ მოვა“  (სურგულაძე 1970: 86). აქედან ჩანს. რომ მეჭურჭლეთუხუცესს 

ექვემდებარებოდნენ არა საერთოდ ვაჭრები და სავაჭრო, არამედ ის რაც მეფისა იყო. ასევე 

მისი სახელი იყო არა ყველა ქალაქი, როგორც ი. ჯავახიშვილი ფიქრობდა  (ჯავახიშვილი 

1982: 311). არამედ ,,ძველი ქალაქნი“,  რაც ი. სურგულაძის მართებული და საფუძვლიანი 

განმარტებით სამეფო ქალაქებს ნიშნავს (სურგულძე 1970,170).  ,,ქალაქის ამირანი“   

შესაბამისად ქალაქის ამირები იყვნენ. 

       ,,ხელმწიფის კარის გარიგების“ მიხედვით მეჭურჭლეთუხუცესს ჰყავს თანაშემწე, 

რომელსაც  ,,საჭურჭლის ნაცვალი“   ეწოდება  (სურგულაძე 1970: 86).    ხოლო ,,ისტორიათა 

და აზმათა“ ცნობით, ,,ნაცვალი  მეჭურჭლეთუხუცისა“.  მაგალითად დ. მუსხელიშვილს 

მიაჩნია რომ ,,საჭურჭლის ნაცვალი“ ჩამომცრობილი“ ,,მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვალია“ 

(მუსხელიშვილი 2014: 325). მას მაგალითად: ,,უფლება არ ჰქონდა, რომ ვაზირობას 

დასწრებოდა. თუმცაღა როგორც პ.ინგოროყვა (ინგოროყვა 1963: 99) და დ. მუსხელიშვილი 

(მუსხელიშვილი 2014: 326).  იხილავენ, მათი აზრით ,,მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვალი“  

იგივე თბილისის ამირთამირა იყო. სამწუხაროდ ,,საჭურჭლის ნაცვლის“ დეტალური 

ფუნქციების შესახებ, ჩვენ მასალები გვაკლია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას მაინც 

საჭურჭლის უწყებაში დიდი უფლებები უნდა ჰქონოდა.  
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            ,,ხელმწიფის კარის გარიგების“ მონაცემებით ,,მეჭურჭლეთუხუცესის“ სახელი იყო 

,,მუქიფი“ (სურგულაძე 1970: 86).ეს ,,მუქიფი“ უნდა იყოს საჭურჭლის მუქიფი, ვინაიდან 

კარზე იყვნენ საღვინის მუქიფი და საგანმგეოს მუქიფიც (სურგულაძე 1970: 86). 

       საჭურჭლის უწყებიდან და მეჭურჭლეთუხუცესის სახელოდან კარზე იმყოფებოდა და 

ცენტრალური მმართველობის აპარატის მოხელეს წარმოადგენდა  ,,მუშრიბი“.  

,,ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ დამოწმებული მუშრიბის ფუნქციას, როგორც ი. 

ჯავახიშვილმა დაადგინა შეადგენდა ქალაქში შესული საჭურჭლისა და ნავაჭრის აღნუსხვა 

(ჯავახიშვილი 1982: 309). სასახლის უწყებაში შედიოდა სხვადასხვა შემოსავალი მუშრიბის 

მიერ. 

          ,,ხელმწიფის კარის გარიგების’ მიხედვით მეჭურჭლეთუხუცესი ,,დიდი 

არის....ათაბაგობის დაწყებამდე მეოთხე ვეზირი იყო  (სურგულაძე 1970: 86).  

მეჭურჭლეთუხუცესს მანდატურთუხუცესის შემდეგ მეორე, საერთოდ კი ,,დარბაზის 

რიგის“ მოხელეთა შორის მეოთხე ადგილი ეჭირა. მეჭურჭლეთუხუცესის სახელი ერთ 

ერთი უძველესია ქართულ ფეოდალურ მონარქიაში. მართლაც ეს თანამდებობა უფრო 

ადრე არსებობდა, ვიდრე ქართული ნარატიული წყაროები მოიხსენიებდნენ. 

მეჭურჭლეთუხუცესს ექვემდებარებოდა ,,საჭურჭლე“, სალაროში მოთავსებული 

,,შეკრული განძეულობა“, საღვინეში დაცული ძვირფასი ჭურჭელი, სამეფო ქალაქების 

ადმინისტრაცია. 

 

მეჭურჭლეთუხუცესები XII საუკუნეში (სურგულაძე 2017: 226).  

ივანე/იოვანე (III) ვარდანისძე   

ივანე [კოლონკელისძე]   

ყუთლუ არსლანი 

 კახაბერ ვარდანისძე  

აბულასანი  

შალვა თორელ-ახალციხელი  
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შოთა რუსთველი 

 ყვარყვარე (ივანე) ჯაყელ-ციხისჯვარელი  

        ივანე/იოვანე (III) ვარდანისძე - სვანთა ერისთავი, მეჭურჭლეთუხუცესი, 

პროტოსტრატორი, მანდატურთუხუცესი XI-XII სს-თა მიჯნაზე. იგი უნდა იყოს შვილი 

გიორგი II-ის წინააღმდეგ ამბოხებული გიორგი II-ის თანამედროვე სვანთა 

ერისთავ ვარდან (II) ვარდანისძისა, რომელიც გიორგი მეფემ წყალობით შემოირიგა. 

იხსენიება მესტიისა და ლაბეჭინის ხატების წარწერებში, რომლებსაც გ. ჩუბინაშვილი XI-

XII სს-თა მიჯნის ქართული ჭედურობის ნიმუშებად მიიჩნევს. 

ლაბეჭინის ხატის წარწერაში იოვანე, გარდა სვანთა ერისთავობისა, ფლობს 

მეჭურჭლეთუხუცესის თანამდებობას: „მე, იოვანე ვარდანის ძემან, სუანთა ერისთავმან და 

მეჭურჭლეთა უხუცესმან მოვჭედე ხატი ესე...“. ლაბეჭინის ხატის წარწერაში იოვანე 

სვანთა ერისთავის სამოხელეო ტიტულებს პროტოსტრატორიც შეემატა: „მე, იოვანე 

ვარდანისძემან, სუანთა ერისთავმან და მეჭურჭლეთუხუცესმან და პროტოსტრატორმან, 

მოვჭედე ხატი ესე წმიდისა გიორგისა და დავასუენე საყდარსა შინა ოჩამისასა“. 

პროტოსტრატორი მიჩნეულია ამირახორის ფარდ ბიზანტიურ სამხედრო-სამოხელეო 

ტერმინად. ამ წარწერათა მიხედვით, სვანთა ერისთავი ვარდან ვარდანისძე სამეფო კარზე 

ერთობ დაწინაურებული პირია - მას უპყრია მაღალი საკარო თანამდებობები. ჯუმათის 

მთვარანგელოზის ხატის წარწერაში იგი უკვე მანდატურთუხუცესად იხსენიება. შ. მესხიას 

დაკვირვებით, ივანე სვანთა ერისთავი უნდა ყოფილიყო დავით აღმაშენებლის პირველი 

მანდატურთუხუცესი და ამირახორი  (სურგულაძე 2017: 226).  
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                                                       ლაბეჭინის  ხატი 
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        პ.ინგოროყვას აზრით: ა) ვარდანისძეები არიან მემკვიდრეები (მდედრობითი ხაზით) 

არიშიანებისა; ბ) ამ მემკვიდრეობამ მისცა მათ არიშიანის სავაზირო თანამდებობა–

მეჭურჭლეთუხუცესობა; გ) ვარდანისძეთაგან პირველი მეჭურჭლეთუხუცესი იყო ივანე 

ვარდანის ძე 1177წლამდე; დ) ივანე ვარდანის ძემ დემნას აჯანყებაში მონაწილეობისათვის 

დაკარგა ეს თანამდებობა; ე) მეჭურჭლეთუხუცესი ვარდანის ძეები გაგელები არიან;  

ვ) თამარის მეფობის დასაწყისს მოხდა გაგელ ვარდანისძეთა საგვარეულოს რესტავრაცია–

კახაბერ ვარდანის ძემ მიიღო მეჭურჭლეთუხუცესის თანამდებობა (ინგოროყვა 1969: 631–

632). 

      ,,მეჭურჭლეთუხუცესის თანამდებობა დაკავშირებული იყო ჰერეთის რუსთავის 

ერისთავთ–ერისთავის თანამდებობასთან“  (ინგოროყვა  1969: 544). და მეორე არიშიანთა 

საგვარეულო სახლის მამრობითი ხაზის შეწყვეტის შემდეგ სათანადო ტერიტორიაც და 

მეჭურჭლეთუხუცესობაც,  ,,მდედრობითი ხაზით“ გადასულა ვარდანისძეებზე, ისინი 

ჩანან,  არიშიანთა შემდეგ მეჭურჭლეთუხუცესებად.  დავით აღმაშენებლის დროიდან 

,,გაგი და მისი თემი აგრეთვე რუსთავის ერისთავის არიშიანის მფლობელობაში 

გადასულა“ (ინგოროყვა 1969 644). ასე რომ ვარდანის ძეები ამის წყალობით იქცნენ 

რუსთავის, გაგის, თემისა და მეჭურჭლეთუხუცესობის მფლობელებად.  

      თამარის დროს ივანე ვარდანის ძე მართლაც იყო ,,პატრონი გაგისა“, მაგრამ არა 

ორბელთა, არამედ გიორგი რუსის აჯანყების მონაწილე  (ისტორიანი და აზმანი 

შარავანდედთანი 2008: 424).  ე.თაყაიშვილის აზრით გიორგი III-ს ივანე გაგში გადაუყვანია, 

ორბელთა აჯანყების შემდეგ, და გაგი უბოძებია.  მაგრამ ეს ფაქტი დაუჯერებლად მიაჩნია 

შოთა მესხიას: ეს ხომ დაუჯერებელია გიორგიIII-ს ,,შინაგამცემელი“, ,,ბრძოლის ველზე 

შეპყრობილი“ ივანე ვარდანის ძე მხოლოდ იმით დაესაჯა, რომ ერთის მაგიერ მეორე 

წყალობა ებოძებინა. გიორგი III-ს გაგი XII ს.60–70–იან წლებში არ შეეძლო გაეცა 

საპატრონოდ, რაკი ეს ციხე ჯერ კიდევ არ იყო შემომტკიცებული გაგის შემომტკიცება 

თამარის მეფობის პირველ წლებში მომხდარა. მარტო ეს გარემოებაც ცხადყოფს, რომ გაგი 

ივანე ვარდანის ძეს ორბელთა აჯანყებაში მონაწილეობისათვის არა აქვს მიღებული. და 

გაგის პატრონი ივანე ვარდანის ძე არ არის ორბელთა აჯანყების მონაწილე ივანე ვარდანის 

ძე  (მესხია 1979: 117). 
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      თამარის პირველი ისტორიკოსი გვაწვდის ასეთ ცნობას: თამარს ,,ქურდვაჭრის იქით 

გასდგომოდა ყოველი სომხითი: ივანე ვარდანის ძე, პატრონი გაგისაჲ, მაყა, პატრონი 

კაეწონისაჲ, კაენი თჳთ ვარდანისა იყო და სხუანი“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 

2008: 424). ამრიგად შეგვიძლია ვივარაუდოთ,რომ გაგი კაეწონი და კაენი, ვარდანს, 

საგვარეულოს უფროსს ეკუთვნოდა და ასე რომ ივანე გაგის მფლობელი, კაენის 

მფლობელი ვარდანის ძედ (შვილად) ჩანს. რაც შეეხება ვარდანს ის ვარდან დადიანია და 

არა ვარდან ვარდანის ძე, რომელსაც გიორგიIII-ის დროს ჩუხჩარხის თანამდებობა ჰქონდა 

.(ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 400). და ამ დროიდან იწყება მისი 

მფლობელობაც სომხითში. თუმცა, როგორც სტეფანოს ორბელიანის ცნობიდან ირკვევა, 

კაენი ჰასან კაენელს (Կայէնը Հասան)    ჰქონდა და გიორგიIII-ის მეფობის დროს ის მაინც 

ვერ მიიღებდა (ორბელიანი 1978: 384). მითუმეტეს მან მიიღო ორბელთა აჯანყებაში 

მონაწილეობა და ამ აჯანყებულთა ბოლომდე ერთგულიც დარჩა. რასაც ჰასან კაენელის 

დასჯა და კაენისა და მისი ოლქის სამეფო დომენად გამოცხადებაც მოჰყვა.  1184 წელს 

კაენს, ჯერ კიდევ სომეხი ფეოდალები (სარგის ამირა, ელიბეკი) განაგებენ  (ერემიანი 1965: 

85–86.  მელიქსეთ–ბეგი 1964:197). ასე, რომ ვარდან დადიანი კაენს და მის ოლქს ამის მერე 

იღებს, ამ დროსაა შეწყალებული მისი შვილი ივანეც და ეს ყველაფერი თამარის მეფობის 

პირველ წლებშია მომხდარი. ამრიგად, გაგის მფლობელობას არაფერი აქვს საერთო 

არიშიანის მემკვიდრეობასთან ,,მდედრობითი ხაზით“ და იგი ორბელთა აჯანყების 

მონაწილე  ივანე ვარდანის ძეს კი არ ეკუთვნოდა, არამედ ვარდან დადიანის ძეს ივანეს. 

ივანეს მამის სახელით, ვარდანის ძეობით მოხსენიება და არა დადიანობით, სავსებით 

გასაგებია–ეს პატივი დადიანთა საგვარეულოს უფროს წარმომადგენელს ვარდანს 

ეკუთვნოდა  (მესხია  1979:  118).  თამარის ისტორიკოსის ცნობიდან  ხომ ირკვევა, რომ 

ივანე ვარდანის ძე,  მაყა თუ ზაქარია ვარამისძე და სხვანი არსებითად  ,,მისი ქვეყნის 

აზნაურნი და აზნაურის შვილნი“ იყვნენ  (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 

424). ასევე ვიგებთ თამარის ისტორიკოსის მიერ მოტანილი ცნობიდან ივანე ვარდანის ძის 

შესახებ:   ,,შეიპყრეს ივანე ვარდანის ძე, რომელი ითქმოდა პირველთაგანვე მთხრელად 

მთხრებლისად, თანა შოთაცა, ძე ართავოჩის ძისა. ესენი, ვითარცა შინათგამცემელნი 

განზრახ განგებითა, ჴელთიპყრნეს, წამოსრულთა მოასხნეს წინაშე მეფისა 
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მარჯუებააღმატებელისა“  (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 395). როგორც 

ირკვევა მართლაც ადრევე ჰქონიათ მტრობა მეფესთან, გიორგი III-თან: ისტორიკოსის მიერ 

მოთხრობილი ამბავი გიორგიIII-ის ლაშქრის ბრძოლის შესახებ ელდიგუზ ათაბაგის 

წინააღმდეგ, გაგის გასათავისუფლებლად. ისტორიკოსის სიტყვით, ,,ძლევად 

განმზადებული მეფე“ არ მიუშვეს დასდევნებოდა უკუქცეულ მტერს: ანტაკრა ექმნეს 

ვიეთნიმე დიდებულთაგანნი, ვიდრე სადავეთა დაჭერადმდე, უფროჲსღა ვარდან 

კოლონკელისძე, რომელსა მას ჟამსა ერისთაობაჲცა ეპყრა ჰერეთს, კაცი დღითა 

მომწჳსებელი და ბრძოლათა შინა ძლიერი და გამოცდილი, ნუ უკუე შურმან და 

მტერობამან ყო ურთიერთისამან“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 388). 

ყველაფერს ამას კი საკმაოდ მძიმე შედეგები მოჰყვა: ელდიგუზ ათაბაგმა ისარგებლა 

გიორგის მიერ ,,ლაშქრის გაყრით“ (დაშლით), მოულოდნელად თავს დაესხა მცირე 

ლაშქრით მდგომ მეფეს და სასტიკად დაამარცხა იგი. ყველაფერი ეს კი, ისტორიკოსის 

სიტყვით, მეფისადმი ვარდან კოლონკელისძის ,,შურმან და მტრობამ ყო“. შოთა მესხია 

თვლის, რომ სწორედ კოლონკელისძეთა ამ ..შურსა და მტრობას“ იგონებს ისტორიკოსი, 

როცა აჯანყების მონაწილე ივანე ვარდანის ძის შესახებ მიუთითებს–,,პირველთაგანვე 

უთხრიდაო საფლავს მეფეს“. სხვა ივანე ვარდანის ძე,  რომლის წინაპარს ,,შური და 

მტრობა“ ჰქონდა გიორგი III თან, წყაროებით არ არის ცნობილი. პ. ინგოროყვას ყველაფერი 

ეს შენიშნული აქვს  და ,,ბრძოლის ველზე შეპყრობილი“ ივანე ვარდანის ძეც 

კოლონკელისძეთა ამ საგვარეულოს წარმომადგენლად მიაჩნია, რომელიც ,,სახელმწიფო 

ღალატში ყოფილა გარეული“  (ინგოროყვა 1969: 170). მაშასადამე, პ.ინგოროყვას აზრითაც 

ივანე ვარდანის ძე არის კოლონკელისძის შვილი. ამრიგად შოთა მესხიას აზრით (მესხია 

1979: 120)  ივანე კოლონკელისძე თამარის ისტორიკოსის თხზულებაში ივანე ვარდანის 

ძედაა  მოხსენიებული, XII ს. 60–იანი წლების ჰერეთის ერისთავის ვარდან 

კოლონკელისძის შვილია და ჩვენი აზრით, XII ს.70–იან წლებში, ვიდრე 1177 წლამდე, 

ჰერეთის ერისთავიც. ასეთივე მოსაზრება ვარაუდის სახით გამოთქმული აქვს 

ნ.შოშიაშვილსაც: ორბელთა აჯანყებაში მონაწილე ივანე ვარდანის ძე კი შეიძლება იმ 

ვარდან კოლონკელისძის შვილია, რომელიც XIIს. 60–იან წლებში ჰერეთის ერისთავი უნდა 

ყოფილიყო“  ( შოშიაშვილი 1965: 143). 
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    გიორგი III-ისა და თამარისდროინდელი ორი ვარდანისძის ვინაობა გარკევეულად 

შიძლება მივიჩნიოთ–ერთი,  გაგის მფლობელი ივანე ვარდანისძე, ვარდან დადიანის, 

კაენის მფლობელის შვილია, მეორე,  ივანე ვარდანისძე,  ორბელთა აჯანყების მონაწილე და 

გიორგი III–ის ხელისუფლების წინააღმდეგ მებრძოლი, ჰერი დიდებულია, ჰერეთის 

ერისთავის–ვარდან კოლონკელისძის შვილი და ორბელთა აჯანყების დროისათვის იქნებ 

ჰერეთის ერისთავიც. (მესხია 1979: 121). 

       სვანთა ერისთავი ვარდანის ძე ლაბეჭინის და მესტიის ხატის წარწერებით არის 

ცნობილი. ლაბეჭინის ხატის წარწერაზე იკითხება: ,,მ ე   ი ო ვ ა ნ ე    ვ ა რ დ ა ნ ი ს   ძ ე მ ან,   

ს უ ა ნ  თ ა   ე რ ი ს თ ა ვ მ ა ნ,  მ ე ჭ უ რ ჭ ლ ე  თ ა    უ ხ უ ც ე ს მ ა ნ    დ ა   პ რ ო ტ ო ს ტ რ 

ა ტ ო რ მ ა ნ, მოვჭედე ხატი ეს წმიდისა გიორგისა და დავასუენე საყდარსა შინა ოჩამისასა 

(ოჩამჩირისასა?)“ ( თაყაიშვილი 1991: 25–26).  იგივე იოვანე ვარდანის ძე მესტიის ხატის 

წარწერაში კი მხოლოდ ორი თანამდებობით მოიხსენიება. ,,მე იოვანე ვარდანის ძემან  სუ ა 

ნ თ ა   ე რ ი ს თ ა ვ მ ა ნ    დ ა    მ ე ჭ უ რ ჭ ლ ე თ ა     უ ხ უ ც ე ს მ ა ნ   მოვჭედე ხატი ესე.... 

რაჲთა ამ ხატითა (ღმერთსა ევედროს) დიდისა სუანეთისათჳს“  (თაყაიშვილი 1991: 24–25). 

როგორც ვხედავთ, იოვანე ვარდანისძე თავის დროის დიდმოხელეა–სვანთა ერისთავი, 

მეჭურჭლეთუხუცესი და პროტოსტრატორი. ე. თაყაიშვილის აზრით, აქ მოხსენიებული  

იოვანე ვარდანისძე გიორგი III-ის დროს მოღვაწეა და ორბელთა აჯანყების მონაწილე, 

რომელიც ამის გამო შემდეგ გიორგი III-მ ,,სვანეთში აღარ დააყენა და გაგში გადაიყვანა“. 

გ.ჩუბინაშვილმა სათანადო ადგილი დაუთმო თავის გამოკვლევებში, სადაც ძირითადად 

VIII-XI სს. ძეგლებია განხილული, ლაბეჭინისა და მესტიის (ლანჩვანის) ხატებს და მათი 

დათარიღების შესახებაც საგულისხმო დასკვნა მოგვცა. ასე მაგალითად, ლაბეჭინის წმინდა 

გიორგის ხატი, სვანთა ერისთავის, მეჭურჭლეთუხუცესისა და პროტოსტრატორის იოვანე 

(ივანე) ვარდანისძის შეკვეთით გაკეთებული, გ. ჩუბინაშვილის მიხედვით, XI-XII სს. 

მიჯნის ქართული ჭედური ხელოვნების ნიმუშია, (Чубинашвили 1959: 251) ხოლო  ორივე 

ძეგლზე გ.ჩუბინაშვილი ზოგადად შენიშნავს:  

 ,,иконы мечурчлет-ухуцеса и еристава сванов Иване Варданисдзе в Лабечина и в Ланчване 

Местийского района  которые он (Е Такайшвили) отнес в XII век я ролагаю необходимым 

передвинуть в XI” (Чубинашвили 1959: 591).              
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        ძეგლთა შედარებითი ანალიზის მიხედვით, გ. ჩუბინაშვილი თვლიდა, რომ შეიძლება 

მოხდეს, მის მიერ მოცემულ დათარიღებებში, კვლევის მეთოდების გაფართოების ან სხვა 

დამატებითი მომენტების გათვალისწინებით ცვლილებანი, მაგრამ მხოლოდ ნახევარი 

საუკუნის ფარგლებში. ასე რომ ლაბეჭინისა და მესტიის ხატების წარწერებში 

მოხსენიებული სვანთა ერისთავისა და მეჭურჭლეთუხუცესის ივანეს მოღვაწეობის წლები 

არ შეიძლება გასცდეს  XIს. მიწურულსა და XII ს. პირველ ნახევარს. 

     ივანე ვარდანის ძის მოღვაწეობის ხანის ამგვარად განსაზღვრას, თავის მხრივ ასაბუთებს 

წერილობითი წყაროების ზოგი არაპირდაპირი ჩვენებაც, კერძოდ თვით ვარდანისძეთა 

გენეალოგია. მაგ: ე.თაყაიშვილის აზრით ,,სვანთა ერისთავი ვარდანი“, გიორგი II-ის 

დროინდელი, ვარდანისძეთა საგვარეულოს ფუძემდებლად მიიჩნია. ის ხომ მის 

თანამედროვეთა შორის სამეფო ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლით გამოირჩეოდა.  

,,და შემდგომად მამისა მისისა დაყო მშჳდობით ზამთარი ერთი და ზაფხულისა ნახევარი . 

ხოლო შემდგომად თავადთა ამისა სამეფოჲსათა ნიანია ქუაბულისძემან და ივანე 

ლიპარიტის ძემან და ვარდან სუანთა ერისთავმან რეცა თუ იკლეს რაჲმე სიყრმით გიორგი 

მეფისაჲთ და აუშალეს ქუეყანაჲ: ივანე მოირთნა კახნი და დადგა ქსნის პირსა; და ნიანია 

წარუღო ქუთათისისა საჭურჭლე და შედგა ქუთა|თისს შიგა; და ვარდან გაადგინნა სუანნი, 

ავისა მოხარკულნი დაარბიეს და ამოსწყჳვდეს საეგროჲ“    (მეტრეველი 2008: 297–298). 

      გ.ჩუბინაშვილის მიხედვით, სოფ. ფაყის (ლენტეხი) ვედრების ხატი ეკუთვნის ,,X ს. 

არქაულ ხატთა“ რიცხვს, ამ ხატზე მოიხსენიება მისი შემკვეთი ,,სულკეთილისა 

ერისთავთ–ერისთავისა ბაკურის ძე“ ვარდანი. ის მოხსენიებულია ლაბეჭინის 

ღვთისმშობლის ხატის წარწერაზე, რომელსაც გ.ჩუბინაშვილი XI საუკუნის პირველ 

მესამედს აკუთვნებს  (Чубинашвили 1959:415). ასე რომ ჯუმათის წმ. გიორგის ხატის 

წარწერაზე მოხსენიებული ერისთავთ–ერისთავი ვარდან ვარდანის ძე ლაბეჭინისა და 

ფაყის ხატების შემკვეთ ვარდანისძედ უნდა მივიჩნიოთ. 

      ვარდანისძეთა ძირითადი შტოს გენეალოგიას, Xს–ის ბოლოდან XII ს–ის დამდეგამდე 

შ,მესხია შემდეგნაირად წარმოგვიდგენს (მესხია 1979: 124): 

ბ ა კ უ რ ი (ერისთავთ–ერისთავი, Xს. მიწურული, ფაყის ხატის წარწერა); 
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ვ ა რ დ ა ნ ი (ერისთავი, XIს. 30–იანი წლების ფაყისა და ლაბეჭინის ღვთისმშობლის ხატის 

წარწერები); 

ვ ა რ დ ა ნ ი–ვარდანის ძე (ერისთავთ–ერისთავი,XIს. მეორე ნახევარი, ჯუმათის წმ. 

გიორგის ხატის წარწერა და ,,მატიანე ქართლისა“); 

ი ვ ა ნ ე–ვარდანის ძე (ერითავთ–ერისთავი, მეჭურჭლეთუხუცესი, პროტოსტრატორი, XIს 

მიწურული, XII ს.დამდეგი, ლაბეჭინის  წმ. გიორგის და მესტიის წმ. გიორგის, ჯუმათის 

გაბრიელ მთავარანგელოზის ხატების წარწერები). და აქვე დასძენს, რომ წარმოდგენილი 

გენეალოგია, ცხადია, არასრულია, მაგრამ ის მაინც კარგად ჩანს, რომ ივანე ვარდანის ძე 

მეჭურჭლეთუხუცესი არ არის გიორგი III–ის თანამედროვე, რაც თავისთავად გამორიცხავს 

ივანე ვარდანის ძის მფლობელობას გაგში XII ს. მეორე ნახევარში და აგრეთვე გაგის 

მემკვიდრეობით მიღებას არიშიანთაგან. ივანე ვარდანის ძის მოღვაწეობის დროის 

განსაზღვრას XI საუკუნის მიწურულითა და XII ს. დამდეგით (მისი პირველი ნახევრით) 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართული სამოხელეო წყობის, კერძოდ მეჭურჭლეთუხუცესისა 

და პროტოსტრატორის თანამდებობათა ისტორიისათვის. მეჭურჭლეთუხუცესის სახელო, 

განხილული მასალის მიხედვით, ნახევარი საუკუნითა და მეტი ხნით ადრე დასტურდება 

ქართულ სამოხელეო წყობაში, ვიდრე ამ თანამდებობას მოიხსენიებდნენ ნარატიული 

წყაროები. 

      ,,პროტოსტრატორი“–მეორე თანამდებობა ივანე ვარდანის ძის. ამ თანამდებობის 

ერთადერთ წყაროს ლაბეჭინის ხატის წარწერა შეადგენს, ეს სახელო, ხომ  სხვაგან არსად 

არც XI საუკუნემდე და არც XII-XIIIსს. ქართულ სინამდვილეში  დადასტურებული არ 

არის. 

           ბიზანტიის სამოხელეო წყობაში ერთ–ერთი მაღალი რანგის სამხედრო ხელისუფალი 

ჩანს პროტოსტრატორი. ჟ. შუმბერგერის განმარტებით (შუმბერგერი 1884: 358), 

პროტოსტრატორი იგივეა, რაც ობერშტალმაისტერი. ეს თანამდებობა ჰქონია XI ს. 

ბიზანტიაში კონსტანტინე მონომახის მაგისტროსს რომან სკლიაროსს. საქართველოს 

სამოხელეო წყობაში კი ეს თანამდებობა აღმოსავლური ტერმინით – ამირახორით  

აღინიშნებოდა. შ. მესხია თვლის, რომ (მესხია 1979: 125)  XI ს. მეორე ნახევრის ქართული 
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სამოხელეო ტერმინოლოგიის პროტოსტრატორი უფრო ამირახორის ადრინდელი (XI-XII 

სს. მიჯნის) სახელწოდება იყოს, ვიდრე რომელიმე სხვა სამხედრო ხელისუფლისა. 

      ქართულ მეჯინიბეთუხუცესს შეადარა პროტოსტრატორი ე.თაყაიშვილმა   

(თაყაიშვილი 1991: 26).  ,,თუმცა ბიზანტიაში მას სხვა ფუნქციებიც ჰქონდა–სამხედრო და 

საერო და ის ყოველთვის წარჩინებულ კარისკაცთა პირველ რიგში იყო“  (თაყაიშვილი 1991: 

26). ასევე ე.თაყაიშვილი იმოწმებს დუ კანჟს, რომლის მიხედვით, პროტოსტრატორი 

მეფისა და სასახლის მცველია, სტრატორთა თავია, უფროსია   (დუ  კანჟი 1891: 26).  

პროტოსტრატორი, როგორც ჩანს სამეფო კარზე ერთ–ერთი სამხედრო ხელისუფალია, მას 

,,სტრატორები“ (stratos-ჯარი. ლაშქარი, შეიარაღებული ძალები) ექვემდებარებოდა.    

ქართულ  წყაროებში, სარდლის აღმნიშვნელ ტერმინად პროტოსტრატორი არ ჩანს. 

საქართველოში ამ დროს იხმარებოდა, სპასალარი, სპასპეტი და ამირსპასალარი. 

საქართველოს სამეფო კარზე ასეთად მანდატურთუხუცესი ჩანს, მაგრამ სამხედრო 

ხელისუფალი იყო აგრეთვე ამირახორიც,  ჩუხჩარხიც და ზოგი სხვაც.  

        სამეფო კარზე მეჭურჭლეთუხუცესობასთან ერთად სვანთა ერისთავს ივანე ვარდანის 

ძეს სამხედრო სახელოც მოუპოვებია, თვლის შ.მესხია ( მესხია 1979: 125). მისი როგორც 

სამხედრო ხელისუფლის კარიერის შემდეგი საფეხურის მაუწყებელი უნდა იყოს ჯუმათის 

გაბრიელ მთავარანგელოზის ხატის წარწერა, სადაც იგივე ივანე ვარდანის ძე უკვე 

მანდატურთუხუცესად არის მოხსენიებული: ,,სუანთა ერისთავსა და მანდატურთ ხ˜ცს  

ივან(ე)  მსახურთ უხ˜ცს... ჯუმათის გაბრიელ მთავარანგელოზის ხატის წარწერის ,,სვანთა 

ერისთავი ივანე“ სხვა არავინ შეიძლება იყოს, თუ არა ლაბეჭინისა და მესტიის ხატების 

მეჭურჭლეთუხუცესი და პროტოსტრატორი ივანე ვარდანის ძე. ჯუმათის ხატის 

წარწერაზე ივანე ვარდანის ძე ახალი თანამდებობით იხსენიება.გიორგიII-ისა და დავით 

აღმაშენებლის პირველ ამირახორად და მანდატურთუხუცესად ივანე ვარდანის ძე უნდა 

მიგვეჩნია, ხოლო ტერმინ ,,მანდატურთუხუცესის“ ქართულში დამკვიდრების დროდ კი 

XI-XIIსს. მიჯნა  (შ. მესხია;1979,126).  

        ივანე [კოლონკელისძე] - [XII ს. შუა წლები - 1178 წ.].ვარდანის-ძე ჰერეთის 

ერისთავი და მეჭურჭლეთუხუცესი. XII ს-ის 60-იანი წწ. - 1177/1178 წ. გიორგი III-ის (1156-1184) 

მეჭურჭლეთუხუცესი, ორბელთა ამბოხის აქტიური მონაწილე. 



83 
 

მას უნდა გულისხმობდეს ვახუშტი, როცა მოგვითხრობს ორბელთა აჯანყების 

დასახმარებლად მეჭურჭლეთუხუცესის მიერ ჰერ-კახთა და აღმოსავლეთ კავკასიელთა 

შეკრების შესახებ. ეს ცნობა აძლევს საფუძველს შ. მესხიას იგი ჰერეთის ერისთავ 

კოლონკელისძეთა საგვარეულოს მიაკუთვნოს. ორბელთა აჯანყების ჩახშობის შემდეგ 

ივანე ვარდანის-ძე [კოლონკელიძე] შეიპყრეს. ამ ამბის შემდეგ კოლონკელიძეებს 

ჰერეთის ერისთავობა მცირე ხანს ისევ ეპყრათ  ( სურგულაძე  2017:  226). 

ყუთლუ არსლანი - მეჭურჭლეთუხუცესი, სავარაუდოდ, ორბელთა გამოსვლის 1177 წ-ის შემდგომ 

1185 წ-მდე. მისი საგვარეულო კუთვნილება უცნობია, რამაც მისი სოციალური წარმომავლობის 

შესახებ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ნაწილი ავტორებისა ყუთლუ არსლანს მიიჩნევს 

„უგვაროთაგან“ აღზევებულად (ივ. ჯავახიშვილი, ა. კიკვიძე, ვ. აბაშმაძე და სხვ.); შ. მესხია - 

საქალაქო წრეების ზედაფენის წარმომადგენლად; სხვები - დიდებულ აზნაურად (პ. ინგოროყვა, ნ. 

ბერძენიშვილი, შ.ბადრიძე, ი. ანთელავა). მისი გავლენა სამეფო კარზე იმდენად ძლიერი ყოფილა, 

რომ თამარი მისთვის ამირსპასალარობის ბოძებას აპირებდა. ყუთლუ-არსლანის სახელთანაა 

დაკავშირებული თანამოაზრეებთან ერთად პოლიტიკური გამოსვლა სამეფო 

უფლებამოსილებების ნაწილის ახალი სათათბირო დაწესებულებისათვის („კარავი“) დელეგირების 

მოთხოვნით, რასაც შედეგად მისი კარიერის დასასრული მოჰყვა. თამარმა იგი ჯერ დააპატიმრა, 

მაგრამ „ლაშქართა“ მოთხოვნის შემდეგ მალე გაათავისუფლა. ყუთლუ-არსლანის შემდგომი ბედი 

უცნობია (სურგულაძე  2017: 226).             

      თამარის პირველი მეჭურჭლეთუხუცესი ყუთლუ–არსლანი იყო. მისი ვინაობის შესახებ 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში საკმაოდ მდიდარი ლიტერატურაა შექმნილი. როგორც 

ცნობილია მკვლევართა ერთი ნაწილის მიერ ყუთლუ–არსლანი მიჩნეულია დაბალი 

სოციალური წრეებიდან, ვაჭარ–ფინანსისტებად აღზევებულ ,,უგვარო“ პირად 

(ჯავახიშვილი 1984: 122–128;   ჯანაშია 1952: 428;   მესხია 1962: 107;  აბაშმაძე 1969: 368–450;  

მეტრეველი 1973: 138–170;  მელიქიშვილი 1973: 93–96).  ხოლო მეორე ნაწილის მიერ 

დიდგვაროვან ფეოდალად. 

        ი.ჯავახიშვილმა  ყუთლუ–არსლანის დაბალი სოციალური ფენებიდან 

წარმომავლობის არგუმენტად მისი ,,ბიჭად“ მოხსენიება მოიტანა და დაასკვნა, რომ  

ასეთად წოდებული  პირი ,,შეუძლებელია....დიდგვარიანი აზნაური ყოფილიყო“ 

(ჯავახიშვილი  1984: 122). 
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,,ბიჭი“, როგორც განმარტა ი. ჯავახიშვილმა, ძველ საქართველოში ,,ბუშს“, უკანონო შვილს 

აღნიშნავდა, ხოლო ,,ბიჭი“დიდგვარიანი აზნაურისათვის არ შეიძლებოდა ეწოდებინათ  

(ჯავახიშვილი 1984: 122). ამასვე დაუკავშირა მან კონტექსტში მოხსენიებული ,,ჯორიც“. 

 თუმცაღა როგორც დგინდება ,,ბიჭიც“ და ,,ჯორიც“ ,,ისტორიათა და აზმათა“ ტექსტში 

ნახმარია არა ყუთლუ–არსლანის სოციალური წარმოშობის თუ რელიგიური კუთვნილების 

გამოსახატავად, არამედ მისი მოქმედების მისი გამოსვლის დასახასიათებლად. 

          ,,ისტორიათა და აზმათა“  აღდგენილ ტექსტში ეს ადგილი ასეა მოცემული: ,,ყუთლუ–

არსლან, ცხოვარმან ჯორის სახე /დ/ ორ ბუნების მყოფელმან, ვითარ მისცემს ბიჭთა 

გონებისა მზაკუარება მომღებელმან წესსა რასამე სპარსთა განაგისსა“... (ისტორიანი და 

აზმანი შარავანდედთანი 2008: 405–406). 

            ი. ჯავახიშვილს ეს ტექსტი ასე ესმის ყუთლუ–არსლანმა რომელიც ცხვარივით 

უწყინარი ჩანდა ჯორის მსგავსად ორი ბუნება (ე.ი. ორგულობა) გამოიჩინა, როგორც ბიჭებს 

გონების მზაკუარება ,,მისცემს“. ,,ვითარ მისცემს ბიჭთა გონებისა მზაკუარება“ ფაქტიურად 

,,ჯორის სახედ ორ ბუნებას“ განმარტავს  (ჯავახიშვილი 1984: 124). 

               ,,ისტორიათა და აზმათა“ ავტორს ცხადია ალეგორიების გარეშეც შეეძლო აღენიშნა 

ყუთლუ–არსლანის დაბალი წარმოშობა, ეს რომ მართლაც ასე ყოფილიყო.დაბალი 

წარმოშობის მსახურთუხუცესი აფრიდონი პირდაპირ ,,უგვაროდაა“ წოდებული. და 

,,აზნაურის ყმობისაგან....კაცქმნილად“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 406). 

მითუმეტეს რომ ავტორი აფრიდონისადმი სიმპატიითაა განწყობილი. 

          შეგვიძლია დავასკვნათ,რომ ყუთლუ–არსლანის შესახებ  ,,ისტორიანი და აზმანში“ 

დაცული ცნობიდან არ გამომდინარეობს,  რომ საქართველოს მეფის მეჭურჭლეთუხუცესის 

თანამდებობა დაბალი წრეებიდან წარმოშობილ ვაჭარ–ფინანსისტთაგან აღზევებულ პირს 

ეჭირა.  

        ყუთლუ–არსლანის ვინაობის შესახებ მოხსენიებულ, ერთ–ერთ წყაროს წარმოადგენს 

,,კორიდეთის სახარების“ მინაწერი, რომელიც დიდი ხანია ცნობილია სხვადასხვა 

მკვლევართათვის, მაგ: მ. ჯანაშვილმა (ჯანაშვილი 1909: 74–87). ორჯერ (ქართულად და 

რუსულად) გამოსცა; ნ.მარმა საკმაოდ ვრცელი გამოკვლევა უძღვნა კორიდეთის სახარების 

ქართულ მინაწერებს (მარი 1911: 211–240). სადაც ყუთლუ–არსლანის ვინაობის 
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გამოკვლევას დაუთმეს დიდი ნაწილი. მ.ჯანაშვილმა საერთოდ სცადა ყუთლუ–არსლანის 

დიდგვაროვნება ჯაყელობა დაემტკიცებინა (ჯანაშვილი 1909: 120). წინააღმდეგ  

ი.ჯავახიშვილის მოსაზრებისა. ასევე იყენებს ამ წყაროს პ.ინგოროყვა (ინგოროყვა 1969: 596–

691). სადაც ის ყუთლუ–არსლანის ჯაყელობასა და ,,კორიდეთის თემის“ ერისთავთ–

ერისთავობას ამტკიცებს, რომელიც მიუხედავად ამისა პ.ინგოროყვას ვრცელ ნაშრომში ვერ 

მოხვდა. ასევე პ.ინგოროყვამ შენიშნა მ.ჯანაშვილის აზრი იმის თაობაზე რომ მაგ: ,,ორი 

გვარეულობა ერთ გვარეულობად მიიღო და სხვა“ (ინგოროყვა 1969: 587). 

         მკვლევარის მიერ შედგენილი ყუთლუ–არსლანის წინაპართა ხუთი თაობის 

გენეალოგიას (XIს–დან დაწყებული XIIს. 80–იან წლებამდე) ყუთლუ–არსლანის ჩათვლით 

არ ახლავს დასაბუთება, და ამიტომ პ.ინგოროყვა ვერ სცილდება მ.ჯანაშვილის 

თვალსაზრისს, რომელსაც მკაცრად ნ.მარი აკრიტიკებდა. ნ.მარმა 1266–1269 წლებით (მარი 

1911: 217). დაათარიღა, კორიდეთის სახარების მინაწერი, რომელიც მ.ჯანაშვილმა(Xს.) 

დაათარიღა.   ამიტომ წერდა ნ.მარი საერთოდ  კორიდეთის სახარების მინაწერთა  შესახებ: 

    ,,Наконец, несмотря на все доказательства, исторические и стилистические, 

палеографического, рукописные материал из XIII-го века и более позднего времени 

переносится в X-и и даже IX-и век и на етои почве поднимается ложная тревога......делается 

попытка подарватъ значение опыта реалъно-исторического освещения истории тамары. 

данного одним из представителеи новои школы“ (მარი 1911: 216).როგორც იქვე, სქოლიოშია 

მითითებული, ნ.მარს ამ შემთხვევაში მხედველობაში  ჰქონდა ი. ჯავახიშვილის სათანადო 

ნაშრომი და მისი თვალსაზრისით ყუთლუ–არსლანის ვინაობის შესახებ, რომელსაც 

კორიდეთის სახარების მინაწერების მიხედვით აკრიტიკებდა მ.ჯანაშვილი. 

     თამარის პირველ ისტორიკოსს, აქვს ერთი საინტერესო ცნობა, ყუთლუ–არსლანის 

ჯაყელ–ბოცოსძეთა გვარეულობის შესახებ, რომელიც თავის დროზე პ.ინგოროყვამ 

გამოიყენა. ეს ცნობა ეხება აჯანყებულებთან მოსალაპარაკებლად ორი წარჩინებული ქალის 

გაგზავნას: ,,ამ დროს ისტორიკოსის ცნობით, სასახლიდან ყუთლუ–არსლანის დასთან 

მოსალაპარაკებლად გაუგზავნიათ–,,ორნი საპატიონი დიოფალნი, რომელი იყო ერთი 

ხუაშაქ ცოქალი, დედა ქართლისა ერისთავთ–ერისთავის რატისი, და ერთი კრავაჲ ჯაყელი 

დედა აწ მყოფთა სამძივართა“. ხოლო რის გამოა რომ მოლაპარაკების საწარმოებლად 
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წარგზავნილ ორ დიოფალთა შორის–ერთი იყო ჯაყელთა გვარისა, დიოფალი კრავაჲ 

ჯაყელი? ცხადია იმის გამო რომ თვით ვაზირი ყუთლუ–არსლანი იმავე გვარისა იყო, 

ჯაყელი და ყუთლუ–არსლანის დასი კრავაჲ ჯაყელის სიტყვას და დაპირებას უფრო 

ირწმუნებდა (ინგოროყვა 1969: 601). მ.ჯანაშვილიც იყენებდა იმავე ცნობას, ამ 

თვალსაზრისის დასამტკიცებლად (ჯანაშვილი 1909:120).  

 მიუხედავად ამისა პ. ინგოროყვას მიერ მითითებული თუ დამოწმებული არც ერთ 

წყაროდან არ ჩანს თამარის ყუთლუ–არსლანის არც ჯაყელობა და არც მისი ერისთავთ–

ერისთავობა, ,,კორიდეთის თემში“. პ.ინგოროყვას აზრით, ყუთლუ–არსლანი 

მეჭურჭლეთუხუცესად 1178 წლიდან, ე.ი. ორბელთა აჯანყების შემდეგაა აღზევებული 

ყუბასართან, აფრიდონთან,  ჭიაბერთან და სხვებთან ერთად. 

      ყუთლუ–არსლანის ყივჩაღობაზეც ჰქონდათ მკვლევარებს ეჭვი, მაგ: ს.ერემიანი 

თვლიდა ასე, თუმცა მას დასადასტურებლად არავითარი წყარო არ ჰქონდა მოშველებული. 

ის მხოლოდ ალბათ მის სახელს ემყარებოდა.,,ყუთლუ–არსლან“ ქართული წარმოშობის არ 

არის. ის თურქულია. ,,ყუთლუღ–არსლანისაგან“ არის წარმომდგარი და თურქულად 

ბედნიერ ლომს ნიშნავს. ი.ჯავახიშვილს და ნ.მარს თავის დროზე მითითებული და 

განმარტებული აქვთ, რომ უცხოური წარმოშობის სახელის მიხედვით პიროვნების 

ეროვნულ კუთვნილების შესახებ დასკვნის გამოტანა შეუძლებელია  (ჯავახიშვილი 1984: 

124). ამრიგად სახელის მიხედვით ყუთლუ–არსლანის უცხოელად, კერძოდ  ყივჩაყური 

წარმოშობისად და ყივჩაყად მიჩნევა, ცხადია მცდარია. ყუთლუ–არსლანისა და მისი დასის 

ორგანიზებული გამოსვლის და ყუთლუ–არსლანის დატყვევების  შემდეგ სამეფო 

ხელისუფლება ცხადია, იძულებული გახდა იგი თანამდებობიდან გადაეყენებინა და 

როგორც ტახტის წინააღმდეგ მებრძოლი, არსებული სამართლის ნორმებით დაესაჯა. 

          კახაბერ ვარდანისძე - მეჭურჭლეთუხუცესი 1185 წ. შ. მესხიას ვარაუდით, იგი უნდა 

ყოფილიყო სვანთა ერისთავის, მეჭურჭლეთუხუცესის და პროტოსტრატორ იოვანე/ივანე 

ვარდანისძის შთამომავალი (სურგულაძე 2017:227). 

         კახაბერ ვარდანის ძე იყო  მთავარ ანგელოზ მიქაელის ხატზე წარმოდგენილი, 

რომელიც სვანეთის სოფელ ლაღამშია დაცული.   ოქროთი დაფერილი ხატი მთავარ 

ანგელოზ მიქაელისა ვერცხლისა, ნაჭედი,  23 X 18 სანტ. მთავარ ანგელოზი სრულის ტანით 
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და ფრთებით არის წარმოდგენილი; მარჯვენა ხელში მხარზე გადებული ხმალი უჭირავს; 

მარცხენა ხმლის ქარქაშზე უძევს. აშია რომბ–ლურსმულია მედალიონებით, მაგრამ 

უსახოდ. ხატი დაზიანებულია; ზემოთ ორივე მხარეს თავისა ერთი სტრიქონი წარწერაა, 

რომელიც გაგრძელებულია ორ სტრიქონად ქვემოთ და იკითხება ასე:  

  

წო : მიქაელ:. შეიწყალე:.                                            წმიდაო მიქაელ, შეიწყალე 

ერსთვთ:. ერისთ                                                           ერისთვთ ერისთა– 

ვ:. კხბრ                                                                            ვი კახაბერ– 

ი                                                                                        ი. 

    ერისთავთ ერისთავი კახაბერი შეიძლება იყოს ის კახაბერ ვარდანის ძე, რომელსაც თამარ მეფემ 

უბოძა მეჭურჭლეთუხუცესობა  (თაყაიშვილი 1991: 326).       



88 
 

 

მთავარანგელოზ მიქაელის ვერცხლის ხატი,სვანეთი სოფელი ლაღამი. 
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              ,,კუალად უბოძა მეჭურჭლეთუხუცესობაჲ დიდსა და გუარიანსა კაცსა 

ვარდანისძესა კახაბერს“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008:408) ასე მოიხსენიებს 

თამარის პირველი ისტორიკოსი, კახაბერ ვარდანის ძეს, რომელიც, მეჭურჭლეთუხუცესის 

თანამდებობაზე ყუთლუ–არსლანის მაგიერ აღზევდა. თითქოს ხაზს უსვამს ისტორიკოსი 

მის დიდგვარიანობას. მას ხომ აქამდე არც ერთი არ შეუმკია: არც ჭიაბერი, არც ვარდან 

დადიანი,   არც მარუშიანი, არც გამრეკელ თორელი და სარგის მხარგრძელიც კი. 

       სამეცნიერო ლიტერატურაში სხვადასხვა მოსაზრებაა გამოთქმული კახაბერ 

ვარდანისძის შესახებ. მაგ; ს.ერემიანს ის ვარდან დადიანის შვილად მიაჩნია (ერემიანი 

1946: 398).  თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თამარის ისტორიკოსი, როცა ამბობს, 

,,მსახურთუხუცესობა დადიანსა ვარდანს“ ებოძა. ამას გარდა, ისტორიკოსი იქვე 

მიუთითებს, რომ ვარდან დადიანს, მისი მამის მოხუცებულების გამო ებოძა პატივი, ეს 

მოსაზრება ალბათ ნაკლებად სწორია, მამა და შვილი, ერთდროულად დაეწინაურებინოთ 

და შვილისათვის უფრო დიდი თანამდებობა ებოძებინოთ. საერთოდ მკვლევარები ამ 

პერიოდში მოხსენიებულ ვარდანისძეებთან დაკავშირებით ანგარიშს არ უწევენ იმას, რომ 

,,ვარდანის ძე“ ზოგჯერ გვარსახელია, ზოგჯერ კი მხოლოდ მამის (ვარდანი) სახელი, 

გიორგისა და თამარის მეფობის დროს სხვადასხვა პირის მოხსენიება ვარდანის ძედ 

რამდენადმე აძნელებს თვით კახაბერ ვარდანის ძის ვინაობის დადგენასაც (მესხია 1979: 

116). 

       პ.ინგოროყვას აზრით, კახაბერ ვარდანის ძის დანიშვნა მეჭურჭლეთუხუცესად 

ნიშნავდა 1177 წლამდე (ე.ი.ორბელთა აჯანყებამდე) არსებული ვითარების აღდგენას. 

თვით ივანე ვარდანის ძე კი პ.ინგორიყვას აზრით ,,ბრძოლის ველზე შეიპყრეს“  

(ინგოროყვა 1969: 655). და მისი აზრით ივანე ვარდანის ძე არის გაგელი ვარდანის ძე და 

მამა კახაბერ ვარდანის ძისა. მკვლევარს ეს მოსაზრება არაერთხელ გამეორებული აქვს 

სხვადასხვა სახით: ,,ივანე ვარდანის ძე II-მ, რომელსაც ეჭირა ვაზირის 

მეჭურჭლეთუხუცესის პოსტი 1150/60–1177 წლებში, როგორც მოხსენებული გვქონდა 

მონაწილეობა მიიღო...დემნას აჯანყებაში 1177 წელს, ამის გამო იგი გადაყენებულ იქნა 

ვაზირობიდან. ვაზირობა ჩამოერთვა ვარდანის ძეთა გვარს....ხოლო1184–5 წელს მოხდა 
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რესტავრაცია...ვარდანის ძეთა გვარს ისევ დაუბრუნდა ვაზირის მეჭურჭლეთუხუცესის 

თანამდებობა. მეჭურჭლეთუხუცესის პოსტზე დაინიშნა კახაბერ ვარდან ძე II, რომელსაც 

უჭირავს ეს თანამდებობა 1184/85 წლიდან 1190წლამდე“  (ინგოროყვა 1969: 648). ან კიდევ: 

,,1150/60 წლებში შემწყდარა არიშიანის სახლის მამრობითი ხაზი. მისი მემკვიდრე ხდება 

(მდედრობითი ხაზით) ერისთავთ–ერისთავი ივანე ვარდანის ძე (II), რომელიც მიიღებს 

არიშიანის სავაზირო თანამდებობას–მეჭურჭლეთუხუცესობას. ივანე ვარდანის ძეს 

უჭირავს მეჭურჭლეთუხუცესის პოსტი 1150/60–იან წლებიდან 1177წლამდე. 

მეჭურჭლეთუხუცესად ისევ დაინიშნა არიშიანის მემკვიდრე ვარდანისძეთა გვარიდან–

ერისთავთერისთავი კახაბერ ვარდანის ძე (II), რომელსაც უჭირავს ეს სავაზირო პოსტი 

მეჭურჭლეთუხუცესისა 1184/85–1190 წლების მანძილზე“  (ინგოროყვა 1969: 631–632). 

          აბულასანი - ქართლის ერისთავი 1185-1188 წწ.; თბილისის ამირა რუსთავისა და 

შვიდთა მთეულთა პატრონი და მეჭურჭლეთუხუცესი 1187-1188 წწ. დასავლეთ 

საქართველოს დიდებული; დაწინაურებული საქართველოს სამეფო კარზე თამარის 

პირველი ქორწინების წლებში. 

ლურჯი მონასტრის ცნობილ წარწერაში აბულასანი რამდენიმე მაღალი თანამდებობით, 

მათ შორის ქართლის ერისთავად მოიხსენიება. მკვლევართა ნაწილს აეჭვებს მისი 

ქართლის ერისთავობა, რაც ამ დროს რატი სურამელს უნდა ჰქონოდა, მაგრამ წარწერის 

მონაცემებში ეჭვის შეტანა ძნელია. 

აბულასანის აღზევება უნდა მომხდარიყო თამარის პირველი ქორწინების წლებში, გიორგი 

რუსის მფარველობით, რომლის საქართველოში ჩამოყვანის საქმეში აბულასანმა დიდი 

წვლილი შეიტანა. გიორგი რუსის მფარველობით უნდა მიეღო მას სამეფო კარის 

მეჭურჭლეთუხუცესობა (1187/1188) და ამ თანამდებობასთან უშუალოდ დაკავშირებული 

თბილისის ამირათ-ამირობა. ვარაუდობენ, რომ ქართლის ერისთავობა რატი 

სურამელს უნდა დაეკარგა აბულასანის გამო. ამ უკანასკნელის კარიერის დასასრული 

გიორგი რუსის საბოლოო განდევნას (1188) უკავშირდება. გიორგი რუსის დამარცხების 

შემდეგ წყაროებიდან მისი სახელი იშლება (სურგულაძე  2017:227).  
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             1185 წელს დანიშნული კახაბერ ვარდანის ძე 1187–1188 წელს, ,,უგვაროთა“ 

მოქალაქეთა ზედაფენის წარმომადგენელმა აბულასანმა შეცვალა. აბულასანის ვინაობის 

შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება აქვთ ქართველ და სომეხ მკვლევარებს: მკვლევართა ერთი 

ნაწილი  (ინგოროყვა 1963: 98–104;  ცინცაძე 1956: 151–152). აბულასანს ქართველ 

დიდგვარიანად მიიჩნევს, მეორე სომეხ ამირქურდ არწრუნად (ერემიანი 1946: 395). 

აბულასანის აღზევებაში დიდი როლი ითამაშა გიორგი რუსმა  (მესხია 1962: 110–144). 

      აბულასანმა თბილისის ამირას თანამდებობა ორბელთა აჯანყების შემდეგ მიიღო და, ამ 

ადგილზე შეცვალა თბილისის ამირათ–ამირა ქურდი. დავით ქობაირელის 

,,მოსახსენებელის“ საინტერესო ცნობით, კაენის ციხეში გასამაგრებლად აყრილ ლიპარიტ 

ორბელსა და დემნა უფლისწულს ,,მეფის ბრძანებით დაედევნა კეთილმსახური თბილისის 

ამირათმთავარი ქურდი, დაეწია მათ ვიწრო გზაზე თავის საკუთარ მხარეში, რომელსაც 

მაჰკაბერდი ეწოდება. დასცა მათ ბრძოლის ყიჟინა და უკანვე გამოაქცია, დაედევნა და 

წამოიღო იმ ჯარის დავლა და ალაფი“ (მაისურაძე 1966: 264). აქედან ჩანს, რომ 

მანკაბერდელი ქურდი, ორბელთა აჯანყების დროს თბილისის ამირა ყოფილა, მას დიდი 

დახმარება გაუწევია კიდევაც გიორგი III. მაგრამ მეფეს მისთვის (ჩვენთვის უცნობი 

მიზეზების გამო) მაინც წაურთმევია ეს თანამდებობა და გადაუცია აბულასანისათვის 

(ერემიანი  1965: 84–85). 

        აბულასანი თამარის პერიოდში აღზევდა. თამარის ისტორიკოსის მიხედვით, 

აბულასანი იყო ,,ამირა ქართლისა და ტფილისისა“. დ.მუსხელიშვილი თვლიდა, რომ 

აბულასანი ჯერ იყო ,,ამირა თბილისისა“ (თამარის ისტორიკოსის ცნობა), ხოლო შემდეგ 

,,ამირათ–ამირა თბილისისა“ (,,ლურჯი მონასტრის“ წარწერა). და მაშასადამე 

,,მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვალი“  ასე რომ მისი აზრით, აბულასანი იყო პირველი, 

რომელმაც მიიღო ,,თბილისის ამირთამირას“ წოდება და მაშასადამე, თანამდებობა 

,,მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვლისა“ (მუსხელიშვილი 2014: 325). შ. მესხიამ უარყო 

დ.მუსხელიშვილის ეს მოსაზრება და აღნიშნა, რომ დ.მუსხელიშვილისა და მის 

წინამორბედ მკვლევართა მიერ, ჩვენი აზრით, სწორად ვერ არის წაკითხული ,,ლურჯი 

მონასტრის“ წარწერა (მესხია 1962: 132–134). ,,ლურჯი მონასტრის“  წარწერას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს აბულასანის თანდათან აღზევების, მისი სამოხელეო კარიერის, 
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ცალკეული საფეხურების გასათვალისწინებლად. ბასილი წარწერის გამკეთებელი 

აღნიშნავს: ავაგე ეს ტაძარი ,,ნაცვალსაგებლად ჩემთჳს და საყუარელისა ძმისა ჩემი სა 

ერისთავთ–ერისთავისა ქართლისა ამირათ ამირისა რუჲსთაჳსა და შჳდთა მთეულეთთა 

პატრონისა აბულასანისათჳს  (ბერიძე 1948: 96–97). ბასილს კარგად სცოდნია თავისი ძმის 

აბულასანის ყველა თანამდებობა და ზუსტად აუსახავს იგი წარწერაში.  როგორც ივ. 

ჯავახიშვილი  (ჯავახიშვილი 1982: 337)  ვარაუდობდა ან რა საფიქრებელია, რომ ,,ბასილს 

თავის წარწერაში თავის ძმის აბულასანის მოხელეობის ნუსხა სრული სისწორით ვერ 

აღენიშნა“. აბულასანის მოხსენება ,,ამირათ–ამირად რუსთავისა“ ,,ლურჯი მონასტრის“ 

წარწერაში არ შეესაბამება დ. მუსხელიშვილის მოსაზრებას ,,ამირათ–ამირას“ მხოლოდ 

თბილისის გამგებლის წოდებად მიჩნევის შესახებ (მესხია 1979:134). როგორც ჩანს, 

აბულასანის თბილისში ამირობა თუ ამირათ–ამირობა, რაკი ასეთი წოდება (ამირათ–

ამირობა) სხვა ქალაქის გამგებლებსაცჰქონდათ(რუსთავი, კარი და სხვა). არ გულისხმობს 

ამირათ–ამირას ,,მეჭურჭლეთუხუცესობის ნაცვლობას“. 

            აბულასანი არ ყოფილა ,,მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვალი“ (მესხია 1962: 140–189). 

გიორგის სამეფო კარზე ქართლისა და თბილისის ამირობით დაიწყო მისი კარიერა. 

გიორგი რუსის ხელშეწყობითა, და ყუთლუ–არსლანის დასის გამოსვლით, აბულასანი 

ქართლის ერისთავთ–ერისთავიც ხდება, რუსთავის ამირათ–ამირაც და შვიდთა 

მთეულეთთა“ პატრონიც  (,,ლურჯი მონასტრის“ წარწერა). ამითაც არ დამთავრებულა  

მისი დაწინაურება სამეფო კარზე–ქართლის ერისთავთ–ერისთავი მალე 

მეჭურჭლეთუხუცესიც ხდება.  (ანდრია მოციქულის ხატის წარწერა). მისი ასეთი აღზევება 

ისევ სწრაფად იცვლება, კრახის მიზეზი, გიორგი რუსის განდევნა საქართველოდან. 

აბულასანმა დაკარგა მეჭურჭლეთუხუცესობაც და ქართლის ერისთავთ–ერისთავობაც 

(მესხია 1962: 137–138). 

        ქართულ ისტორიოგრაფიაში სადავოდაა ქცეული ის ფაქტი, თუ ვინ იკავებს 

აბულასანის მერე მეჭურჭლეთუხუცესის თანამდებობას. მკვლევარებს სხვადასხვა 

მოსაზრება და ვარაუდი აქვთ ამის შესახებ. 

           პ. ინგოროყვას აზრით აბულასანის შემდეგ 1191–1196 წლებში ეს თანამდებობა 

მიუღია ასათ გრიგოლისძეს. ასათის ,,დასმა სასთაულითა“ (ინგოროყვა 1969: 104).  
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პ. ინგოროყვა წერს: ,,1191წ. ახლო ხანებში....ასათ ჰერეთის ერისთავს მოუმატეს ახალი 

სამფლობელო  ქვეყანა–რუსთავის თემი და დადგინეს სამეფო კარის ვაზირად. 

,,მეჭურჭლეთუხუცესად“ (ინგოროყვა 1969: 172). ხოლო  შემდეგ ეს თანამდებობა მიუღია 

გრიგოლს–შოთას მამას: ,,თამარის მეფობის მეორე ნახევარში გრიგოლი ჩანს, კარის 

ვაზირადაც ყოფილა დადგენილი,  ,,მეჭურჭლეთუხუცესად“.  ,,აბულასანის შემდეგ 1192/3 

წელს, თანამდებობანი რუსთავის მხარის ერისთავთ–ერისთავისა და ვაზირის 

მეჭურჭლეთუხუცესისა გადაეცა ჰერეთის ბაგრატიონს  ასათ II გრიგოლის ძეს. იმ 

დროიდან, 1192–3 წლიდან მოკიდებული, ეს თანამდებობანი  რუსთავის ერისთავთ–

ერისთავისა და ვაზირის მეჭურჭლეთუხუცესისა ჰერეთის ბაგრატიონთა გვარში 

დამკვიდრდა (ინგოროყვა 1969:  633). 

      ნ. შოშიაშვილმა კი მართებულად უჩვენა,  რომ ,,სასთაულითა ჯდომა“ არ ყოფილა 

მარტოოდენ მეფისა და ,,ვაზირთა პრეროგატივა“ და რომ ,,სასთაულით“ დიდმოხელეებს 

გარდა, ისხდნენ სხვა უფრო დაბალი რანგის ხელისუფალნიც  (შოშიაშვილი 1965: 143–148). 

შ.მესხიამ შენიშნა, (მესხია 1979: 143) რომ ,,ჩვენ არაფერს ვამბობთ ამჯერად რუსთავის 

ერისთავის ხელისუფლების არსებობისა და მისი ,,არიშიანთა სამემეკვიდრეო“ ადგილად 

გამოცხადების უსწორობის შესახებ. ეს ნათლად აქვთ ნაჩვენები ნ. შოშიაშვილსაც და 

მ.ლორთქიფანიძესაც.  რომლებმაც საგანგებოდ განიხილეს პ.ინგოროყვას შეხედულებანი 

ამ მხრივ. ოღონდ საჭიროდ მივიჩნევთ ავღნიშნოთ, რომ რუსთავი აბულასანს მხოლოდ 

განსაგებლად, სამოხელეოდ ჰქონდა მიცემული და არა საპატრონოდ; იგი რუსთავის 

მოხელე, ამირათ–ამირა იყო, ხოლო რუსთავი, სამეფო და სამეფო–სამოხელეო ადგილი, 

ჰერეთის ერისთავებს სამემკვიდრეოდ ვერ გადაეცემოდა. ამიტომ იყო, რომ სამეფო 

ხელისუფლებამ აბულასანის გამგებლობის კრახის შემდეგ რუსთავი ,,მიუმატა ზაქარია 

მხარგრძელს“. ასე რომ ჰერეთის ერისთავები არც მეჭურჭლეთუხუცესობის მფლობელები 

არიან და არც რუსთავისა“. 

       ლ. მუსხელიშვილი, აბულასანის შემდეგ, გუნია ყალის წარწერაში მოხსენიებულ 

ოვსიყმას ასახელებს. ს. კაკაბაძეს კი აბულასანის მეჭურჭლეთუხუცესობა 1198–1205 

წლებამდე გადაააქვს, ხოლო მის შემდეგ იგი შალვა თორელს გულისხმობს ამ 

თანამდებობაზე (კაკაბაძე 1966: 124). კახაბერ ვარდანის ძის შემდეგ ის შოთას 
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მეჭურჭლეთუხუცესობას ვარაუდობდა 1195/6 წლიდან. ხოლო ბოლოს კი შოთას 

მეჭურჭლეთუხუცესობა 1212–1224წლებით განსაზღვრა და იგი ამ თანამდებობაზე შალვა 

თორელის შემცვლელად მიიჩნია. 

        ნ. შოშიაშვილის აზრით კი, აბულასანის შემცვლელი მეჭურჭლეთუხუცესის 

თანამდებობაზე 1191 წლიდან 1205 წლამდე შალვა თორელი იყო. 1205 წლიდან 1220 

წლამდე–შოთა რუსთაველი, ხოლო 1220 წლიდან–ყვარყვარე ჯაყელი (შოშიაშვილი 1965: 

148).   

      შალვა თორელ-ახალციხელი - თამარის ეპოქის გამოჩენილი სამხედრო 

მოღვაწე. მანდატურთუხუცესი 1212-1222 წწ. და მეჭურჭლეთუხუცესი. 

ჯავახეთის მონაპირე ერისთავი XIII ს-ის დასაწყისიდან 1226 წ-მდე. ნ. ბერძენიშვილმა 

პირველმა გამოთქვა ვარაუდი კიმოთისმანის წარწერაში მოხსენიებული ერისთავთ-

ერისთავ შალვა თორელ-ახალციხელისა და თამარის დროინდელი ცნობილი სამხედრო 

მოღვაწის, შალვა ახალციხელის იგივეობის შესახებ. ეს მოსაზრება არგუმენტებით გაამყარა 

ნ. შოშიაშვილმა, რომელმაც გამოიკვლია თორელთა ახალციხური შტოს აღზევების 

გარემოებები XII-XIII სს-თა მიჯნაზე. 

თამარის მეფობაში ფლობდა მეჭურჭლეთუხუცესის სახელოს, ხოლო მოგვიანებით, შანშე 

ზაქარიას ძე მხარგრძელის მცირეწლოვანების პერიოდში, ლაშა 

გიორგისგან მანდატურთუხუცესის თანამდებობა უნდა მიეღო. იგი ამ სახელოების 

მფლობელად იხსენიება განძანის წარწერებში და ბასიანის ომის ეპიზოდში. 

ქართულ ისტორიოგრაფიაში მისი მანდატურთუხუცესობა განსაზღვრულია: 1206-1208 

წწ. (ლ. მუსხელიშვილი), 1201/07-1226 წწ (ნ. შოშიაშვილი), 1202/03-1215 წწ. (გ. 

ოთხმეზური), 1205-1210 წწ. (პ. ინგოროყვა), 1212-1225 წწ. (ს. კაკაბაძე), 1212-1222 წწ. (დ. 

კლდიაშვილი). თამარის მეორე ისტორიკოსის თანახმად, იგი სარგის თმოგველთან 

ჯავახეთის საზღვრებს იცავდა (მონაპირეობდა). 

1225 წ. ჯალალედინის წინააღმდეგ გარნისის ბრძოლაში ივანე ახალციხელი მოკლეს, 

ხოლო შალვა ტყვედ ჩავარდა და ერთი წლის შემდეგ ისიც მოკლულ 

იქნა. ქართველების დამარცხების მიზეზად მემატიანე ასახელებს ივანე ათაბაგის შურს 
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ახალციხელებისადმი. ამ „შურის“ მიზეზი კი, შესაძლოა, ყოფილიყო გიორგი-ლაშას მიერ 

მხარგძელთა კუთვნილი მანდატურთუხუცესის სახელოს გადაცემა შალვა 

ახალციხელისადმი  (სურგულაძე  2017: 227). 

შოთა რუსთველი - მეჭურჭლეთუხუცესი XII ს-ის დამლევსა და XIII ს-ის დასაწყისში. 

მეჭურჭლეთუხუცესად იხსენიება ჯვრის მონასტრის სააღაპეწიგნში, სადაც მის სახელზე 

მონასტრის კრებულისათვის გაწეული დიდი დამსახურების გამო მის სახელზე 

სიცოცხლეშივე დაუწესებიათ აღაპი სული წმიდის მოსვლის ორშაბათს (ამაღლების 

შემდგომ ორშაბათს). იგი ასევე გამოუსახავთ ჯვრის მონასტრის მთავარი ტაძრის ერთ-

ერთ სვეტზე, რომელსაც ახლავს წარწერა: „ამის დამხატავისაჲ შოთაჲს შეუნდვნეს 

ღმერთმან, ამინ. რუსთველი”  (სურგულაძე  2017: 227).  

        ყვარყვარე (ივანე) ჯაყელ-ციხისჯვარელი - სამცხის 

ერისთავი და სპასალარი, მეჭურჭლეთუხუცესი [1191-1247] წწ. მან, როგორც თამარის 

მომხრეთა ბანაკში დარჩენილმა ერთადერთმა მესხმა დიდებულმა, გიორგი რუსის 

დამარცხების შემდეგ მიიღო სამცხის ერისთავობა და სპასალარობა, რომელიც ადრე 

აჯანყების აქტიურ მონაწილეს ბოცო ჯაყელს ეკავა. 

ჟამთააღმწერელთან იგი მეჭურჭლეთუხუცესად იხსენიება მონღოლთა წინააღმდეგ 

საგიმის (ბერდუჯი) ბრძოლის დროს, უფრო მოგვიანებით კი მის შესახებ აღნიშნულია: 

„პატივით იყო მეჭურჭლეთუხუცესი და მთავარი ქუეყანასა სამცხისასა“. მან ურჩია 

რუსუდან მეფეს დაზავებოდა მონღოლებს. როდესაც სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 

თურქმანები (საბერძნეთს მყოფნი) შემოესივნენ, შავშებმა, კლარჯებმა, კოლა-არტაან-

კარნიფორელებმა ყუარყუარე ციხისჯვარელ-ჯაყელს, როგორც სამცხის სპასალარს, კაცი 

გაუგზავნეს და შველა სთხოვეს. ყუარყუარემ შეკრიბა მესხ ერისთავთა სამხედრო ძალები 

და მტერი მოიგერია. ყვარყვარე ჯაყელი იხსენიება კოხტასთავის შეთქმულთა შორის. სხვა 

დიდებულებთან ერთად იგი შეგებებია რუმიდან საქართველოში ჩამოყვანილ დავით 

ლაშას ძეს. მისი ხსენება წყდება 1245/1247 წწ-ის მოვლენების შემდეგ  ( სურგულაძე  2017: 

228). 
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      ამრიგად შგვიძლია დავასკვნათ, რომ მეჭურჭლეთუხუცესი, საკმაოდ მმიშვნელოვანი 

თანამდებობა იყო და ვაზირთა უპირველესსა და მწიგნობართუხუცესს გარდა, დანარჩენ 

ყველა ვაზირს უდრიდა. 

 

`                   § 1. 5. მ ს ა ხ უ რ თ უ ხ უ ც ე ს ი 

          მსახურთუხუცესი–სასახლის ,,მინისტრი“, სასახლის დაწესებულებათა–საწოლის 

(მეფის კაბინეტი) და სალაროს, სასახლის ხელშინაურ მსახურთა, ნაწილობრივ მეფის 

დომენის სამეურნეო საქმეთა მმართველი.  სამხედრო სფეროში მსახურთუხუცესი, 

როგორც სამეფო დომენის სამეურნეო საქმეთა მმართველი. სამხედრო სფეროში 

მსახურთუხუცესს, როგორც სამეფო დომენის ციხე–ქალაქთა უფროსს, დაკისრებული 

ჰქონდა დომენის ლაშქრისა და ,,ტაძრეული სპის“ სარდლობა. საისტორიო წყაროებში 

მსახურთუხუცესის სახელო XII საუკუნის დამლევიდან მოიხსენიება. სამეფო კარზე 

მსახურთუხუცესის აღზევება თამარის მეფობის დროს დაიწყო, ხოლო რუსუდანის დროს 

იგი სავაზიროში იქნა შეყვანილი. ,,ხელმწიფის კარის გარიგების“ თანახმად, 

მსახურთუხუცესს ექვემდებარებოდა: მეფის საწოლი (კაბინეტი), რომლის უშუალო გამგე 

მესაწოლეთუხუცესი იყო, მეფის სალარო, რომლის სათავეშიც მოლარეთუხუცესი იდგა და 

მეფის საფარეშოები, რომლებსაც ფარეშთუხუცესი განაგებდა. საკუთრივ სასახლისა და 

დომენის მართვა, სავარაუდოდ, მსახურთუხუცესს არ მოეთხოვებოდა, რადგან იგი 

მანდატურთუხუცესის მოვალეობაში შედიოდა. როგორც ჩანს, ამ უკანასკნელს 

ექვემდებარებოდა მსახურთუხუცესი მის ვაზირის რანგში აყვანამდე. სავაზიროში შეყვანის 

შემდგომ მსახურთუხუცესს მეჭურჭლეთუხუცესის სწორი პატივი ჰქონდა და მასთან 

ერთად ორთა ,,საპატიო დარბაისელთა“ შემადგენლობაში შედიოდა; დარბაზობისას მისი 

,,წვევა“ მესაწოლეთუხუცსს ევალებოდა; მეფედ კურთხევისას იგი დედოფლის, 

კათალიკოსისა და ჭყონდიდლის შემდგომ, სავაზიროს წევრთაგან რიგით უკანასკნელი 

სცემდა თაყვანს მეფეს. 

     მსახურთუხუცესის სამოხელეო ნიშანი იყო მეფისაგან ბოძებული ,,თვალედი“ 

(თვლიანი) ბეჭედი. მსახურთუხუცესი მოლარეთუხუცესთან ერთად  მონაწილეობას 
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იღებდა მეფის შეკაზმვაში მისი საპატიო მოვალეობა იყო მეფისათვის ტაშტის დაჭერა და 

მისი შემოსვა; ვაზირობის დროს მსახურთუხუცესი მეჭურჭლეთუხუცესის გვერდით 

იჯდა, პურობაზე კი–საწოლის მწიგნობარის გვერდით. საკუთრივ მისი მომსახურება  

მუქიფს ევალებოდა. ვახუშტის ცნობით, მსახურთუხუცესი მონაწილეობდა სასახლის 

კარზე ტაძრეულად შეწყალების ცერემონიალში. შეწყალებული პირისათვის მას უნდა 

შეერტყა ხმალი. საქართველოს ერთიანი ფეოდალური მონარქიის რღვევის პროცესში 

ცალკეულ სამეფო–სამთავროში საკუთარი ხელისუფლებისა და მმართველობის აპარატი 

შეიქმნა. თუ რა ცვლილებები განიცადა ან რა ფუნქციები ჰქონდა მსახურთუხუცესს 

ადგილობრივ სამოხელეო სისტემაში, ისტორიული წყაროებით ნაკლებადაა ცნობილი, 

რადგან მათში მხოლოდ ამ სახელოების მფლობელ პირთა ვინაობაა დასახელებული. (მაგ: 

საფარის სამრეკლოს წმ. მარინეს ეგვტერის ფრესკული წარწერიდან ცნობილი ხდება 

საათაბაგოში მანდატურთუხუცეს ბექა (I)–ის (1285–1308) მსახურთუხუცესის  ლასურ 

ლასურიძის ვინაობა და სხვა). ვახუშტის თანახმად, გვიან შუა საუკუნეებში ძველი 

მსახურთუხუცესის ფუნქციები ყორჩიბაშს შეუთავსებია ( სურგულაძე 2017: 250). 

მსახურთუხუცესები XII საუკუნეში: 

აფრიდონ. 

ვარდან დადიანი.  

ივანე მხარგრძელი. 

      აფრიდონ - მსახურთუხუცესი და კლდეკარის ერისთავი XII ს-ის 70-80-იანი წწ-ების 

მიჯნაზე. წარმომავლობით განეკუთვნებოდა აზნაურული წოდების დაბალ საფეხურს. 

სწორედ ამიტომ თამარის პირველი ისტორიკოსი მას გიორგი III-ის (1156-1184) მიერ 

„უგვაროდ“ და „აზნაურობის ყმობიდან“ „კაცქმნილს“, მსახურთუხუცესის ხელის 

მფლობელობამდე ამაღლებულს უწოდებს. 

აფრიდონი დაწინაურებულა 1177/1178 წ-ის ორბელთა ამბოხების შემდგომ, როცა სამეფო 

კარზე მსახურთუხუცესის სახელო და საერისთავოდ თმოგვის ქვეყანა მიუღია. თმოგვის 

მხარის პატრონობას მსახურთუხუცესი აფრიდონის მიერ ადასტურებს ზედა ვარძიის 

ეკლესიის ფრესკული წარწერა, სადაც იგი მოხატულობის ქტიტორად გვევლინება. 

აფრიდონის მეუღლის, ოსიყმის ასულ ხოშაქის მიერ 1178-1185 წწ-ში ქვემო ჯინისში 
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ვარძიის ღმრთისმშობლის სახელზე აგებული ეკლესიის სააღმშენებლო წარწერაში იგი 

ასევე ერისთავ-ერისთავად და მსახურთუხუცესად იწოდება. 

მსახურთუხუცესის სახელო და სამოხელო ქვეყანა აფრიდონმა დაკარგა თამარის 

გამეფების პირველსავე წლებში, დიდგვარიანთა მოთხოვნის საფუძველზე. თამარის 

ისტორიკოსთან მისი დამცრობის თაობაზე აღნიშნულია, რომ იგი დაემხო ხელისუფლების 

მოსურნე დიდებულთა სურვილითა და ლაშქრის მხარდაჭერით („თნევითა ლაშქართათა“). 

დაბალი ფენიდან აღზევებულ აფრიდონი ყუთლუ-არსლანის გამოსვლას გადაჰყვა. მან 

მსახურთუხუცესის სახელო და თმოგვი ერთდროულად დაკარგა (სურგულაძე  2017,251). 

      ვარდან დადიანი - გიორგი III-ისა და თამარის თანამედროვე პოლიტიკური 

მოღვაწე. მსახურთუხუცესი 1184-1191 წწ., მისი კარიერა გიორგი III-ის დროს, 1177/1178 

წლის ორბელთა აჯანყების დამარცხების შემდეგ ჩუხჩარეხის თანამდებობაზე 

დაწინაურებით დაიწყო, თამარისაგან კი - მისი გამეფების პირველსავე წელს 

მსახურთუხუცესობა მიიღო. 

თამარის ისტორიკოსი მას ახლად დანიშნულ მოხელეებში, მანდატურთუხუცეს ჭიაბერის 

და მეჭურჭლეთუხუცეს კახაბერ ვარდანისძის შემდეგ მოიხსენიებს, რაც იმის მინიშნებად 

შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იგი, როგორც მსახურთუხუცესი, „დარბაზის რიგის“ 

მოხელეთა შორის რიგით მეხუთე ხელისუფალი იყო. სამოხელეო მიწები მას 

დამტკიცებული ჰქონდა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. იგი იყო: 

„ლიხთ-აქით პატრონი ორბეთისა და კაენისა, ლიხთ-იქით ნიკოფსამდის“. მისი 

რეზიდენცია ყოფილა „მაგარი და მტერთაგან უვნებელი“ ქვეშის ციხე. გარდა 

მსახურთუხუცესისა, იგი იყო სამოქალაქოს (ქუთაისში შემავალი ქვეყანა) ერისთავთ-

ერისთავი, ხოლო მისი ძმა ბედანი - ოდიშის საერისთავოს გამგებელი. თამარის 

ისტორიკოსის ცნობით, ვარდან დადიანის მამა მსახურთუხუცესი უნდა 

ყოფილიყო აფრიდონზე ადრე. ვარაუდობენ, რომ ვარდანზე მსახურთუხუცესის ხელის 

გადაცემით დადიანთა სახლს უნდა აღედგინა დაკარგული ძველი პატივი (შ. მესხია). 

ვარდან დადიანი იმ პოლიტიკურ დაჯგუფებას ეკუთვნოდა, რომლის მხარდაჭერითაც 

მოხდა თამარის დაქორწინება (1185) ვლადიმირ-სუზდალის მთავრის, ანდრია 
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ბოგოლუბსკის ვაჟ იურიზე. 1191 წ. გიორგი რუსის აჯნყების დროს კლარჯეთ-შავშეთის 

პატრონ გუზან ტაოსკარელთან და ბოცო სამცხის სპასალართან ერთად იგი აქტიურ 

მონაწილეობას იღებდა გიორგი რუსის საბრძოლო მოქმედებებში. მისი წინამძღოლობით 

შეიყარა ყოველი სვანეთი და აფხაზეთი, საეგრო, გურია, სამოქალაქო, რაჭა, თაკუერი, 

არგუეთი და გეგუთში რუსი მეფედ გამოაცხადეს. ვარდანის ამგვარი ფართომასშტაბიანი 

სამხედრო მხარდაჭერა გიორგი რუსისადმი ზოგიერთ მკვლევარს აფიქრებინებს, რომ იგი 

დასავლეთ საქართველოს სპასალარიცუნდა ყოფილიყო (თ. ბერაძე). ვარდან მ. 

გაერთიანებული ლაშქრის ერთ ნაწილს დასავლეთ საქართველოდან სამცხეში წარუძღვა 

და იქ ოძრხე გადაწვეს. აქ მათ შეუერთდა სამცხის ერისთავი ბოცო მესხებით, რომელთან 

ერთადაც დაიგეგმა ჯავახეთის, თმოგვისა და ახალქალაქის აღება, თრიალეთსა და 

სომხითში გალაშქრება. აჯანყებულების დამარცხების შემდეგ თამარმა ვარდან დადიანი 

გადააყენა, მსახურთუხუცესის სახელო და მასთან ერთად კაენისა და ორბეთის 

სამოხელეო ქვეყნები ჩამოართვეს, ხოლო მის ძეს, ივანეს - გაგი (სურგულაძე 2017: 251). 

        ივანე მხარგრძელი – მსახურთუხუცესი 1191-1205 წწ. ათაბაგი 1205-1227 

წწ., ამირსპასალარი 1212-1227 წწ., მხარგრძელთა ძლიერი საგვარეულოს ერთ-ერთი 

თვალსაჩინო წარმომადგენელი, რომელსაც XII საუკუნის ბოლო ათწლეულიდან XIII ს-ის 

20-იანი წლების დასასრულამდე ყველა უმაღლესი თანამდებობა 

ეპყრა საქართველოს სამეფო კარზე. სარწმუნოებრივი აღზრდით მონოფიზიტი ივანე 

მხარგრძელი ქალკედონიტი მეუღლის გავლენით ჯერ კიდევ მსახურთუხუცესობის 

პერიოდში მოქცეულა ქალკედონურ მრწამსზე. 

ამირსპასალარ ზაქარია მხარგრძელის გარდაცვალების შემდეგ, დაახლოებით 1205-1207 

წწ-ში, თამარ მეფემ მსახურთუხუცეს ივანე მხარგრძელს მისივე თხოვნის საფუძველზე 

ათაბაგობა უბოძა, რითაც ივანემ უფლისწულის აღმზრდელის სტატუსი მოიპოვა და 

მეფის უახლოესი მრჩეველი შეიქნა. არსებობს მოსაზრება, რომ ათაბაგობა ივანემ მიიღო 

უფრო ადრე, დავით სოსლანის გარდაცვალების (1205) შემდეგ. როდესაც ზაქარია 

მხარგრძელი მიიცვალა, ივანეს გადაეცა მეურვეობის უფლება ზაქარიას მცირეწლოვან 

ძეზე – შანშე მხარგრძელზე. მანვე მიიღო ზაქარიას ნაქონი თანამდებობები – 

ამირსპასალარობა და მანდატურთუხუცესობა მათთან დაკავშირებული 
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სამფლობელოებითურთ. მანდატურთუხუცესად იხსენიება ივანე კოშის (სომხეთი) 

თანადროულ ქართულ წარწერაში. ამრიგად, ივანე ათაბაგის ხელში ფაქტობრივად სამი 

უმაღლესი თანამდებობა აღმოჩნდა, რომელთაგან მანდატურთუხუცესობა დაახლოებით 

1215 წ. მან თავის ძმისწულ შანშეს გადასცა. ამირსპასალარობა ივანემ შეინარჩუნა, 

შემდგომში ეს ხელი მისმა ძემ, ავაგ-სარგისმა მიიღო. შანშესათვის დაუთმია ივანეს ანისიც, 

რასაც ადასტურებს ჟამთააღმწერლის ცნობა 1225 წ. ხვარაზმელთა საქართველოში 

შემოჭრის შესახებ. ამ დროს ივანე ათაბაგის ხელთ ყოფილა დვინი, ხოლო ანისი უკვე 

ძმისწულისთვის ჰქონია გადაცემული. 

ივანე ათაბაგი და ამირსპასალარი ხელმძღვანელობდა ყველა სამხედრო ოპერაციას ქვეყნის 

შიგნით და გარეთ. მან ჩაახშო დიდოელთა და „ყოველთა მთეულთა“ ამბოხი. როდესაც 

ლაშა გიორგიმ განჯაში ილაშქრა, საალყო ოპერაცია ივანე ათაბაგის დაუკითხავად 

დაგეგმა და ჩაატარა, რამაც ივანე ძლიერ გაანაწყენა და მეფეს საყვედური უთხრა. 

აღსანიშნავია, რომ მეფემ მოიბოდიშა ათაბაგის წინაშე, ცხენიდან ჩამოხტა და შენდობა 

სთხოვა, მაგრამ, როგორც ჩანს, ლაშა გიორგი შემდგომშიც ცდილობდა შეეკვეცა 

ყოვლისშემძლე ათაბაგის უფლებები და მისგან დამოუკიდებლად გადაეწყვიტა 

სახელმწიფო საქმეები. საბოლოოდ, ლაშასაგან განაწყენებული ივანე ათაბაგი და მასთან 

ერთად მსახურთუხუცესი ვარამ გაგელი სამეფო დარბაზს ჩამოშორდნენ. ივანე ათაბაგმა 

თავის რეზიდენციაში, ბიჯნისში, შეიტყო გაგის საზღვრებთან მონღოლების მოახლოვების 

ამბავი და ლაშა-გიორგის აცნობა. ლაშა 80 ათასიანი ჯარით შეეგება მონღოლებს გაგის 

ბოლოს. ამ ბრძოლაში ქართველები დამარცხდნენ, ივანე ათაბაგი ძლივს გადაურჩა 

სიკვდილს. 

     სამეფო ხელისუფლების დასუსტებამ და საგარეო ძალის გააქტიურებამ უეჭველი 

გახადა ათბაგ-ამირსპასალარის თანამდებობის მეტი ქმედითობა და იერარქიული 

უპირატესობამწიგნობართუხუცეს-ჭყონდიდელზე. სომეხი ავტორის გრიგოლ აკანელის 

ცნობით, „რუსუდანს ეპყრა სამეფო ივანეს ზედამდგომელობით, რომელსაც ათაბაგი 

ეწოდებოდა“. ათაბაგის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იზრდება ხორეზმელების დამრბევი 

ლაშქრობებისა და მონღოლთა გაბატონების შემდეგ. ივანე სარდლობდა ქართველთა ჯარს 

ხვარაზმელთა წინააღმდეგ გარნისის ბრძოლაში. ამ ბრძოლისას დაიღუპა შალვა 
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ახალციხელი, რომელიც თორელთა ლაშქრით პირველი მიეგება მტერს. ჟამთააღმწერლის 

ცნობით, ივანე ათაბაგი შორიდან უჭვრეტდა თორელთა უთანასწორო ბრძოლას და ჯარი 

შეგნებულად არ მიუშველებია მათთვის, რის გამოც მემატიანე ამბობს: „შურითა იტყვიან 

ამას ყოფად და არ თუ შიშითაო“. ამ ეპიზოდში მჟღავნდება დაპირისპირება ივანე 

ათაბაგისა თორელ-ახალციხელთა სახლთან. შ. მესხიას ვარაუდით, ამ დაპირისპირების 

მიზეზი შეიძლებოდა ყოფილიყო შალვა ახალციხელის, როგორც ამირსპასალარობის 

ყველაზე რეალური კანდიდატის პრეტენზიები, რის დათმობას ივანე ათაბაგი არ 

აპირებდა. 

      გარნისის ბრძოლის შემდეგ ივანე ათაბაგი ისევ თავის რეზიდენციაში – ბიჯნისში – 

გაბრუნდა. ბიჯნისის სიახლოვეს შეხვდა იგი ჯალალედინს, რომელმაც მას წამოუყენა 

თავისი პირობები – ქორწინება რუსუდან მეფეზე, რათა მოახლოვებულ მონღოლებს 

ერთად აღდგომოდნენ წინ. ივანემ რუსუდანს კაცი გაუგზავნა და სულთნის დანაბარები 

შეატყობინა. რუსუდანმა ეს შეთავაზება, რასაკვირველია, განხილვის ღირსადაც არ ჩააგდო 

და უარი შეუთვალა, რის შემდეგაც ჯალალედინი თბილისზე წამოვიდა. 

ივანეს ათბაგობის დროს მის უფლებამოსილებაში გადასულა მანამდე 

მწიგნობართუხუცესის საურავი სამეფო მონასტრები. ამ დასკვნის საფუძველს იძლევა 

სტეფანოზ ორბელიანთან დაცული ცნობა, რომლის თანახმად, 1216 წ. ნორავანქსა და 

ტათევის ანტიქალკედონიტურ სომხურ მონასტრებს შორის საკვირველმოქმედი ჯვრის 

გამო წარმოებული დავა ათაბაგ ივანე მხარგრძელის მეთაურობით გაურჩევიათ დვინში. ამ 

შემთხვევაში ივანე მოქმედებდა, როგორც საქართველოს სამეფო კარის უმაღლესი მოხელე 

– ათაბაგი და ამირსპასალარი. ანტიქალკედონურ სომხურ სავანეებს შორის დავის გარჩევა 

ივანეს რამდენიმე სომეხ საერო წარჩინებულთან ერთად მიუნდვია ქართველი 

დიდებულებისათვის და საქართველოსეკლესიის ქალკედონიტი მესვეურებისათვის, მათ 

შორის დიდი ჭყონდიდელისათვის, „რომელიც მოსულიყო სამეფოდან“, ვარძიისა და 

ახტალის (პღნძაჰანქის) წინამძღვრებისა და გარეჯის დიდი მამამთავრისათვის. ივანე 

ათაბაგი გარდაიცვალა 1227 წ.  (სურგულაძე 2017: 92). 
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       მსახურთუხუცესი სასახლის ,,მინისტრად“ არის მიჩნეული. მეფის სახასო 

მეურნეობისა და საწოლ–სალაროს გამგებლად. მსახურთუხუცესებს  ვახუშტის ცნობით, 

ციხე–ქალაქის მცველობაც ევალებოდათ (ვახუშტი 1941: 31–32). ,,რაჟამს მოკუდის 

ერისთავი, ანუ მთავარი, ანუ ჴელისუფალნი...მოართვიან მეფესა მის მომკუდრისა ჴრმალი, 

ცხენი და უხუცესი ძე მისი, ხოლო მეფე ჴელისუფლობისა და ერისთაობისა წესსა, ვისიცა 

ენება, ღირსებისაებრ მიუბოძის და ოდესმე ძესაცა, უკეთუ ღირს იყო  ანუ ძალ–ედვა 

მოურნეობა მისი... ჴრმალსა  მოარტყმიდა წინაშე მეფისა მსახურთუხუცესი ძესა მის 

მომკუდრისასა და დააწესიან ტაძრეულად, ანუ სხუათა სამეფოთა მსახურებათა“. 

      მსახურთუხუცესი ხელმძღვანელობდა მეფის და სახელმწიფო ბეჭდის დაცვას, ასევე 

მეფის პიროვნების მომსახურებას მესაწოლეთუხუცესის, მოლარეთუხუცესისა და 

ფარეშთუხუცესის მეშვეობით. სასახლისა და დომენის მართვა მანდატურთუხუცესის 

სახელოს ევალებოდა, და არა მსახურთუხუცესს. მსახურთუხუცესი სარდლობდა  დომენის 

ლაშქარს, ,,ტაძრეულ სპას“ და საფიქრებელია, მანდატურთუხუცესის ხელქვეითი იყო 

ვაზირის რანგში აყვანამდე  (ანთელავა 1983: 143).  მსახურთუხუცესის სახელო თანდათან 

გაძლიერდა სამეფო კარზე და რუსუდანის დროს სავაზიროში შევიდა. 

         ,,ხელმწიფის კარის გარიგების“ ცნობით მსახურთ–უხუცესი: ,,ვაზირია და მისი 

ჴელისა არის: სალარო, საწოლი, მესაწოლეთ–უხუცესი, ფარეშთ–უხუცესი, მეხილეთ–

უხუცესი“.  ვახუშტის მიხედვით ძველი მსახურთუხუცესი სამხედრო თანამდებობის 

აღმსრულებელი მოხელეა, მაშინ, როდესაც გაერთიანებული საქართველოს ვაზირს 

მსახურთუხუცესს,  სალარო, საწოლი და სასახლის შინაური მეურნეობისათვის 

განკუთვნილი დაწესებულებები ე. წ. ,,საფარეშოები“ ექვემდებარებოდა. ამიტომ ამ 

ხელისუფლობას ,,მსახურთ–უხუცესობა ჴელშინაური“ ეწოდებოდა  (ჯავახიშვილი 1982: 

314).  

      მსახურთუხუცესის ამ ხელქვეით მოხელეს ემორჩილებოდნენ: ,,მესაწოლენი“, 

,,წინამწოლნი“,  ,,საწოლის მეკარე“ და ,,კარის დარაჯი“. 

        მსახურთუხუცესის სახელო წყაროში პირველად თამარის მეფობის დასაწყისში ჩანს, 

და მისი პირველი მფლობელი ,,უგვარო აფრიდონია“  (ჯავახიშვილი 1982: 314).   აფრიდონი 

წარმომავლობით განეკუთვნებოდა აზნაურული წოდების დაბალ საფეხურს. ამიტომ 
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უწოდებს თამარის პირველი ისტორიკოსი მას გიორგი III-ის მიერ ,,უგვაროდ“ და 

,,აზნაურობის ყმობიდან“,  ,,კაცქმნილს“.    აფრიდონი კლდეკარის ერისთავი იყო XIIს. 70–80–

იანი წწ–ების მიჯნაზე. კლდეკარის   საერისთავოს დაარსება უკავშირდება ბაღვაშთა ძლიერ 

საგვარეულოს, რომლის ერთი განშტოება  IXს–ის 70–იანი წლების დასარულს ეგრის–აფხაზეთის 

სამეფოდან (არგვეთიდან) თრიალეთში გადმოსულა აქ, კლდეკარში. ლიპარიტ(I) ბაღვაშს 

ციხე აუგია და დავით კურაპალატს (876–881) ყმობია. ამიერიდან ბაღვაშები მნიშვნელოვან 

ფიგურებს წარმოადგენენ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მათი საგამგებლო 

მხარე–,,ქუეყანანი თრიალეთისანი“ მოიცავდა მთელ რიგ მიკროქვეყნებს. როგორებიცაა: 

ფარავანი, ტაბისყური, ნარიანი, საპიტიახშო, რეხაცხვარეთი–საპონაური, თეზი ბარეთი, 

ნარდევნისა და სანთის საციხისთავოები. ,,მატიანე ქართლისაჲს“ და ეპიგრაფიკული 

მასალის მოწმობით ბაღვაშები თრიალეთით აღარ იფარგლებიან. დროდადრო მათ ხელშია 

მანგლისის ხევი, სკვირეთი, ატენი, თეძმის, ვერეს,  სამშვილდის ხეობები და ვარძიაც. 

ბაღვაშების სააღმშენებლო მოღვაწეობის კვალი დადასტურებულია ქვემო ქართლშიც, 

ყარაბულახის მარცხენა სანაპიროზე. მაშინ როცა მარჯვენა მხარე სომეხ კვირიკიანებს 

ეპყრათ. საერისთავოს რეზიდენცია იყო კლდეკარის ციხე, რომელიც ჯავახეთიდან 

ქართლისაკენ მომავალ სტრატეგიული მნიშვნელობის გზას აკონტროლებდა. რაც მის 

მფლობელ ბაღვაშებს საკუთარი ძალისა და მნიშვნელობის დემონსტრირების საშუალებას 

აძლევდა. ბაღვაშები მართალია ერისთავებად იწოდებოდნენ. მაგრამ სხვა ერისთავთა 

მსგავსად ტაოს ბაგრატიონთა ფორმალური ვასალები უფრო იყვნენ, ვიდრე მოხელეები. 

მდგომარეობა შეიცვალა X–XIს–თა მიჯნაზე, როდესაც დამოუკიდებლობას შეჩვეული 

კლდეკარის ერისთავები იძულებული გახდნენ ადგილი ეპოვათ საქართველოს ერთიან 

მონარქიაში, ისინი თავიდან მტრულად შეხვდნენ ბაგრატIII-ის ქართლში გამეფებას, 

მაგრამ შემდგომ მეფის მოხელეობას ჯერდებიან . სამეფო ხელისუფლებასთან ბაღვაშთა 

ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა ლიპარიტ(IV) ბაღვაშის დროს და XI ს–ის გასულამდე 

ისინი სამეფო ხელისუფლების მთავარ ოპოზიციურ ძალად რჩება  (სურგულაძე 2017: 252). 

         ნ.ნერძენიშვილის აზრით თრიალეთის საერისთაო, ბაღვაშთა სახლის გადაშენების 

შემდეგ, აღარ იხსენიება, მაგრამ ქვემო ჯინისში და თრიალეთში გაკეთებულ წარწერაში, 
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ერისთავთ–ერისთავის მოხსენიება, თამარის დროისათვის აქ საერისთაოს არსებობის 

მაუწყებელია,  და მის ერისთავად აფრიდონი ჩანს. მაგრამ  საინტრესოა, რომ თამარის 

 ისტორიკოსი აფრიდონს თმოგვის მფლობელად  და მაშასადამე მისი ერისთავთ–

ერითავად მიიჩნევს და არა თრიალეთისად. ნ. ბერძენიშვილის ვარაუდით, თუ აფრიდონი 

თრიალეთის ერისთავი არ იყო, მაშინ გაუგებარი იქნებოდა მისი მეუღლის ხოშაქის 

საქმიანობა თრიალეთში–ქვემო ჯინისში ეკლესიის აგება ვარძიის ღვთისმშობლის 

მსახურად (მესხია 1979: 60).  

   ,,მომმადლა ღმერთმან მე ხოშაქსა, ერისთავთ–ერისთავისა მსახურთ უხუცესისა 

აფრიდონის ცოლსა, ოსიყმის ასულისა, აღგებაჲ წმიდისა ამის ეკლესიისა ვარძიის 

ღმრთისმშობლის სამსახურად“  (ბერძენიშვილი 1966: 162). 

      მსახურთუხუცესის აღზევება, თამარის მეფობის პირველი წლებიდანვე დაწყებულა. რა 

თქმა უნდა  თამარის საშინაო პოლიტიკისათვის დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა იმასაც, თუ 

ვინ დაიჭერდა ამ თანამდებობას უკვე გადაყენებული აფრიდონის შემდეგ. 

      თამარის პირველი ისტორიკოსის ცნობით, თამარისაგან ებოძა ,,მსახურთუხუცესობაჲ 

დადიანსა ვარდანს“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008,408). 

      დადიანთა საგვარეულო ერთ–ერთი უძველესი და ძლიერი იყო. მათი დაწინაურება, 

როგორც ჩანს საქართველოს გაერთიანების, კერძოდ ბაგრატIV–ის  დროიდან  უნდა იყოს 

დაწყებული. სწორედ XI ს. შუა წლებში იხსენიება  ბაგრატ IV -ის მიერ ანისში დატოვებულ 

დიდებულთა შორის ივანე დადიანი (მეტრეველი  2008: 284). 

     ბაგრატის თანამედროვე ივანე დადიანს ეკუთვნის აგრეთვე ნიკორწმინდაში დაცული 

XIს. ერთ–ერთი ხელნაწერის მინაწერი: ,,მეოხ ეყავ წინაშე ღმრთისა მეუფისა ერისთავთ 

ერისთავსა ივანე დადიანსა...და დაიცავ მშვიდობით“ (თაყაიშვილი 1963,95). 

      ნ. ბერძენიშვილს დადიანების განაყოფად მიაჩნია სვანთა ერისთავების 

ვარდანისძეების, ასევე ძლიერი საგვრეულო. მას ,,დადიანი“  საგვარეულო სახელწოდებად 

მიაჩნია და არა თანამდებობად და მას სვანეთში დამოწმებულ საკუთარ სახელს ,,დადის“ 

უკავშირებს.  დადიანების შესახებ მასალები  გვაკლია და მათ შესახებ თითქმის არაფერი 

ვიცით, ვიდრე გიორგი III-ის დრომდე. დადიანების მფლობელობა სომხითში,  როგორც 
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გიორგი III-ის ბოლო წელსა თუ თამარის მეფობის პირველი წლებიდან იწყება (მესხია 1979: 

149). 

       გიორგი III-ისა და თამარის თანამედროვე ვარდან დადიანის შესახებ, მეტნაკლებად 

სრული მასალა მოგვეპოვება. თამარის პირველი ისტორიკოსის უტყუარი მონაცემებით, 

ვარდან დადიანი ჩუხჩარხი იყო 1178–1184/8 წწ. (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 

2008: 400). თუმცა პ.ინგოროყვა, რატომღაც მას მეჯინიბეთუხუცესად მოიხსენიებს.ამავე 

დროს ასახელებს მეორე მეჯინიბეთუხუცესსაც–ჭიაბერს (ინგოროყვა 1969: 577). რომელსაც 

მართლაც ამ წლებში ჰქონდა ეს თანამდებობა (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 

2008:400).  ეს კი ცხადია გამორიცხავს მეორე მეჯინიბეთუხუცესის არსებობას. ასე რომ 

ვარდან დადიანმა, თავისი კარიერა გიორგიIII-ის კარზე ჩუხჩარხობით დაიწყო. თამარის 

ისტორიკოსის ცნობიდან, კარგად ჩანს ისიც, რომ ვარდან დადიანის წინაპრებსაც ჰქონიათ 

სამოხელეო პატივი, მაგრამ კერძოდ რა არ არის ცნობილი. წყაროების სიმცირის გამო 

უცნობია მისი მამის ვინაობაც. თუმცა შ. მესხია თვლის რომ სავარაუდო მოსაზრების 

გამოთქმა ვარდანისა და მარუშიანის მამის შესახებ შეიძლება:  ვარდან დადიანი და მასთან 

ერთად დასახელებული მარუშიანი ერთი საგვარეულოს, ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ. 

ამაში თამარის პირველი ისტორიკოსის ცნობა გვარწმუნებს. უბოძა ,,მსახურთუხუცესობა 

დადიანსა ვარდანს, ჩუხჩარხობა მარუშიანსა, ძესა ჩუხჩარხისასა, ვინაიცა მათი ორთავე 

მამანი   მომყოვრებულ ქმნილ იყვნეს დად დასდვა მათ მ ა მ ი ს ა   პ ა ტ ი ვ ი    მ ა თ ი ს ა 

და დასხნა სასთაულითა“  (ისტორიანი და აზმანი შარავნდედთანი 2008: 408). შ. მესხია 

თვლის, რომ ამ ცნობით მარუშიანი ყოფილა ,,ძე ჩუხჩარხისა“. მაგრამ ჩუხჩარხი ამ 

შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საკუთარი სახელი არ არის. ამავე დროს ახალ ხელისუფალთა 

დანიშვნის დროს, რაზეც ამ ტექსტშია საუბარი, ჩუხჩარხად ვარდან დადიანი იყო, რომლის 

ძედ, ცხადია მარუშიანი არ შეიძლება მიგვეჩნია. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ამ 

შემთხვევვაში ვარდანის წინადროინდელი ჩუხჩარხი იგულისხმებოდეს და ისტორიკოსს 

იგი სახელის გარეშე მოეხსენიებინოს (მესხია 1979: 152). ამ ვარაუდს მხარს უჭერს ამ ცნობის 

მომდევნო ნაწილიცო თვლის შ.მესხია, სადაც ვარდანისა და მარუშიანის  შეწყალებასა და 

მათთვის (ორივესათვის) ..მამისა პატივისა მათისა“ ბოძების შესახებაა საუბარი. როგორც 

ჩანს, თამარმა ,,დასდვა მათ (ვარდანსა და მარუშიანს, შ. მ.) მამისა (და არა მამათა,შ. მ.) 
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პატივი მათისაჲ“. ამრიგად ვარდანი და მარუშიანი ძმები არიან და მათვე დაისაკუთრეს 

ჯერ გიორგიIII-ის, ხოლო შემდეგ თამარის სამეფო კარზე მათივე მამის პატივი; ეს კი 

გიორგი III-ის, დროს, ორბელთა აჯანყების შემდეგ, ვარდან დადიანის ჩუხჩარხის 

თანამდებობაზე დაწინაურებით დაიწყო. თამარმა კიდევ უფრო დააწინაურა მისი მამის 

მიერ შეწყალებული ვარდან დადიანი და მსახურთუხუცესის თანამდებობა უბოძა, ხოლო 

მარუშიანს მისივე ძმის ყოფილი სახელო–ჩუხჩარხობა  (მესხია 1979: 153). 

     ამგვარად ირკვევა , რომ მსახურთუხუცესს  მნიშვნელოვანი  თანამდებობა ეკავა, მას 

ექვემდებარებოდა ორი, სამი დაწესებულება თავისი ყველა მოხელითურთ და სხვადასხვა 

,,საფარეშონიც“:  ფარეშთუხუცესი, ციცხვთუხუცესი და მეხილეთუხუცესი. ისინი ხომ,  

მისი ქვეშევრდომები იყვნენ. 
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     თავი 2.  არაბული სახელწოდების  სახელმწიფო მოხელეები   

                           §2.1.   ა  ბ  ა  რ  მ  ა  დ  ი          

       საინტერესო, მაგრამ მწირი ინფორმაცია გვაქვს არაბული წარმოშობის ქართველი 

მოხელის, აბარმადის შესახებ. 

      აბარმადი–(არაბ.–დათვლა,ანგარიში). არაბული წარმოშობის სიტყვაა, სიტყვის პირველი 

ნაწილი ′abara,  ,,აბარა“,  არაბულად ,,დათვლას“ ნიშნავს, და შესაძლოა უკავშირდებოდეს 

სალაროს ნაზირს, რომელსაც სამეფოს სახასოს შემოსავალ–გასავალი ევალებოდა.    

ა.შანიძის  განმარტებით:   პეტრიწონის ტიპიკონის მიხედვით ,,განმგეჲ“ იგივეა რაც 

,,ეპიტროპოსნი და იკონომოსნი, რომელიც არიან აბარმადნი“. ,,შემდგომად თქმულთა ამათ 

[82] ამას ვამცნებ და დაშჯილებით ვასწავლი და განუსაზღვრებ ძმათა ჩუენთა, რომელნი 

უდაბნოსა ჩუენსა მკჳდარ არიან, რაჲთ არაოდეს დაუტეონ პატიოსანი ესე სამოწესეოჲ 

ჩუენი თჳენი თჳნიერ ეპიტროპოსთა და იკონომოსთა, რომელ არიან განმგენი  და 

აბარმადნი, არამედ რჩეულთამცა და გამოცდილთა დააწესებენ ზედამხედველად და 

განმგებლად შინა და გარე“  (შანიძე 1971:  97–98).  ,,თავის მხრივ აბარმადი განმარტებულია,  

როგორც ეპიტროპოსი, იკონომოსი. ა. შანიძე განმარტავს: იკონომოს–ი, კომონოს–ი 

მონასტრის სამეურნეო ნაწილის გამგე: მოურნეთათჳს და მოღუაწეთა მონასტრისათა, 

რომელ არიან იკონომოსნი და ეპიტროპოსნი, თჳნიერ ეპიტროპოსთა და იკონომოსთა 

ჴელისუფალთათჳს მონასტრისათა, რომელ არიან კონომოსნი და აბარმადნი; ლოღარიას–

ქმნისათჳს და ანგარიშის ყოფისა იკონომოსთა და სხუათა მსახურთაჲსა წინამძღურისაგან. 

[აქედან ჩანს რომ იკონომოსი ,,მსახურია“]. დიდი იკონომოსი ორი ყოფილა პეტრიწონში; 

ისინი პირველ დასს ეკუთვნოდნენ და წელიწადში 20 დრაჰკანს იღებდნენ. ბერძნულ 

რედაქციაში დიდი იკონომოსის ნაცვლად ეპიტროპოსი არის . ეპიტროპოსივეა 

საზოგადოდ იკონომოსის ნაცვლად იმავე ბერძნულ რედაქციაში. ს. ყაუხჩიშვილი  ბერძნ.  

,,ეპიტროპოსს“ იკონომოსად თარგმნის. კონომოსი, რომ შესაძლებელი ფორმაა, იქედან 

ჩანს, რომ ათონის ივერთა მონასტრის აღაპებში კონომოსი და საკონომოსოჲ გვხვდება ( 

შანიძე 1971: 173).   
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           სულხან საბა ორბელიანის ლექსიკონის მიხედვით  აბარმადი ჰქვია (ს.ორბელიანს 

აბრამადი აქვს) ეზოს მოძღვარს ან კანდადატს, ხოლო ,,ნაზირ“ სიტყვასთან 

ლექსიკოგრაფია შენიშნავს, რომ ,,სალაროს ნაზირს აბრამადი ჰქვიან, ქარხნის ნაზირს კი 

,,ეზოსმოძღვარი“, მაგრამ არ ჩანს, საიდან აქვს დამოწმებული ეს სიტყვა. სულხანის 

ლექსიკონიდან აბრამადი გადასულა დ. ჩუბინაშვილისაში, სადაც იგი ასეა ახსნილი: 

,,ნაზირი  дворецкий“ და ნაჩვენებია წყარო გჯ.15,20 (ე.ი.გუჯარი?). პეტრიწონის ტიპიკონში 

ეს სიტყვა სამჯერ გვხვდება, მაგრამ ისე რომ მასთან ერთად   დასახელებულია ან 

იკონომოსი, ან გამგე. ბერძნულ ტექსტში კი სათანადო ადგილას ორივე ქართული სიტყვის 

შესაბამისად ან ეპიტროპოსია ნახსენები, ან იკონომოსი 0,22  περί των έπίτρόπων:  რაჲთა 

არაოდეს დაუტეონ პატიოსანი სამოწესეოჲ ჩუენი თჳნიერ ეპიტროპოსთა და იკონომოსთა 

(άνεΰ έπίτρόπων) რომელ არიან განმგენი და აბარმადნი 16,1; და ყოველივე წინამძღუარმან 

და განმგეთა განუყონ თანაგანზრახვითა და მეცნიერებითა აბარმადთა და იკონომოსთაჲთა 

21,5 . 

              მოყვანილი ადგილების მიხედვით ცხადია, რომ აბარმადი მონასტრის 

ხელისუფალთაგანია  (შანიძე 1971: 147). 

               აბრამადი – სულხან-საბას განმარტებით, აბრამადი 

იგივე ეზოსმოძღვარი, ნაზირია, ხოლო ნაზირთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ 

„ქართულად სალაროს ნაზირს აბრამადი და ქარხნის ნაზირს ეზოსმოძღვარი ჰქვიან“. 

დავით და ნიკო ჩუბინაშვილების ლექსიკონებშიც აბრამადი იგივე ნაზირი და სალაროს 

ნაზირია. ვახუშტი ბატონიშვილის განმარტებით, აბრამადის, 

ანუ სახლთუხუცესის განსაგებელი იყო სამეფო (სახასო) შემოსავალ-გასავალი; მას 

ეკითხებოდა სამეფო კარის წესების დაცვა, სხდომების ორგანიზება. მის უშუალო 

ხელქვეითებად ეჯიბის ქვემორე მოხელენი ითვლებოდნენ. იქვე განმარტავს 

ეზოსმოძღვარის ფუნქციებს, რომლებიც შინაარსობრივად სრულიად ფარავს აბრამადისას, 

მხოლოდ ემატება მეფის „ტაბლისა და სანოვაგისა, ანუ სხუათა“ განმგებლობაც.ქართლის 

მეფე  როსტომის (1632-1658) დროს შემოტანილი ყიზილბაშური სამოხელეო ტერმინების 

ძველი შესატყვისების ჩამოთვლისას ვახუშტი ეზოსმოძღვარს ნაზირს უფარდებს. 
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       ტერმინი აბრამადი წყაროებში XI ს-დან გვხვდება. ნიშანდობლივია, რომ დასავლეთის 

დიდი დომესტიკოსის გრიგოლ ბაკურიანის-ძის მიერ 1083 წ. პეტრიწონის  ქართული 

მონატრისათვის დადებულ ტიპიკონში აბრამადი მონასტრის ერთ-ერთი 

ხელისუფალთაგანია. იგი ტიპიკონის ქართულ ტექსტში იკონომისთან და განმგესთან 

ერთად იხსენიება, ხოლო ბერძნულში აბრამადს შეესიტყვება ეპიტროპოსი ან იკონომისი. 

         XII-XIII სს-ის სეტის გაბრიელ მთავარანგელოზის ხატის წარწერის თანახმად, 

ხსენებული ხატი მოუჭედავთ „იონას აბარმადობის და მიქელა ჭურას ნაცვალობის დროს“. 

ამ მასალების მიხედვით, აბრამადის ქართული შესატყვისი მონასტრის მოურავი („გამგე“, 

„ეკონომისი“) უნდა იყოს. ამ შესატყვისობითაა ჩანაცვლებული აბრამადი XII ს-ით 

დათარიღებულ ერთ-ერთ ლიტურგიკულ ხელნაწერზე დართულ კოლოფონშიც, სადაც 

ნათქვამია, რომ კლარჯეთში მდებარე სვეტის უდაბნოს ჰყოლია საკუთარი მოურავი 

ანტონი, რომელსაც მონასტრის საფასით ხანცთის სკრიპტორიუმში გადაუწერინებია 

ხსენებული ხელნაწერი. ამავე შინაარსიით დასტურდება აბრამადი XII-XIII სს-ის ქართულ 

დოკუმენტურ წყაროებში. თამარ მეფის მიერ გელათისათვის ბოძებულ სიგელში (1187) 

მოხელეთა შორის იხსენიება „აჯამეთის აბრამადი“, რაც მიანიშნებს, რომ აჯამეთის სამეფო 

ნაკრძალებს აბრამადები (იგივე იკონომისები ანუ მოურავები) და მათი ხელქვეითი 

ტყისმცველები განაგებდნენ  (სურგულაძე  2017: 89).  საინტერესოა ვინ იყვნენ მოურავები? 

        მოურავი - ადგილობრივი ადმინისტრაციული აპარატის მთავარი მოხელე შუა 

საუკუნეების საქართველოში. თავდაპირველად, მისი ფუნქციები სამეურნეო სფეროს 

შეეხებოდა (მამულისა და მეურნეობის გამგებლობა), გვიანფეოდალურ საქართველოში კი, 

ადმინისტრაციული, სამხედრო და სასამართლო ფუნქციებიც შეითავსა. 

მოურავის თანამდებობა საქართველოს ერთიანობის ხანის წყაროებშიც („ხელმწიფის კარის 

გარიგება“) მოიხსენიება, მაგრამ აქ იგი ცენტრალური აპარატის მოხელე ჩანს. მოგვიანოდ, 

XV ს-ში, მოურავი., როგორც ქალაქის მმართველის აღმნიშვნელი ტერმინი, 

ენაცვლება ამირას და ამირათ-ამირას. აღმოსავლეთ საქართველოში მოურავის 

პარალელურად XVI-XVIII სს-ში იხმარება ირანის გზით შემოსული მონღოლური ტერმინი 

„ტარუღა“, რომელიც ირანში მოურავის შესაბამის სამოხელეო ინსტიტუტს ეწოდებოდა. 
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მოურავის სახელო სამემკვიდრეო მფლობელობის ისეთივე წყალობის ობიექტი იყო, 

როგორიც მამული და ყმები. 

    მნიშვნელოვანი თანამდებობა იყო გორის მოურავობა (დაარსდა XII ს-ის დასაწყისში), 

რომელიც XV ს-იდან მემკვიდრეობით ეკავათ ზევდგინისძე-ამილახვრებს.  გორის 

მოურავი ამილახვრები, ტრადიციულად, შიდა ქართლის სადროშოს სარდლები იყვნენ. 

მოურავის კომპეტენციაში შედიოდა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, მეფისა და 

ცენტრალური ორგანოების განკარგულებების აღსრულება, ასევე, სამოქალაქო სამართლის 

(ძირითადად, ვალდებულებითი და სანივთო სამართლის) საქმეების გარჩევა, როგორიც 

იყო დავები მიწის საზღვრებზე, მამულზე, ვალზე, უთანხმოებაზე, ზარალის 

ანაზღაურებაზე და სხვ.; მასვე ევალებოდა მეთვალყურეობა პროდუქტების ფასებზე, 

წონისა და სხვა საზომების სიზუსტეზე. . 

მოურავის შემოსავლის ძირითადი წყარო გადასახადები იყო. „დასტურლამალში“ 

ჩამოთვლილია 15 გადასახადი, რომლებიც მოსახლეობას მოურავის სასარგებლოდ უნდა 

გადაეხადა: ნატურით გადასახადი (ხორბალი, ქერი, ღვინო/კულუხი/, ცხვრისა და ბატკნის 

გადასახადი); სადღესასწაულო გადასახადები (სააღდგომო, საშობაო, საყველიერო), 

სამასპინძლო; ბეგარა - ფიზიკური მუშაობა, გამწევი ძალა; ფულადი გადასახადი; 

დაწესებული იყო ზოგიერთი ადგილობრივი გადასახადიც (თივა, სანთელი, ნესვი და 

სხვ.)  (სურგულაძე 2017,241-242). 

       სასახლის ერთ–ერთ უმნიშვნელოვანეს უწყებას,  საგანმგეო წარმოადგენდა.  

გამგეთუხუცესი ღირსებით ამირახორზეცა და ამირეჯიბზეც დაბლა მდგარა. მას მაგ: 

უფლება არა ჰქონდა ვაზირობას დასწრებოდა და მხოლოდ თუ მეფე და ვაზირები 

უხმობდნენ, მაშინ შეეძლო სავაზიროს სხდომაზე შესულიყო. გამგეთუხუცესის ქვეშეთ 

მოხელეებად ყოფილან: საგანმგეოს უხუცესი, მეჯამეთუხუცესი  და სარემოს ნაცვალი 

(დოლიძე  1965: 81). მას ებარა ალბათ განსაკუთრებული დაწესებულება, რომელსაც 

,,საგამგეო“ ერქვა (ჯავახიშვილი 1982: 301).   ივ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ რა 

დაწესებულება იყო ,,საგამგეო“ ამაზე არავითარი ცნობები არ მოგვეპოვებაო  
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( ჯავახიშვილი 1982: 302). თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ საგანმგეო და მისი მმართველი 

განმგეთუხუცესი მანდატურთუხუცესის სახელოს მიეკუთვნებოდაო. ,,საგანმგეო“ და 

,,განმგეჲ“  ,,საგანმგეოისა ჩუენისა მოურავნი“ დასახელებულია ლაშა–გიორგის სიგელში 

შიო–მღვიმისადმი.  ,,აწ ვინცა ჰნახოთ ბრძანებაი და სიგელი ესე ჩუენი: საგამგეოისა 

ჩუენისა მოურავთა, მუხნარისა ციხისთავთა, მეზროხეთა და ყოველთა საქმის მოქმედთა 

ჩუენთა, დიდთა და მცირედთა, დაამტკიცეთ. და ნუმცა ვის ჴელგეწიფების შლად და 

ქცევად ბრძანებისა ამის ჴუენისა“  (ხეც.Ad-477).(იხ. სიგელი).  
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სიგელი:   ლაშა–გიორგის სიგელი შიო–მღვიმისადმი(ხეც.–Ad-477); 01,02. 
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 ,,ამავე რიგისა უნდა იყოს კიდევ უფრო ადრე , დავითIV აღმაშენებლის ანდერძში 

დასახელებული ,,მგენი“ (დოლიძე 1965: 17).  ნ. ბერძენიშვილმა მიაქცია ამ ტერმინებს 

ყურადღება და ისინი მეფის სახასო მამულების მართვას, დომენს დაუკავშირა 

(ბერძენიშვილი  1975:  344–345). ნ.ბერძენიშვილი ფიქრობდა, რომ ,,მგეები“ ანუ ,,განმგეები“ 

ადგილობრივ და ცენტრალურ მმართველებსაც ჰყავდა. სულხან საბა ორბელიანის 

განმარტებით ,,გამგე“ გამრიგებელია, გამრიგეა. აქედან გამომდინარე განმგეთუხუცესი 

გამრიგებელთა, გამრიგეთა უხუცესს უნდა ნიშნავდეს, ასევე სულხან საბას განმარტებით 

ქართული ,,გამრიგის“ ბერძნული შესატყვისი ,,იკონომოსია“.       

          მესტიის ძველი ეკლესია წინად მონასტერი ყოფილა და მონასტრად არის 

მოხსენებული წარწერებში. ბლაღოჩინი (კეთილმოწყალე) ქუთათელაძის სიტყვით 

(გადმოცემულია  დ. ბაქრაძის მიერ) აქ ეპისკოპოზიც მჯდარა. ეკლესიაში ინახებოდა 

სხვადასხვა ხატები.   ერთ–ერთი გახლდათ ხატი მთავარ ანგელოზ გაბრიელისა, ოქროსი, 

ნაჭედი ტურფა ქართული ხელობისა მთავარ ანგელოზი წარმოდგენილია სრულის ტანით, 

მდიდრულ ბიზანტიურ სამეფო ტანისამოსში; ზურგს უკან მოსჩანს გრძელი ფრთები;თავი 

პატარა აქვს , ხუჭუჭებად დაყოფილი თმის შემოვლებით; მარჯვენა ხელში ბურთი აქვს 

(სფერო); მარცხენაში ლაბარუმი; მრგვალი თავის წრის ორივე მხარეს ვარსკვლავების 

მსგავს ,,დრობნიცებში“ წარწერა სახელისა: წ˜ჲ   გ˜ბლ.    ეზო შემკობილია ბალახოვანად. 

ჩარჩო ხატისა ფართოა, შემკობილი საუცხოო ბროწეულის ყვავილების მსგავსი 

ორნამენტით და გამობერილი დიდი სადა მედალიონებით ქვემოდ სამ სტრიქონიანი 

ასომთავრული წარწერაა, რომელსაც ბარტოლომეი არ იხსენიებს, დ. ბაქრაძეს ხელით 

გადმოუღია, მაგრამ ვერ გაურჩევია. ა. ხახანაშვილი არჩევს, მაგრამ არა სრულად და 

შენიშნავს, აზრი წარწერისა ბნელიაო; მე მხოლოდ გავარჩიეო შემდეგი: მოიჭედა ხატი 

ესე...ხელითა ოქრომჭედლისათა . ჩვენ სრულად ვარჩევთ წარწერას, რომელიც იყოფა ორ 

ნაწილად შუაში ამობურცული დიდი სიმრგვალით:  

 

მარცხენა ნაწილი                                                                            მარჯვენა ნაწილი 

ქ . წ˜ო:   გ˜ლ:  შ˜ე  შნსა:   წ˜ე                                                           ნასსა   ;    ნაცლობასა ;  მ 
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შემომ˜ვნი  :       მოიჭედ                                                                     ქლა   : ჭურასასა: 

ა :  აბრამადობასა : ი  

                       ჴელითა : ოქროსმჭა : თად˜დს: ძისა [თა]  . 

ესე იგი; 

    ,წმიდაო გაბრიელ, შეიწყალე შენსა წინაშე შემომავალნი, მოიჭედა აბარმადობასა ინასასა 

(ანუ იოანასასა), ნაცლობასა (–ნაცვლობასა) მიქელა ჭურასასა,ჴელითა ოქრომჭედლისა 

თადიდის (ანუ თავდიდის) ძისა[თა]“. ხატი უნდა ეკუთვნოდეს 

 XII-XIIIსაუკუნეებს ( თაყაიშვილი 1991: 303–304).  
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სოფ. სეტის ეკლესიაში დაცული, გაბრიელ მთავარანგელოზის ხატი. 
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        თამარ მეფისაგან გელათისათვის ბოძებულ სიგელში აჯამეთის აბარმადი იკითხება: 

,,აწ ვინცა ჰნახოთ ბრძანებაჲ და სიგელი ესე ჩემი შემდგომითი შემდგომად მომავალთა 

მეფეთა, ერისთავთ–ერისთავთა, აზნაურთა, ოთხმესდურთა, ნაცვალთა, ა ჯ ა მ ე თ ი ს    ა ბ 

ა რ მ ა დ  თ ა,  ტყისმცველთა, გოგნისა ციხის[ა ც]იხისთავთა ჴელისუფალთა გზირთა და 

ყოველთა საქმი[სმოქმედ]თა ჩუენთა, დიდთა და მცირეთა, დაუმტკიცეთ და ნუვინ 

[უშალავთ] ბრძანებასა ამას ჩუენსა”  (ჟორდანია 1897: 73-74).        

          ს. ყაუხჩიშვილმა შეადარა პეტრიწონის ტიპიკონის ქართული და ბერძნული 

ვერსიების ტერმინოლოგიები და ბერძნულ ვერსიაში ნახმარ ერთ სიტყვას, ქართული 

ვერსია შეუფარდა  ორ ბერძნულ ტერმინს ,,იკონომოსნი და ეპიტროპოსნი“. და ორ 

ქართულ განმარტებას: ,,მოურნეთათჳს და მოღუაწეთა“ (გეორგიკა 1963: 271). ასევე 

ბერძნული ტექსტის,რომელიც უდრის ქართული ტექსტის ,,იკონომოსსა“ და ,,აბარმადს“.   

,,და ყოველივე წინამძღვარმან და განმგეთა განუყონ თანაზრახვითა და მეცნიერებითა 

აბარმადთა   და იკონომოსთაჲთა“   (გეორგიკა 1963: 271).  ამ მასალაზე დაყრდნობით ი. 

ანთელავამ გამოთქვა თავის მოსაზრება და დაასკვნა, რომ განმგეთ უხუცესი იგივეა რაც 

ეპიტროპოსთა (იკონომოსთა, აბარმადთა, მოურნეთა, მოღუაწეთა) უხუცესი, მათი 

მეთაური (ანთელავა 1983: 70).   ტერმინ ,,განმგეთუხუცესით“  გამოხატულია   

ეზოსმოძღვრის თანამდებობა, ,,ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ 

      ვახუშტი  აბრამადს ასე მოიხსენიებს:  ,, აბრამადი ანუ სახლთუხუცესი, და ამისი ჴელისა 

იყო სამეფო შემოსავალი და გასავალი; ამან უწყოდა წესნი და რიგნი სახლისა მეფისა და 

თათბირობა სამეფოსი, და სახასონი მეფისანი, და ამას ქვეითნი ჴელისუფალნი ამისი 

დასახედნი იყუნენ, არამედ უმეტეს ეჯიბს ქვემორენი“ (ვახუშტი 1941: 16). საინტერესოა, რა 

ფუნქციები ჰქონდათ სახლთუხუცესებს? რომელსაც ვახუშტიმ აბრამადი შეადარა. 

სახლთუხუცესი - ცენტრალური ხელისუფლების უმაღლესი მოხელე გვიანდელი შუა 

საუკუნეების საქართველოში. 

ეს სამოხელეო თანამდებობა XV ს-დან მეფეთა სიგელების უწინარეს რეგულარულად 

გვხვდება კათოლიკოსთა სახელით გაცემულ საბუთებში, ამავე საუკუნის მიწურულიდან - 

იმერეთისა და კახეთის სამეფო საბუთებშიც. ქართლში სახლთუხუცესი XVI ს-ის 
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დასაწყისიდან იხსენიება. ვახუშტის მიხედვით, სახლთუხუცესი არსებობდა ერთიან 

საქართველოშიც და იმასვე ნიშნავდა, რასაც აბრამადი. მაგრამ ერთიანობის დროინდელ 

დოკუმენტებსა და „ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ ეს ტერმინი ნახსენები არ არის. ვ. 

გაბაშვილის დაკვირვებით, ტერმინის ადრე გავრცელებული ფორმა - „სახლისუხუცესი“ 

მართლაც უნდა მიანიშნებდეს მის სიძველეზე, მაგრამ ამ სახელოს მატარებელი პირები 

ადრინდელ მეფეთა და მთავართა კარზე „საკუთართა“, ანუ ე.წ. ხელშინაურ მოხელეთა 

კატეგორიას განეკუთვნებოდნენ და, ამდენად, გვიანდელ შუა საუკუნეებამდე მათი 

უფლებები კერძო სამართლბრივ ნორმებს არ სცილდებოდა. ამდენად, ქართულ 

სამეფოებში ცენტრალური მმართველობის მაღალ პოზიციებზე სახლთუხუცესის 

დაწინაურება გვიანდელი შუა საუკუნეების (XV-XVIII სს) მოვლენაა, რაც ერთიანი 

მონარქიის დაშლის, სამეფო ხელისუფლების დასუსტების, სამეფო მიწების ფონდის 

შემცირებისა და მეფის ხელისუფლების საჯარო უფლებების მკვეთრი შეკვეცის შედეგად 

უნდა მომხდარიყო. სახლთუხუცესს სამეფო კარზე ჩაბარებული ჰქონდა სამეფო სამდივნო 

(კანცელარია) მდივან-მწიგნობრებითურთ, სასახლის ადმინისტრაციული 

ხელმძღვანელობა, მეფის „ვაზირობა“ (მრჩევლობა), სამეფო მიწების სამეურნეო და 

საფინანსო ზედამხედველობა, ანუ, ის ფუნქციები, რომლებსაც ერთიანობის ხანის 

საქართველოში რამდენიმე სამოხელეო უწყება უძღვებოდა. 

მრავალფეროვანი ფუნქციების შესაბამისად, სახლთუხუცესს ექვემდებარებოდნენ სამეფო 

კანცელარიის მდივნები და მორდრები; სამეურნეო საქმეთა და ფისკის 

მოხელეები: ნაზირი მოლარე , თავლიდარი და სხვ., აგრეთვე, სამზარეულოსა და 

სახაბაზოს მსახურნი: თუშმალი, მზარეული, და ა.შ. სასახლის საფარეშოს 

მოხელეები: ფარეშთუხუცესი და მის დაქვემდებარებაში მყოფი მსახურები. მასვე ეხებოდა 

ნადირობის სამსახური, საჯინიბოს, საწყობის მომსახურე პერსონალი. სახლთუხუცესის 

კონტროლს ექვემდებარებოდა გარკვეული ტიპის ადმინისტრაციული აქტების - ყმა-

მამულისა და სახელოს ბოძების, ჯამაგირის დანიშვნისა და სხვ. მომზადება 

გაცემა. ნაზირთან ერთად სახლთუხუცესი სამეფო მეჯლისის მთავარი განმკარგულებელი 

იყო. მას უნდა ედევნებინა თვალყური სტუმრების ჯეროვნად მომსახურებისათვის. როცა 

ყველაფერს გაარიგებდა, მეფის წინ საპატიო ადგილს იკავებდა.  სახლთუხუცესს 
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ჯამაგირის სახით გადაკვეთილი ჰქონდა წლიურად 25 თუმანი. ამავე დროს იღებდა 

სარგოს, როგორც სახელმწიფო გადასახადებიდან, ისე სამეფო მიწების შემოსავლებიდან 

და ქალაქების იჯარა-ბაჟებიდან. ცალკე შემოსავალი შემოსდიოდა მას,  მეფის 

სამდივნოდან. მიუხედავად ამდენი ვალდებულებებისა, სახლთუხუცესი, როგორც ყმა-

მამულის პატრონი ფეოდალი, არ იყო გათავისუფლებული სამხედრო 

ვალდებულებებისაგან. 

        სახლთუხუცესის თანამდებობაზე მეფეები ნიშნავდნენ მათ მიმართ ყველაზე 

ლოიალურად განწყობილი ფეოდალური სახლების წარმომადგენლებს, მაგრამ 

თანამდებობის ხანგრძლივი მემკვიდრეობითობა რომელიმე ერთი საგვარეულოს 

ფარგლებში ქართლისა და იმერეთის სამეფოებში მაინც ვერ იქნა შენარჩუნებული. 

პოლიტიკური რყევები, რომლებსაც ქართული სამეფოები განიცდიდნენ XVI და, 

განსაკუთრებით XVII-XVIII სს-ებში, გავლენას ახდენდა საკარო თანამდებობათა 

კონტინგენტის შერჩევაზე. ყოველი ახალი სამეფო კანდიდატურა, რომელიც საგარეო 

ძალისა თუ ადგილობრივი დაჯგუფებების დახმარებით მოიპოვებდა გამარჯვებას, თავისი 

მომხრე საგვარეულოების წარმომადგენლებს აწინაურებდა სამეფო კარზე. ამ ვითარების 

ანარეკლია საგვარეულოთა ხშირი მონაცვლეობა სახლთუხუცესის თანამდებაზე XVII-XVIII 

სს-ის ქართლსა და იმერეთში. ამ საუკუნეებში ქართლის სამეფო კარზე სახლთუხუცესის 

თანამდებობაზე ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ სააკაძეები, მუხრანბატონები, ციციშვილები, 

ბარათაშვილ-ორბელიშვილები და სხვ. კახეთში უპირატესად ჩოლაყაშვილები იკავებდნენ 

ამ თანამდებობას, თუმცა, პერიოდულად მათ ენაცვლებიან ჯანდიერიშვილები, 

ხერხეულიძეები, ბებურიშვილები და სხვ. ამასთან კახეთში სახლთუხუცესობა 

ტრადიციულად სარდლობასთან იყო შეერთებული. ეს თანამდებობა შენარჩუნებულ იქნა 

კახეთში მეფობის გაუქმებისა და იქ ირანის ხანების მმართველობის პირობებშიც. XVII ს-ის 

90-იანი წლების დასაწყისში, ქართლში კახი ბატონიშვილის ერეკლე I-ის (ნაზარალი-ხანი) 

და ქართლის მეფის გიორგი XI-ის „ორმეფობის“ პირობებში, სახლთუხუცესის 

თანამდებობაზე ორივე მეფე ნიშნავდა თავის მომხრე თავადებს. გიორგი XI-ის მიერ 

ქართლის დაბრუნების შემდეგ (1703 წ.) ქართლსა და კახეთში ისევ ადგილობრივმა 

თავადებმა დაიბრუნეს სახლთუხუცესის თანამდებობა. 1762 წ-დან ქართლ-კახეთის 
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გაერთიანებულ სამეფოში სახლთუხუცესები, კახეთის სამეფოს ტრადიციისამებრ, 

იმავდროულად სარდლებიც იყვნენ და სახლთუხუცესებად იწოდებოდნენ. იმერეთის 

სამეფოში სახლთუხუცესის თანამდებობაზე ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ კონკურენტი 

საგვარეულოები: აბაშიძეები, ჩხეიძეები და წერეთლები (სურგულაძე  2017: 290-291). 

           ,,ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ ტერმინ ,,განმგეთუხუცესით“ მოიხსენიება 

ეზოსმოძღვრის  თანამდებობა: 

        ეზოსმოძღვარი ჩუბინაშვილის მიერ  განმარტებულია როგორც მნე, სახლის გამგებელი, 

ნაზირი, იგივე რაც „приставник, домоправитель, дворецкий“. II ს-ის არმაზის 

ბილინგვის არამეულტექსტში ამ თანამდებობის აღმნიშნელი არამეული სიტყვა ბიბლიური 

წიგნების უძველესი ქართული რედაქციების გათვალისწინებით გადმოიცა, როგორც „ეზოჲს 

მოძღვარი“ (გ. წერეთელი). ბილინგვისავე ბერძნულ ტექსტში მას შეესატყვისება ტერმინი 

„ეპიტროპოსი“ (იგივე იკონომისი); სომხურში მისი შესატყვისია „ჰაზარაპეტი“. 

როგორც ვარაუდობენ, ეზოსმოძღვარი ქართლის სამეფოში განაგებდა სახელმწიფო 

შემოსავალს და სათავეში ედგა სამეფო მეურნეობას. ეზოსმოძღვარს უშუალო კავშირი 

უნდა ჰქონოდა სამხედრო საქმესთანაც და, სავარაუდოდ, მის ერთ-ერთ ფუნქციას ასევე 

წარმოადგენდა სამეფო დაცვის რაზმების, ანდა სამეფო მიწებზე მსხდომი ერიდან 

(„ტაძრეულთაგან“) გამოყვანილი ჯარის ხელმძღვანელობა (გ. მელიქიშვილი). 

ეზოსმოძღვარი ასევე შეესაბამება ლათინურ-ბერძნულ-ტერმინი: ცუბიცულარიუს (მეფის 

კარის განმგებელი, კარის წინ მორიგედ მდგომი), რომელსაც ქართულში შეესატყვისებოდა 

„მესაწოლე“ (მ. მაისურაძე). 

XI-XIII სს-ში სასახლის აპარატის დანაწევრების შედეგად სამეფო კარზე ეზოსმოძღვარ-

მესაწოლეს აღარ ვხვდებით და მეფისა და საწოლის დაცვა ცალკე 

უწყების, მესაწოლეთუხუცესისხელში გადადის. მიუხედავდ ამისა, ეზოსმოძღვარ-

განმგეთუხუცესს სასახლის ცერემონიალების დროს მაინც შემორჩა მეფის უშიშროების 

დაცვის ზოგიერთი ფუნქცია (ი. ანთელავა). მეფეთ კურთხევის ცერემონიალის დროს 

„ეზოთ-უხუცესსა ჩუხჩარეხსა, მეაბჯრეთუხუცესსა სამეფო ფარი და ლახტი ჰქონდეს 

და ქარქაში; უკან უდგეს მეფესა“ (წესი და განგება მეფეთკურთხევისა). გამოთქმულია 
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ვარაუდი, რომ ციტირებულ ადგილას იგულისხმება არა სამი სხვადასხვა მოხელე, არამედ, 

ერთი - ეზოთუხუცესი-ჩუხჩარეხი, რომლისთვისაც ცერემონიალების დროს მეფის პირადი 

მეაბჯრეთუხუცესობა საპატიო მოვალეობა იყო და არა თანამდებობა (ი. ანთელავა). XI ს-ში 

გრიგოლ ბაკურიანის-ძის მიერ პეტრიწონისთვის დადებული ტიპიკონის მიხედვთ, 

„განმგე“ იგივე იყო, რაც ეპიტროპოსი, იკონომისი, აბრამადი. 

     „ხელმწიფის კარის გარიგებაში“ ეზოსმოძღვარს შეესაბამება ტერმინი „განმგეთა 

უხუცესი“, რომელსაც ექვემდებარებოდნენ საგანმგეოს მუქიფი და მეჯამეთუხუცესი. 

ეზოსმოძღვარი იგივე უნდა ყოფილიყო, რაც „ეპიტროპოსთა (რესპ. იკონომოსთა, 

აბარმადთა, მოურნეთა, მოღუაწეთა) უხუცესი, მათი მეთაური.“ ამდენად, 

განმგეთუხუცესი იგივე მეფის იკონომოსთა ხელმძღვანელი, იგივე ეზოსმოძღვარი 

ყოფილა (ი. ანთელავა). 

ხანგძლივი დროის განმავლობაში ეზოსმოძღვარი სხვადასხვა რანგის სამოხელეო 

თანამდებობას აღნიშნავდა და ფუნქციურ ცვლილებებს განიცდიდა, ფუნქციების 

გადანაწილების კვალად მას ემატებოდა ან ჩამოსცილდებოდა ესა თუ ის განსაგებელი. 

ბატონიშვილი ვახუშტი ეზოსმოძღვარის ფუნქციებს შემდეგნაირად განმარტავდა: 

„ეზოსმოძღუარი, ამის ხელისა იყო: ყოველნი საგანგიონი, მეფისა ხარჯნი და 

წარსაგებელნი, წესნი და რიგი დარბაზისა, მეფის ტაბლისა და სანოვაგისა, ანუ სხუათა“, 

ხოლო თავში, „აწინდელთა ხელისუფალთა შეცვლილთა სახელთათვის“, ქართლის მეფის 

როსტომის (1632-1658) მიერ ადრინდელი სამოხელეო სახელების ყიზილბაშური 

ტერმინებით შეცვლასთან დაკავშირებით აღნიშნავს: „ხოლო როსტომ ხელისუფალთა 

უწოდა ... ეზოს მოძღუარსა - ნაზირი“. ამდენად, ეზოსმოძღვარი იგივეა, რაც გამგე, 

გამგეთუხუცესი და აბრამადი (ეპიტროპოსი, იკონომისი), იგივე გვიანი ხანის ნაზირი 

(სურგულაძე 2017: 127). 

            აბრამადი, სულხან საბას განმარტებით ნაზირია. ისინი ხომ ცენტრალური აპარატის 

მოხელეები იყვნენ.  

             ნაზირი - (არაბ.-სპარს. ნაზერ-მეთვალყურე, ზედამხედველი); ცენტრალური 

აპარატის მოხელე, სასახლის სალაროს, სამეურნეო დაწესებულებათა და საწყობების 
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გამგებელი. ვახუშტის ცნობით, ეს სახელო როსტომის (1632-1658) დროსაა 

შემოღებული ეზოსმოძღვრის ნაცვლად. 

ტერმინი „ნაზირ“ სეფიანთა ირანში უმაღლესი რანგის მოხელის, სასახლის მინისტრის, 

სუპერინტენდანტის აღმნიშვნლად გამოიყენებოდა. იგი იყო მთავარი ადმინისტრატორი, 

შაჰის პირველი ეკონომისტი; მას ევალებოდა შაჰის საკუთრებაში შემავალი უძრავი და 

მოძრავი ქონების განკარგვაც; განაგებდა ასევე, თავლასა და არსენალს. შაჰ-აბას II-ის დროს 

ნაზირის თანამდებობა დაემცრო და მისი ფუნქციები, თითქმის მთლიანად, 

დიდ ვეზირს გადაეცა. სულხანსაბას თანახმად, ნაზირის შესატყვისი იყო აბრამადი, 

ქარხნის ნაზირსა - ეზოსმოძღვარი. სხვაგვარი განმარტებით, ნაზირი იგივე სალაროს 

ნაზირი და ქარხნის ეზოსმოძღვარია (სურგულაძე 2017:127-128).  

      პირველი, რამაც ჩვენი ყურადღება მიიქცია, სახელოს ტერმინის  დასახელებას ეხება: 

,,აბრამადი“ თუ ,,აბარმადი“. საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანამდებობა ,   სახელო ,,აბრამადს“, 

მოიხსენიებს სულხან– საბა ორბელიანი, დ.ჩუბინაშვილი, ვახუშტი. 

      რაც შეეხება, ტერმინ ,,აბარმადს“–ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის თავდაპირველი და სწორი 

ფორმაა, და უფრო სამართლიანი იქნება,  თუ სამეცნიერო მიმოქცევაში დამკვიდრდება ამ 

ფორმით. რა თქმა უნდა პირველად წყაროებში, ხომ  ეს სახელო  ,,აბარმადით“ არის 

მოხსენიებული. ტერმინი აბარმადი წყაროებში XI ს-დან გვხვდება.     

     ჩვენ ვერ გავიზიარებთ, XVIII საუკუნის მოღვაწეების მიერ ნახსენები ტერმინ 

,,აბრამადის“ ფორმას, რომ ის უფრო სწორი იყოს, ვიდრე პირველადი დოკუმენტური 

წყაროები. რომლებიც XI-XII საუკუნეებით თარიღდება. 

 

 

 

                                      §2.2. ამიდი 
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        ამიდი არაბული წარმოშობის ქართველი მოხელე იყო.  ამიდი - (არაბ. –‘mīd- მეთაური, 

ბელადი). აღმოსავლური ქალაქების მოხელე; სახალიფოს ქალაქების ამიდებს ევალებოდა 

საბუთების შედგენა და ბაღდადის მთავრობასთან მიმოწერის წარმოება. 

       ქართულ სამოხელეო ტერმინოლოგიაში ტერმინი გავრცელდა თბილისის საამიროდან. 

დავით აღმაშენებლის ანდერძში (1123/1124) და გიორგი III-ის შიომღვიმისადმი ბოძებულ 

სიგელში (1170) მოხსენიებულია თბილისის „საამიდო“ გადასახადი, როგორც ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი გამოსაღები, რაც მიუთითებს საქართველოს ქალაქებში შესაბამისი 

თანამდებობის არსებობაზე. ქართულ წყაროებში ხელშესახები ცნობები ამ მოხელის 

უფლება-მოვალეობების შესახებ არ მოგვეპოვება. მუსლიმური აღმოსავლეთის ქალაქების 

ანალოგით, საქართველოს ქალაქებში ამიდს, სავარაუდოდ, ქალაქის მწერლის მოვალეობის 

შესრულება და, ამასთანავე, ცენტრალური ხელისუფლებისათვის საქმიანი ქაღალდების 

წარდგენა ევალებოდა (სურგულაძე 2017: 101). 

       ქართულ წყაროებში ხელშესახები ცნობები,  უფლება–მოვალეობის დასადგენად არ 

მოგვეპოვება. ამიდის თანამდებობა ქართულ წყაროებში XII ს. გვხვდება. დავით 

აღმაშენებლის ანდერძში შიო მღვიმის მონასტრისადმი(1123/1124).  

        დავით აღმაშენებლის სიგელში შიო მღვიმისადმი ნათქვამია: ,,ტ ფ ი ლ ი (ს) 

საამიდოჲთ, ვითა სხჳთაცა ნიშნითა, თჳთ ჴ(ე)ლითა ჩ(ე)მითა დამიწერია ასი დრაჰკანი 

მღვდელთა  და  მგ(ა)ლ(ო)ბ(ე)ლთათ(ჳ)ს, ნუვინ დააკლებს. მ(ა)ს  დღ(ე)სა,  რ(ომე)ლსა 

მომიჴსენოს ღ(მერთმა)ნ, გაიყონ მღვდელთა და მგალობელთა (ქისკ 1984:57). 

      დავით აღმაშენებლის ანდერძის იმ ადგილიდან, სადაც საამიდო  გადასახადზეა 

საუბარი , კარგად ჩანს, რომ საბუთის გამცემს სხვა საბუთებშიც ჰქონია საუბარი შიო 

მღვიმის მონასტრის მღვდელთა და მგალობელთათვის ,,საამიდოდან“ გარკვეული წილის 

გადაკვეთის შესახებ. საბუთიდან ჩანს, რომ საამიდო მნიშვნელოვანი გადასახადი ყოფილა, 

რაკი მისი გარკვეული წილი 100 დრაჰკანითაა განსაზღვრული (ლორთქიფანიძე 1954:151). 

       ამიდები ქართველი მეფის მოხელეებად ითვლებიან და ქალაქის გამგებელს, ე.ი. 

თბილისის ქართველ ამირას ემორჩილებიან (გაბაშვილი 1981: 86). 

       საამიდო გადასახადი მოხსენიებულია გიორგიIII –ის სიგელშიც, შიო მღვიმისადმი: 
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   ,,ეგრეთვე ქ(ა)ლ(ა)ქს, რ(ომე)ლ უკა ნის მოუყიდიან და შემოუწირვან, თავისუფალნი და 

უხარა ჯონი საამიროისა, საამიდოისა, სარაისოისა, სამუსტასიბოისა და ყოვლისა 

სანუკვრისაგან“ (ხეც; Hd-1351). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გიორგი III-ის სიგელი შიო მღვიმისადმი–(ხეც–Hd-1351). 
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     გიორგი III-ის საბუთში 
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საამიდო და სარაისო გამოსაღების მოხსენიება მიუთითებს  ამ თანამდებობათა არსებობაზე 

ჩვენში. რაკი საამიდო გადასახადი არსებობს, უნდა ვიფიქროთ, რომ ამიდის თანამდებობაც 

არსებობს. ამის მოწმობას წარმოადგენს ის, რომ მოტანილ საბუთში გადასახადები 

გარკვეულ მოხელეობასთან არიან დაკავშირებულნი. საამიდო, ამ საბუთში, ისეთივე 

მნიშვნელობითაა ნახმარი, როგორც საამირო, საგუსტასიბო, სარაისო (ლორთქიფანიძე 

1954:151).  

           ქართულ წყაროებში ხელშესახები ცნობები ამიდის  უფლება–მოვალეობის 

დასადგენად არ მოგვეპოვება. აღმოსავლურ წყაროებში ამიდის ფუნქციების 

განსაზღვრავად ძუნწი ცნობები მოგვეპოვება. ვიცით მხოლოდ, რომ ამიდის საკითხავი, 

მაგ: სამანიდების, ღაზნევიდების და თურქ–სელჯუკების სახელმწიფოებში, უპირატესად 

სახელმწიფო საბუთების შედგენა და პოლიტიკური ხასიათის მიმოწერის წარმოება იყო. 

მის დაკავშირებას სახელმწიფო საბუთების შედგენასთან მოწმობს ნიზამ ალ–მულქის 

,,სიასეთ–ნამე“–ში ამიდის მოხსენიება  სამდივანმწიგნობროს და სამეურნეო–საფინანსო 

დაწესებულების მოხელეთა გვერდით  (сиасет-наме 1949: 160).   

        ,,..... За исключением вазира туграи мустауфи, султанского ариза амида Багдада  и амиля 

Хорасана, никого не следует звать титулом ал–мульк. Титулы без ал–мульк таковы: ходжа, 

рашид, мухтасс, садид, наджиб, устад–и–амин, устад–и–хатир, тегин и подобно этим да 

проявится отличие между чином и степенью старшего и младшего низкого и великого. 

     თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამიდის თანამდებობა აღმოსავლეთის 

სახელმწიფოებში, კარგად ჩანს იქიდან, რომ მის ტიტულაციას ჩვეულებრივ ერთვოდა 

,,მულქი“ (,,სამეფო“), ,,მულქობა“ კი, იმავე ,,სიასეთ–ნამეს“–ს მიხედვით, შეიძლებოდა 

დართვოდა მხოლოდ ,,ვაზირის, თუღრაის, მუსტოუფის, სულთნის არიზის, ბაღდადის 

ამიდის და ხორასნის ამილის“  (сиасет-наме;1949,159–160).   

       გარდა ამისა  ჩვენი კვლევების თანახმად, მას ტიტულატურის არა მარტო ,,მულქის“ 

წოდება ერთვის, არამედ ნიზამ ალ–მულქის მიხედვით ჩანს, რომ მას ასევე ერთვის 

ტიტულაცია ,,უსტა“(ოსტატი). რაც ამიდების დამრიგებელს ენიჭებოდა, საპატიო წოდება 

,,უსტა“. 
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       ამიდის აღმოსავლეთის სახელმწიფოების სამოხელეო სარბიელზე მოღვაწეობის 

ხასიათისა და დანიშნულების გათვალისწინებით შეიძლება გვეფიქრა, რომ ქართულ 

ვითარებაშიც ამიდს საბუთების შედგენასთან უნდა ჰქონოდა საქმე, თუმცა საამისო 

დამადასტურებელი ცნობები ქართულ წყაროებში არ მოიპოვება. მაგრამ ის კი 

საფიქრებელია, რომ თბილისის საამიროს მმართველობის სისტემაში არსებობდა ისეთი 

თანამდებობის პირი, რომლის უფლება–მოვალეობას სათანადო საბუთების შედგენა 

შეადგენდა. მასვე უნდა ეწარმოებინა მიწერ–მოწერა ბაღდადის მთავრობასთან. ყოველ 

შემთხვევაში, გამორიცხული არაა სამდივანმწიგნობროს არსებობა თბილისის საამიროში, 

ხოლო არაბული სახელწოდების მოხელეებიდან ერთადერთი მოხელე, რომლის 

დაკავშირება შეიძლება თბილისის საამიროს სამდივანმწიგნობრობასთან, ეს ამიდია. 

თბილისის საქართველოსთან შემოერთების შემდეგ, ცხადია, მისი სამოხელეო ფუნქცია 

უნდა შეცვლილიყო,  და  რაკი ამიდობა  სამწერლობო საქმესთანაა დაკავშირებული, 

შესაძლებელია, რომ მას ქალაქის მწერლის მოვალეობა დაკისრებოდა 

(ლორთქიფანიძე 1954:152).  მაგრამ, რადგან მომდევნო ხანებში ის აღარ გხვდება თბილისში,  

იქნებ თბილისის მუსლიმანური მოსახლეობისათვის დაგვეკავშირებინა? ყოველ 

შემთხვევაში, კიდეც, რომ დავუშვათ ამიდის, როგორც  სამოხელეო ინსტიტუტის, შესვლა 

საქართველოს საქალაქო წყობილებაში, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ მან დიდხანს 

ვერ იარსება, რადგამ მომდევნო ხანის საბუთებში ის აღარ გხვდება და მისი ფუნქციის 

მატარებლად სხვა მოხელე გვეველინება (მ.ლორთქიფანიძე 1954:152). 

       ამიდის ფუნქციებისა და მოვალეობის გათვალისწინებიდან გამომდინარე, შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ ის შეესაბამება დღევანდელი ქალაქის თავის, კანცელარიის 

თანამდებობას. მისი ფუნქცია იქნებოდა ამირას მიერ გაცემული ბრძანებების ჩაწერა, 

გაგზავნა და კონტროლი მათ შესრულებაზე. ასე რომ ის საკმაოდ საპასუხისმგებლო და 

მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირია. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია, რომ ქართულ 

სამოხელეო სინამდვილეში ის გავრცელდა, თბილისის საამიროდან,ხოლო ის, რომ მისი 

ფუნქცია ასეთი მნიშვნელოვანია იმაზე მეტყველებს, რომ ის მოხსენიებულია სამეფო 

სიგელებში.   
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                                  §2. 3.  ამირა                                                    

           შუა საუკუნეების  საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, დიდმნიშვნელოვანი 

მოვლენა იყო ჯერ არაბთა ლაშქრობები, ხოლო  შემდეგ მათი დამკვიდრება–გაბატონება. 

თბილისის სამოხელეო წყობის განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ 

თბილისის ამირები ,,თბილისის  საამიროს“  ფეოდალი მფლობელები იყვნენ.   

       ამირა/ამირათ-ამირა - (არაბ. amīr - მეთაური, მმართველი) მთავრის შესატყვისი 

ტიტული აღმოსავლეთის მუსლიმურ ქვეყნებში.  საქართველოს საქალაქო წყობილებაში 

არაბული სახელწოდების შემოსვლის დროს ამირა  ხალიფას სარდალია, და სამხედრო 

ხელისუფალი. ქართულ საისტორიო ნარატიულ წყაროებში: აბო თბილელის მარტვილობა, 

კონსტანტინე კახას მარტვილობა, გობრონის მარტვილობა და სხვა, ამირებად   ძირითადად 

არაბი ხელისუფლები არიან მოხსენიებულნი.  

      XI საუკუნიდან ქართულ წყაროებში ამირა  უკვე ქართველ ხელისუფალსაც ეწოდება. 

დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ლიპარიტ ბაღვაშს ამირობით იხსენიებს. ეს მოვლენა, 

როგორც ივ. ჯავახიშვილი აღნიშნავს, თბილისის საამიროს  ნაწილის საქართველოს 

სამეფოსთან შემოერთებას უკავშირდება. ჯერ კიდევ XI საუკუნეშია ცნობილი ლიპარიტ 

ამირა. მაგრამ იგი არ არის თბილისის გამგებელი. მისი გაამირება სხვა გარემოებითაა 

განპირობებული. არის ნიშნები, რომ თავდაპირველად (ე.ი. საგულისხმოა დავით 

აღმაშენებლის მიერ თბილისის დაბრუნების შემდეგ). დედაქალაქის (თბილისის) გამგებელ 

ქართველ მოხელესაც  ამირა  ეწოდებოდა ( მუსხელიშვილი  2014: 317).  ეს კარგად ჩანს  

მეფე გიორგიIII-ის სიგელში. გიორგი III უთავისუფლებს შიომღვიმის მონასტერს  

საქონებელს ყოველივე შესავლისაგან. 

,,ყოველნი საქონელნი მათნი შეუვალ–გუიქმნიან ყ(ოვ)ლისა შესავლისაგან, თუით, 

ჩ(უე)ნისა სასეფოისა და ყ(ოვ)ლისა მათისა მოახლისაგან, ვითა ძელითგან შეუვალნი: 

საე(რისთ)ვოისა, საციხისთვოისა და საშურტაოისა ყ(ოვ)ლისაგან. ეგრეთვე  ქ(ა)ლ(ა)ქს, 

რომელ ქუ|ლბაგნი აქუან: ხუთნი სპარსობითგანვე და ოთხნი რ(ომე)ლ უკა|ნის მოუყიდიან 

და შემოუწირვან, თავისუფალნი და  უხარა|ჯონი საამიროისა, საამიდოისა,სარაისოისა, 

სამუსტასიბოისა და ყ|ოვლისა სანუკვრისაგან (ქისკ 1984: 68).  ამ სიგელში რა თქმა უნდა 
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თბილისზეა საუბარი. და ყველა აქ ჩამოთვლილი გამოსაღები შესაბამის მოხელესაც 

გულისხმობს. ასევე  ამირას არსებობის  ფაქტს ამყარებს, სეტის წარწერიანი ვერცხლის 

სურა, რომელიც ს. მაკალათიას მიერ 1173–1175 წლებითაა დათარიღებული. წარწერას 

გამომცემელი ასე კითხულობს: ,,ქ. ღმერთმან უბედნიერეს ღუთისა სწორსა  მეფეთა მეფესა 

გიორგის მიწისა ამირაჲსა  ქავთარისაგან“    (მაკალათია 1929:  90). ამრიგად უეჭველია , რომ 

გიორგიIII-ის დროს თბილისის გამგებელი ქალაქის ამირაა.  ცხადია, თბილისსა და 

საამიროში შემავალ სხვა ქალაქებში განთავისუფლების შემდეგაც ძალზე დიდი იყო 

აღმოსავლურ საქალაქო ინსტიტუტების გავლენა (  ანთელავა 1983: 219). 

             ისლამამდელ პერიოდში და, ასევე, პირველი ოთხი ხალიფას მმართველობის დროს  

ამირები  ეწოდებოდა სარდლებს და ლაშქრის საბრძოლო ქვედანაყოფების მეთაურებს, 

რომლებიც შემდგომ არაბთა მიერ დაპყრობილი ტერიტორიების მმართველები გახდნენ. 

ომაიანთა ეპოქაში (661-750) პროვინციის გამგებელ  ამირების  ხელში თავმოყრილი იყო 

სრული ადმინისტრაციული, საფინანსო და სასულიერო ხელისუფლება. ისინი 

პასუხისმგებლები იყვნენ ლაშქრის ორგანიზებაზე, ხელმძღვანელობდნენ სამხედრო 

ექპედიციებს, დებდნენ ხელშეკრულებებს, უძღვებოდნენ ლოცვებს, აშენებდნენ მეჩეთებს 

და თავიანთ საგამგებლო ტერიტორიაზე ზრუნავდნენ ისლამის გავრცელებისათვის. ამირა 

ზედამხედველობდა ზარაფხანას, სადაც ხალიფას სახელზე იჭრებოდა ფული, იგი 

პასუხისმგებელი იყო გადასახადების აკრეფასა და სახალიფოს ცენტრში გაგზავნაზე. 

ამირას  ხელში იყო სასამართლო სისტემა. იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ამირა ნიშნავდა 

ყადის (მუსლიმთა მოსამართლეს), იცავდა წესრიგს. მისი მითითებით მოქმედებდა 

პოლიციის უფროსი. თავის საგამგებლო ოლქში ამირა ნიშნავდა ფოსტის უფროსს, 

რომლისგანაც იღებდა დაწვრილებით ინფორმაციას ქვეყნის შიდა მოვლენებზე. ამირას  

ემსახურებოდა ცერემონმეისტერი და დაცვა. აბასიანთა მმართველობის ხანაში (749-1258) 

ამირებს  თანდათან ჩამოსცილდა გადასახადის აკრეფის, ყადის დანიშვნისა და ზოგიერთი 

სხვა ფუნქცია. 

არაბთა სახალიფოს დაშლის შემდეგ (IX-X სს.) ამირას ტიტული შეინარჩუნეს 

ადგილობრივმა დამოუკიდებელმა მმართველებმა, რომლებიც ერთდროულად საერო და 
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სასულიერო ხელისუფლებას ფლობდნენ. მოგვიანებით ამირას საპატიო ტიტული 

ისლამის მქადაგებლის, მუჰამადის ჩამომავლებს ენიჭებოდათ.(სურგულაძე 2017: 102).  

           ასეთივე უფლებებით სარგებლობდა თბილისის ამირაც, რომლის მმართველობა 

აღმოსავლეთ საქართველოში VIII ს-ის 70-იანი წლების დასაწყისში დამყარდა. მას 

ნიშნავდა ხალიფა ან ამიერკავკასიის ვალი. ამირა იყო ქართლის უზენაესი მმართველი - 

ქართლში მდგომი არაბული გარნიზონის სარდალი, უზენაესი სამოქალაქო ხელისუფალი 

და მოსამართლე. ქართული წყაროები ამირას მოიხსენიებდნენ, როგორც „ხელმწიფეს 

ქვეყანისა“ და „მსაჯულს“. ქართულ ისტორიულ წყაროებში თბილისის ამირას  ზოგჯერ 

ქართლის ამირასაც  უწოდებენ. ამირას სასარგებლოდ ქართლის მოსახლეობა იხდიდა 

„საამირო“ გადასახადს. 

გარდა თბილისისა, არაბი ამირები ისხდნენ რუსთავში, ხუნანსა და დმანისში. ისინი 

თბილისის ამირას ხელქვეითებად ითვლებოდნენ. IX ს-ის დასაწყისიდან, არაბთა 

სახალიფოს რღვევის კვალდაკვალ, თბილისის საამირო  დამოუკიდებელ პოლიტიკურ 

ერთეულად, ხოლო თბილისის ამირა დამოუკიდებელ მმართველად იქცა. 

არაბთა ბატონობის დასრულების შემდეგ ტერმინი ამირა ქართულ სამოხელეო 

ტერმინოლოგიაში დამკვიდრდა. ზოგჯერ იგი საზოგადოდ გამგებელს აღნიშნავს. 

მაგ., კლდეკარის ერისთავი ლიპარიტ ბაღვაში ქართლის ამირას (აქ: ქართლის ერისთავი) 

ტიტულსაც ატარებს, მაგრამ ამირა, როგორც სპეციალური ტერმინი, თბილისის საამიროს 

გაუქმების (1122) შემდეგაც თითქმის სამი საუკუნის განმავლობაში ქალაქის გამგებლის 

სახელწოდებად დარჩა, თუმცა, იგი ადგილობრივ პოლიტიკურ და სოციალურ სისტემაზე 

მორგებულ თანამდებობას წარმოადგენდა. თანდათანობით ამირას ჩაენაცვლა ქართული 

სამოხელეო ტერმინი მოურავი. ქართული მონარქიის ზრდასთან ერთად 

განსაკუთრებული სამხედრო-სტრატეგიული, პოლიტიკური და ეკონომიკური 

მნიშვნელობა შეიძინეს დიდმა ქალაქებმა, რომელთა მმართველებს გაორმაგებული 

ტერმინი, „ამირათ-ამირა“ ეწოდებოდა. თამარის დროს ასეთი ტიტულით იხსენიებოდნენ 

თბილისის გამგებელი (აბულასანი), კარის (ყარსი) მმართველი (ივანე ახალციხელი). 

ასეთივე სამოხელეო ტიტულს ატარებდნენ საქართველოს სამეფოს ფარგლებში ანისის 
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მმართველები, თუმცა იმავე კარის 1237 წ-ის ციხის კარიბჭის წარწერაში მოხსენიებული 

კარის ამირა რაჲრაზა გაორმაგებული სამოხელეო ტიტულის გარეშეც იხსენიება. 

თბილისის გამგებლის ტიტულად ამირა ტრადიციის ძალით, დიდხანს, XVII ს-ის 

დასაწყისამდე შემორჩა (ზოგჯერ ასე უწოდებდნენ თბილისის მოურავ გიორგი სააკაძეს). 

XIII ს-დან ამირები ჰყავდათ უფრო მცირე ქალაქებსაც - ქუთაისი, გორი, ჟინვანი. ქალაქის 

ამირა დიდი და ანგარიშგასაწევი ხელისუფალი იყო. ამირას უპირველესი მოვალეობა იყო 

უშუალოდ ქალაქისა და მისი შემოგარენის დაცვა, საქალაქო წესრიგის, 

მართლმსაჯულების, ვაჭრობისა და სამეურნეო-ეკონომიკური ცხოვრების მართვა-

ზედამხედველობა, ქალაქისათვის აუცილებელი სამშენებლო სამუშაოების (გზების, 

ხიდების, სასტუმროების, სამეურნეო, და სხვ. ნაგებობების) შესრულება, ქალაქის 

კეთილმოწყობა. ამირას განკარგულებაში იყო სამოხელეო აპარატი, რომლის 

სტრუქტურაზე საკმაოდ ბუნდოვანი ცნობებია შემონახული. XII-XIII სს-ში ამირას 

ხელქვეით მოხელეთა აღმნიშვნელი ტერმინოლოგიაც არაბული იყო. მათ შორის 

გვხვდება ამიდი, რაისი, მუჰთასიბი, შურტა. ამირა ანგარიშვალდებული 

იყო მეჭურჭლეთუხუცესის წინაშე. ქალაქის ამირას სასამსახურო სარგო მრავალი 

წყაროდან იკრიბებოდა. მისი წილი გადაკვეთილი იყო ყოველი სახეობის საქალაქო 

შემოსავალში. XVII ს-ის 40-იან წწ-ში ქართულ ისტორიულ საბუთებში ვხვდებით ამირა-

ქეთხუდას, რაც სპარსული ენის ტერმინოლოგიურ გავლენას ასახავს და შინაარსობრივად 

იგივეა, რაც ქეთხუდა, რომელიც ქართულ სინამდვილეში XVI ს-დან დამკვიდრდა 

(სურგულაძე 2017:103).  

          XII-XIIIსს. ქართულ სამოხელეო აპარატში, როგორც ცნობილია არსებობს ქართლის 

და თბილისის ამირთ–ამირა.  გვიანფეოდალურ ხანაში გვხვდება ქუთაისის ამირა.  და 

გარკვეული დროიდან მოყოლებული გვხვდებიან შემოერთებული ქალაქების ამირანიც.  

XII საუკუნის ამირები იყვნენ: ვასაკ არწრუნი, ქურდ არწრუნი  და აბულასანი. 

          საქართველოს მეფის მოხელე, თბილისის მმართველი, შემორჩენილი წყაროების 

მიხედვით, დადასტურებულია გიორგი III-ის მეფობის დასაწყისში. ასეთად ჩანს, მხითარ 
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გოშის მიერ ,,თბილისის სატრაპად“ წოდებული იშხანი ვასაკი, ვაჰრამ არწრუნის ვაჟი  

(დავლიანიძე 1968: 46).   

საქართველოს ქალაქების ამირები XIIსაუკუნეში: 

ვასაკ არწრუნი. 

ქურდ არწრუნი.  

აბულასანი. 

     ვასაკ არწრუნი - თბილისის ამირა XII ს-ის 40-50-იანი წწ.; გიორგი III-ის თანამედროვე, 

კაინისა და მაჰკანაბერდის ოლქების მფლობელი. ვასაკი და მისი ძმა ქურდ 

არწრუნი ეკუთვნოდნენ არწრუნი ნახარარების იმ შტოს, რომელიც დავით აღმაშენებელმა 

ჩრდილო სომხეთში გადმოასახლა და მანკაბერდი და ახპატი უწყალობა. ამ საგვარეულოს 

ძლიერი კავშირები ჰქონდა იმდროინდელი სომხური ქალაქების ფინანსურ წრეებთან, რის 

გამოც სამეფო კარი დაინტერესებული ყოფილა ამ საგვარეულოს წარმომადგენელთა 

დანიშვნით თბილისის ამირას თანამდებობაზე. დემეტრე I-ის მეფობის დასასრულს 

თბილისის ამირად ჩანს ვასაკ არწრუნი. მხითრ გოშის მიხედვით, იგი დავით დემეტრეს 

ძის მომხრეთა და გიორგი მეფის მიერ შერისხულთა შორის ჩანს. სამეფო კარზე მისი 

გავლენის შესუსტება, როგორც ირკვევა, ორბელთა ძლიერი საგვარეულოს „დამსახურება“ 

იყო. ვასაკი თავის ძმასთან ერთდ თეოდოსიოპოლში (კარნუ ქალაქი) გაქცეულა. აქ იგი 

კარგად მიუღია კარნუ ქალაქის გამგებელ ამირა სალდუხს. რამდენიმე ხანში ვასაკი იქვე 

გარდაცვლილა. მისი დროშა, საყვირი და გამგებლობა მიუციათ მისივე ძმის 

ქურდისათვის (სურგულაძე 2017: 104). 

             ორბელთა ამბოხების დროისათვის  ( მეტრეველი  1973: 124–125).  თბილისის 

მმართველად,   ,,ამირთმთავრად“ (,,ამირაპეტად“)  მოხსენიებულია ამ ვასაკის ძმა ქურდი, 

რომელიც მაჰკანაბერდის იშხანი იყო.  დემნა უფლისწულის აჯანყების დროს, 

აჯანყებულებმა აიღეს,  სოფელი, რომელსაც პარაპოვი ეწოდებოდა. აქ შესაკრებად 

მოუწოდეს ყველა თანამზრახველს იმისათვის, რომ მეფე განედევნათ ან ძალით 

შეპყრობილი მოეყვანათ. მეფეს, რადგან ჯერ კიდევ ხელთ ეპყრა თავის საკუთარ სამეფოში 

ქალაქები და სიმაგრეები და სამეფო კარის განძეულები, სასწრაფოდ გაემართა დიდ სამეფო 
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ქალაქ თბილისისაკენ და მოიწვია სათათბიროდ მისი ერთგულნი. შემდეგ 

აჯანყებულებისკენ გაემართა. აჯანყებულებმა, რომ დაინახეს, გონება დაკარგულნი 

გაიქცნენ.და სად მოუხერხდათ იქ გამაგრდნენ.  მხედართუფროსმა ივანემ კი შვილებით, 

ცოლითა და მთელი სახლეულით, თავი შეაფარა მიუდგომელ ლორეს. მისმა ძმამ 

ლიპარიტმა, თავისი ხალხით წაიყვანა მეფის ძე დემეტრე და მიუვალ კაიანს მიმართა.  

მეფის ბრძანებით მათ დაედევნა კეთილმსახური თბილისის  ამირთმთავარი  ქურდი, 

დაეწია მათ ვიწრო გზაზე თავის საკუთრ მხარეში, რომელსაც მაჰკაბერდი ეწოდება. დასცა 

მათ ბრძოლის ყიჟინა და უკანვე გამოაქცია ( მაისურაძე 1966:  264).   აქედან ჩანს, რომ 

მანკაბერდელი ქურდი, ორბელთა აჯანყების დროს თბილისის ამირა ყოფილა,მას დიდი 

დახმარება გაუწევია კიდევაც გიორგი III სათვის.მაგრამ მეფეს მისთვის (ჩვენთვის უცნობი 

მიზეზების გამო) მაინც წაურთმევია ეს თანამდებობა და გადაუცია აბულასანისათვის 

(ერემიანი  1965: 84–85).  

         ქურდ არწრუნი - ვასაკ არწრუნის ძმა, თბილისის ამირა XII ს-ის 70-80-იანი წწ-ში. იგი 

ძმასთან ერთად გაქცევია გიორგი III-ის რისხვას კარნუ ქალაქში. ქურდის და – საგდუხტი 

ცოლად ჰყავდა სარგის მხარგრძელს, რომელიც ორბელებთან ძლიერ დაახლოებული პირი 

იყო. სწორედ ამ ნათესაობას უნდა ეთამაშა გადამწყვეტი როლი ქურდ 

არწრუნის ორბელებთან შერიგებისა და სამეფო კარზე მისი დაბრუნების საქმეში. გიორგი 

მეფეს იგი შეუწყალებია და, როგორც ირკვევა, მიუცია თბილისის ამირობა. ამ 

თანამდებობაზეა იგი ორბელთა ამბოხის დროსაც. დავით ქობაირელის ცნობით, 1177 წ. 

ორბელთ ამბოხის დროს გიორგი მეფემ მანკაბერდის მხარეში გაქცეულ აჯანყებულებს 

ამიარ ქურდი დაადევნა. 1187-1188 წწ-ში ქურდ არწრუნი აღარ უნდა ყოფილიყო 

თბილისის ამირა, მაგრამ მას უნდა სჭეროდა მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვალის 

თანამდებობა. სწორედ მას მიიჩნევენ მკვლევარნი მეჭურჭლეთუხუცეს აბულასანის იმ 

„სჯულით ბარბაროზ“ ნაცვლად, რომელიც თამარმა აჯანყებული გიორგი რუსის 

შესაჩერებლად კარნუ ქალაქში გაგზავნა. შემდგომში მოვლენები ისე განვითარდა, რომ 

ქურდ არწრუნი აჯანყებულთა მხარეზე აღმოჩნდა. აჯანყების მარცხის შემდეგ ქურდ 

არწრუნი მანკაბერდში, საკუთარ მამულში დარჩა, საიდანაც იგი მხითარ გოშს დახმარებია 

ნორ-გეტიკის მონასტრის მშენებლობაში. ამის შემდეგ წყაროებში მისი კვალი იკარგება. 
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აჯანყებაში მონაწილეობამ, როგორც ჩანს, ქურდის სახლის დამცრობა გამოიწვია. 

სამაგიეროდ, აღზევდა ქურდის დისწულთა შტო მხარგრძელთა სახით. საუკუნის შემდგომ 

კი, მისი შვილთაშვილი სადუნ მანკაბერდელი მონღოლთა თანადგომით საქართველოს 

მეფეთა კარზე უმაღლეს თანამდებობებს დაიკავებს (სურგულაძე 2017: 104). 

                   გიორგი რუსის საქართველოში შემოყვანის ინიციატორად  ასევე  გვხვდება 

თბილისის ამირა :  ,,მკვდრთაგან ტფილისისათა, თავადი და მეფეთ–მეფეთაგან წყალობა–

ჴელდასხმული, ამირაჲ ქართლისაჲ და ტფილისისაჲ, სახელით აბულასან“  

                აბულასანმა თბილისის ამირას თანამდებობა ორბელთა აჯანყების შემდეგ მიიღო 

და, ამ ადგილზე შეცვალა თბილისის ამირათ–ამირა  ქურდი.   აბულასანი თამარის 

პერიოდში აღზევდა. თამარის ისტორიკოსის მიხედვით, აბულასანი იყო ,,ამირა ქართლისა 

და ტფილისისა“. დ.მუსხელიშვილი თვლიდა, რომ აბულასანი ჯერ იყო ,,ამირა 

თბილისისა’(თამარის ისტორიკოსის ცნობა), ხოლო შემდეგ ,,ამირათ–ამირა თბილისისა“ 

(,,ლურჯი მონასტრის“ წარწერა). –   ბასილი მთავარეპისკოპოსყოფილი წერს, რომ მან ეს 

ეკლესია აღაშენა ,,ნაცვალ–საგებლად“ თავისა და ,,საყუარელისა ძმისა....ერისთავთ 

ერისთავისა,  ქართლისა ამირთა ამირისა,  რუისთვისა და შჳდთა მთეულეთთა პატრონისა 

აბულასანისათვის“. და მაშასადამე ,,მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვალი“  ასე რომ მისი 

აზრით, აბულასანი იყო პირველი, რომელმაც მიიღო ,,თბილისის ამირთამირას“  წოდება 

და მაშასადამე, თანამდებობა ,,მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვლისა“  (მუსხელიშვილი  2014:  

327).  შ. მესხიამ უარყო დ.მუსხელიშვილის ეს მოსაზრება და აღნიშნა,რომ 

დ.მუსხელიშვილისა და მის წინამორბედ მკვლევართა მიერ, სწორად ვერ არის წაკითხული 

,,ლურჯი მონასტრის“ წარწერა (მესხია 1962: 132–134). ,,ლურჯი მონასტრის“  წარწერას 

დიდი მნიშვნელობა აქვს აბულასანის თანდათან აღზევების, მისი სამოხელეო კარიერის, 

ცალკეული საფეხურების გასათვალისწინებლად. ბასილი წარწერის გამკეთებელი 

აღნიშნავს: ავაგე ეს ტაძარი ,,ნაცვალსაგებლად ჩემთჳს და საყუარელისა ძმისა ჩემისა 

ერისთავთ–ერისთავისა ქართლისა ამირათ ამირისა რუჲსთაჳსა და შჳდთა მთეულეთთა 

პატრონისა აბულასანისათჳს  (ბერიძე 1948: 96–97).  ბასილს კარგად სცოდნია თვისი ძმის 

აბულასანის ყველა თანამდებობა და ზუსტად აუსახავს იგი წარწერაში.  როგორც ივ. 

ჯავახიშვილი ვარაუდობდა ან რა საფიქრებელია, რომ ,,ბასილს თავის წარწერაში თავის 
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ძმის აბულასანის მოხელეობის ნუსხა სრული სისწორით ვერ აღენიშნა“. აბულასანის 

მოხსენება ,,ამირათ–ამირად რუსთავისა“ ,,ლურჯი მონასტრის“ წარწერაში არ შეესაბამება 

დ. მუსხელიშვილის მოსაზრებას ,,ამირათ–ამირას“ მხოლოდ თბილისის გამგებლის 

წოდებად მიჩნევის შესახებ (მესხია 1979: 134). როგორც ჩანს, აბულასანის თბილისში 

ამირობა თუ ამირათ–ამირობა, რაკი ასეთი წოდება (ამირათ–ამირობა) სხვა ქალაქის 

გამგებლებსაც ჰქონდათ (რუსთავი, კარი და სხვა). არ გულისხმობს ამირათ–ამირას 

,,მეჭურჭლეთუხუცესობის ნაცვლობას“. 

          აბულასანი არ ყოფილა ,,მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვალი“ (მესხია 1962: 140–189). 

გიორგის სამეფო კარზე ქართლისა და თბილისის ამირობით დაიწყო მისი კარიერა. 

გიორგი რუსის ხელშეწყობითა, და ყუთლუ–არსლანის დასის გამოსვლით, აბულასანი 

ქართლის ერისთავთ–ერისთავიც ხდება, რუსთავის ამირათ–ამირაც  და შვიდთა 

მთეულეთთა“ პატრონიც(,,ლურჯი მონასტრის“ წარწერა). ამითაც არ დამთავრებულა  მისი 

დაწინაურება სამეფო კარზე–ქართლის ერისთავთ–ერისთავი მალე მეჭურჭლეთუხუცესიც 

ხდება.(ანდრია მოციქულის ხატის წარწერა). მისი ასეთი აღზევება ისევ სწრაფად იცვლება, 

კრახის მიზეზი, გიორგი რუსის განდევნა საქართველოდან. აბულასანმა დაკარგა 

მეჭურჭლეთუხუცესობაც და ქართლის ერისთავთ–ერისთავობაც  (მესხია 1962: 137–138).  

ლურჯი მონასტრის ცნობილ წარწერაში აბულასანი რამდენიმე მაღალი თანამდებობით, 

მათ შორის ქართლის ერისთავად მოიხსენიება. მკვლევართა ნაწილს აეჭვებს მისი 

ქართლის ერისთავობა, რაც ამ დროს რატი სურამელს უნდა ჰქონოდა, მაგრამ წარწერის 

მონაცემებში ეჭვის შეტანა ძნელია. 

           აბულასანი - ქართლის ერისთავი 1185-1188 წწ.; თბილისის ამირა რუსთავისა და 

შვიდთა მთეულთა პატრონი და მეჭურჭლეთუხუცესი 1187-1188 წწ. დასავლეთ 

საქართველოს დიდებული; დაწინაურებული საქართველოს სამეფო კარზე თამარის 

პირველი ქორწინების წლებში. 

აბულასანის აღზევება უნდა მომხდარიყო თამარის პირველი ქორწინების წლებში, გიორგი 

რუსის მფარველობით, რომლის საქართველოში ჩამოყვანის საქმეში აბულასანმა დიდი 

წვლილი შეიტანა. გიორგი რუსის მფარველობით უნდა მიეღო მას სამეფო კარის 
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მეჭურჭლეთუხუცესობა (1187/1188) და ამ თანამდებობასთან უშუალოდ დაკავშირებული 

თბილისის ამირათ-ამირობა. ვარაუდობენ, რომ ქართლის ერისთავობა რატი 

სურამელს უნდა დაეკარგა აბულასანის გამო. ამ უკანასკნელის კარიერის დასასრული 

გიორგი რუსის საბოლოო განდევნას (1188) უკავშირდება. გიორგი რუსის დამარცხების 

შემდეგ წყაროებიდან მისი სახელი იშლება (სურგულაძე 2017: 104). 

       თბილისის უფროსს ,,ამირთამირა“ ეწოდება. შემთხვევითია თუ არა ეს გარემოება და 

იდენტურნი არიან თუ არა თავისი შინაარსით ,,თბილისის ამირა“ და ,,თბილისის 

ამირთამირა“? დ. მუსხელიშვილს მიაჩნია, რომ  (თავის ნაშრომში (მუსხელიშვილი 2014: 

319). განიხილავს რა ამირთამირობის ინსტიტუტის შექმნას), იგი უნდა გამოეწვია საქალაქო 

ცხოვრების განვითარება–გართულებას. ,,თბილისის ამირა“   და  ,,თბილისის ამირთამირა“   

ერთმანეთისაგან განსხვავაებულია, როგორც დროში ისე ფაქტიურადაც. ხოლო თვით 

ტერმინის –ამირთამირა– ეტიმოლოგია სავსებით ცხადად გვიჩვენებს, რომ იგი ნიშნავს 

,,ამირების უფროსს“ ან უკეთ,  ,,უხუცესს“. ამგვარი ორნაწილედი სამოხელეო ტერმინები 

ძველი საქართველოს სინამდვილეში ბევრია“ ამირეჯიბი– ეჯიბთა უხუცესი, 

ამირსპასალარი–სპასალართა უხუცესი და სხვა. მეორე მხრივ,  ,,ამირთამირა“ მსგავსია 

ისეთი ტერმინებისა, როგორიცაა ერისთავთ–ერისთავი ან მეფეთ–მეფე.   

          ქართლისა და თბილისის ამირას ხელისუფლება  თბილისის არაბი ამირას 

მაგალითითაა შექმნილი; ისიც ხომ ქართლის გარკვეული ნაწილის ხელისუფალიც იყო 

თბილისთან ერთად. მას შემდეგ, რაც თბილისი განთავისუფლდა მუსლიმანთა 

ხელისუფლებისაგან, თბილისის ამირებს საქართველოს მეფეები ნიშნავენ. როდესაც 

დავით აღმაშენებელმა  გაანთავისუფლა თბილისი მუსლიმანთაგან, მან შეზღუდა ქალაქის 

თვითმმართველობის  ხელისუფლება და ქალაქის სათავეში დააყენა თავისი მოხელე, 

რომელიც ძველებურად ,,ამირას“ წოდებულებას ატარებდა, ამის შემდეგ თბილისის 

ამირებად საქართველოს მეფეები  დიდებულთა წარმომადგენლებს ნიშნავენ; ძველი 

ტრადიციით, ეს თბილისის ამირა იმავე დროს არის ქართლის ერისთავი და თბილისთან 

ერთად ის მის ოლქსაც მართავს. ამგვარად, საქართველოს მეფემ დაპყრობილ  თბილისში 

დანიშნა ამირა, მაგრამ ამიერიდან ამირა საქართველოს მეფის ქართველი მოხელეა 

(ლორთქიფანიძე 1954: 145).  დავით აღმაშენებლი იყო საქართველოს უდიდესი მოღვაწე. ის 
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თავისი ეპოქის ღვიძლი შვილი იყო და მთელი სიცხადით გამოხატავდა (აფართოებდა  და 

ამტკიცებდა) ფეოდალური კლასის ინტერესებს, დიდი მსხვერპლის ფასად ატარებდა ღრმა 

გარდაქმნებს: უკუაგდებდა  დრომოჭმულსა და ნერგავდა ახალს  ( მეტრეველი  2002: 364).    

            მეფემ  გაითვალისწინა თბილისში დიდი ხნის განმავლობაში არსებული ტრადიცია, 

ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მუსლიმია, ტერმინი ,,ამირა“ ნაცნობია (ამ მოხელეს 

ემორჩილებოდნენ). და მათი უეცარი ცვლილება ზედმეტ გაუგებრობას და 

წინააღმდეგობას გამოიწვევდა. ამიტომ დავით აღმაშენებელმა თავი შეიკავა 

სახელწოდების ცვლილებიდან, მაგრამ ფუნქციები შეცვალა და დაამცრო თბილისის 

აღების შემდეგ ის იქცევა გამორჩეულ, მაგრამ ჩვეულებრივ სამეფო მოხელედ.    

              ამირას  ფუნქციებისა და მოვალეობის გათვალისწინებიდან გამომდინარე, 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ის შეესაბამება ქალაქის მმართველობის ერთ–ერთ მთავარ  

მოხელეს, რომლის ფუნქციაშიც, შედიოდა ლაშქრის ორგანიზება, ზარაფხანის 

ზედამხედველობა, გადასახადების აკრეფა და ა.შ. ასე რომ ამირა  საკმაოდ 

საპასუხისმგებლო და მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირია. ამირებს აქვთ შეთავსებული 

ხალიფების ფუნქციები რეგიონალური მაშტაბით. სხვა მოხელეებთან შედარებით 

თბილისის ამირა განსხვავებულია. თბილისი ხომ ყველაზე დიდი და მდიდარი სატახტო 

ქალაქია. ასევე რელიგიურ ეთნიკური შემადგენლობიდან გამომდინარე 

გასათვალისწინებელია ის რასაც წინდახედული და შორსმჭვრეტელი მეფე 

ითვალისწინებდა. 

 

§2.4.  ამირახორი 

        ამირახორს,  სასახლის უწყებრივ სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა, 

როგორც  ,,საჯინიბოსა“ და ,,ზარადხანის“ უწყების სახელოს. ,,ამილახორი ვეზირი არის 

ამირსპასალარის და ამის ჴელის მეაბჯრეთუხუცესიცა. მეაბჯრეთუხუცესი და მეაბჯრენი 

და მესარტყელენი და საჯინიბოს შემავალი ყოველნივე ამილახორის ჴელისანი არიან“  

(სურგულაძე 1970:40).  ამ ცნობიდან ვასკვნით, რომ ამირსპასალარის ვეზირის ამირახორის 

უშუალო განსაგებელი იყო საჯინიბო და აბჯარი.  ტერმინი ამირახორი (ამირ–ე ახურ) 
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ზუსტი შესასტყვისია ,,მეჯინიბეთუხუცესისა“, ამირახორი დამოწმებულია დიდ 

სელჩუკთა კარზე და მის განსაგებელს სულტნისა და სასახლის ცხენების 

ზედამხედველობა  შეადგენდა  (სურგულაძე 1970:40).  საჯინიბოც და ზარადხანაც 

ამილახორის სახელო იყო. ხოლო ამილახორის ხელქვეითი მოხელე, მეაბჯრეთუხუცესი  

საკუთრივ საჭურვლის საცავს და მის შტატს ედგა სათავეში. 

     ამირახორი დიდი ხელისუფალი იყო. თვით სახელწოდება არაბულია (ამირ–ახურ). და 

უფროს შტალმაისტერსა ნიშნავს (ჯავახიშვილი 1982: 291).  ამირახორობის  

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას  ის გარემოებაც ამტკიცებს, რომ ამირახორობის შემდგომ 

საფეხურად ამირსპასალარობა იყო. მეტადრე კი ის უპირატესობანი, რომელიც ამირახორს 

მინიჭებული ჰქონია. ჯერ ერთი ის, რომ დარბაზობის დროს, როგორც ნათქვამია 

,,ხელმწიფის კარის გარიგება“ ში.  ,,ამირახორიც.....ორთა (ვაზირთა)  სწორედ ნახოს 

მეფემან“–ო. ესე იგი მას იმნაირივე პატივისცემა  და უპირატესობა ჰქონდა, რაც 

მეჭურჭლეთუხუცესსა და მსახურთუხუცესს ეკუთვნოდა. მეორე ის, რომ ქვეშეთ 

მოხელეთაგან მარტო ამირახორს ჰქონდა უფლება ვაზირთა ბჭობას დასწრებოდა. იგი 

ვაზირობის წევრი იყო. თუმცა მისი უფლება შედარებით უფრო შეზღუდული ყოფილა. და 

მას მხოლოდ ,,ვაზირებასა ზედან ამირახორსა მათ უკანით..... ზესკამი უთქს და ვაზირობა 

ესმის და იგი არას იტყჳს, რასაც არა ჰკითხავენ, და რაჲ (ჰ) კითხონ,  მაშინ–ღა პასუხს 

იტყვის“–ო  (ხელმწიფის კარის გარიგება 1993: ). მაშასადამე, მხოლოდ სათათბიროს 

უფლება ჰქონდა  და არა გადამწყვეტი. მაგრამ მიუხედავად ამისა თუ გავიხსენებთ, რომ 

დანარჩენ ქვეშეთ მოხელეთაგან არც ერთს არამც თუ სათათბირო ხმა არ ეკუთვნოდა, 

ვაზირობას ვერც კი დაესწრებოდნენ  ხოლმე მაშინ ცხადია, თუ რამდენად მაღლა მდგარა 

ამირახორი.  მეჯინიბეთუხუცესი  და ამირახორი  ამირსპასალარის მოადგილეები და 

მეფის ,,მეორე და მესამე სპასპეტნი“ იყვნენ (ინგოროყვა  1969: 564).        

ამილახორი/ამილახვარი - (არაბ. amīr-axur - საჯინიბოს უფროსი). ცენტრალური 

სახელმწიფო აპარატის სამხედრო უწყების მაღალი მოხელე ერთიანი ფეოდალური 

მონარქიის პერიოდში. 

ამირახორი ამირსპასალარის თანაშემწედ ითვლებოდა და განაგებდა მეფის ცხენოსან 

ჯართან დაკავშირებულ დაწესებულებებს: საჯინიბოს (სამეფო კარის ცხენების თავლა) და 
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ზარადხანას (სამხედრო საჭურველის საცავი). მას 

ექვემდებარებოდნენ მეჯინიბეთუხუცესი და მეაბჯრეთუხუცესი, ამ უკანასკნელს -

 ზარადხანის უხუცესი თავ-თავიანთი საგამგეო დაწესებულებებითა და მოხელეებით. 

დიდი ალბათობით, ამირახორის ხელისა უნდა ყოფილიყო გასახედნი ცხენებიც - სამეფო 

რემა (ცხენების ჯოგი), რომლის მოვლა-პატრონობა მერემაეთუხუცესს ებარა. წყაროებში 

ამირახორისა და მეჯინიბეთუხუცესის ერთმანეთისაგან მკვეთრად გამიჯნვა ყოველთვის 

ადვილი არ არის, რის გამოც ი. ანთელავა მათ აიგივებს, თუმცა სხვა მკვლევრები (ივ. 

ჯავახიშვილი, პ. ინგოროყვა, შ. მესხია, ნ. შოშიაშვილი) მეჯინიბეთუხუცესს ამირახორის 

თანაშემწე მოხელედ მიიჩნევენ. მიუხედავად ტერმინთა სემანტიკური სიახლოვისა, მათი 

ფუნქციური და იერარქიული საფეხურების იდენტურობა მაინც ეჭვს იწვევს. ამირახორი 

გვიანდელ შუა საუკუნეებში თავადურ გვარად გარდაიქმნა ქართულ სამოხელეო 

სისტემაში ორივე სამოხელეო ტერმინი იყო შენარჩუნებული და იერარქიულ დონეზე 

ურთიერთისაგან განსხვავებდებოდნენ. 

ერთიანი მონარქიის დროს ამირახორი, სავარაუდოდ, სასახლის ცხენოსან ჯარსაც 

ხელმძღვანელობდა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებსაც განაგებდა. მგზავრობის 

დროს ამირახორი მეფეს თან უნდა ხლებოდა. ამირახორის საპატიო მდგომარეობაზე ის 

გარემოებაც მიუთითებს, რომ მეფესთან საქმეზე მისული პირების მიღება, მეფის წინაშე 

მათი წარდგინება და ძღვენის ჩამორთმევა მის მოვალეობას შეადგენდა. წელიწადში 

ერთხელ ამირახორი მეაბჯრეთუხუცესთან, ზარადხანისუხუცესთან და ზარადხანის 

მწიგნობართან ერთად სამეფო ზარადხანის აღწერას ატარებდა. 

ამირახორს უფლება ჰქონდა დარბაზობაზე ხმალშემორტყმული და მეაბჯრეთა 

თანხლებით გამოცხადებულიყო, სადაც მას „ორთა ვაზირთა“ - მეჭურჭლეთუხუცესისა და 

მსახურთუხუცესის - ტოლი პატივით იღებდნენ. როდესაც ამირახორს სუფრასთან 

იწვევდნენ, იგი ხმალს მეაბჯრეს უტოვებდა, რომელიც ამირახორს დარბაზობის 

დასასრულამდე ელოდებოდა. ამირახორი სავაზიროს სხდომასაც ესწრებოდა, სადაც მას 

მეჭურჭლეთუხუცესისა და მსახურთუხუცესის უკან ჰქონდა ადგილი მიჩენილი და 

სიჩუმე მხოლოდ მაშინ უნდა დაერღვია, როდესაც შეკითხვით მიმართავდნენ: „იგი არას 
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იტყვის, რასაც არა ჰკითხავენ; და რაჲ ჰკითხონ, მაშინღა პასუხს იტყვის“. ამირახორი 

მონაწილეობას იღებდა მეფედ კურთხევის ცერემონიალშიც - ხმალშემორტყმული 

ამირახორი მეაბჯრეთუხუცესისის თანხლებით ამირსპასალარის რიგში მიუყვებოდა 

საზეიმო პროცესიას. 

პირველი ცნობები საქართველოს სამეფო კარის ამირახორთა შესახებ XII ს-ის 60-ანი წწ-დან 

შემოგვრჩა. ამ დროს ამირახორობა ეკუთვნოდა ორბელთა სახლს, თამარის მეფობის 

დასაწყისში - გამრეკელ თორელს. საქართველოს სამეფოებად დაშლის შემდეგ XV-XVI სს-

ში ამირახორობას გორის მოურავობასთან ერთად ზევდგინისძეები ფლობდნენ და, 

ფაქტობრივად, ადგილობრივი მოხელის მოვალეობებს ასრულებდნენ. ამ დროს 

ამირახორი უკვე საპატიო წოდებად ითვლებოდა, ვიდრე ფუნქციურ თანამდებობად. XVI 

ს-იდან სამოხელეო ტერმინი ამირახორი საბოლოოდ გარდაიქმნა ქართლის ამ დიდებული 

თავადების (ზევდგინისძე-ამილახვრების) გვარად.(სურგულაძე 2017: 105). 

           ამირახორისა და მეჯინიბეთუხუცესის საკითხს შეეხო ნ.შოშიაშვილი, რომელმაც 

მეჯინიბეთუხუცესი ამილახორის ერთ–ერთ  ხელქვეშეთ  მოხელედ მიიჩნია 

( შოშიაშვილი   1965: 123). თუმცა საგანგებოდ არ აღუნიშნავს, რა მასალის საფუძველზე 

მივიდა ამ დასკვნამდე. 

         შ. მესხიამ  ჩათვალა, რომ ამირახორი და მეჯინიბეთუხუცესი სხვადასხვა 

მოხელეებია. ამ მოსაზრების წყაროს და საფუძველსაც ,,ისტორიათა და აზმათა“ ტექსტი 

შეადგენს (მესხია  1979:104–105).  ი. ანთელავა თვლიდა, რომ არ არსებულა ჩვენთვის 

საინტერესო ხანაში ცალკე ამირახორისა და მეჯინიბეთუხუცესის თანამდებობები. ორივე 

ეს ტერმინი ერთსა და იმავე თანამდებობას, ინსტიტუტს აღნიშნავენ. ერთ შემთხვევაში ეს 

სახელო აღნიშნულია ტერმინ ,,მეჯინიბეთუხუცესით“, ხოლო სხვა შემთხვევაში  ნასესხები 

,,ამირახორით“. რომელსაც ზუსტად იგივე სემანტიკა გააჩნია. ჩანს ,,ისტორიათა და 

აზმათა“ ავტორი აქ იმეორებს თავისი წყაროების ტერმინოლოგიას, სადაც საფიქრებელია 

ზოგან ამილახორი ეწერა, ზოგან მეჯინიბეთუხუცესი ( ანთელავა 1983: 60).  ,,ხელმწიფის 

კარის გარიგების“ არც ერთი მონაკვეთი არ იძლევა იმის, საშუალებას, რომ 

მეჯინიბეთუხუცესის  ცალკე სახელოს არსებობა ვივარაუდოთ: ,,აღვსებასა ამირსპასალარი  
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[მოსაკითხავია] ამილახორისა;  ამილახორი–მეაბჯრეთუხუცესისა; მეაბჯრეთუხუცესი–

ზარადახანის უხუცესისა“ (სურგულაძე  1970: 34).   ციტირებულ ადგილებს არაფერი აკლია 

და აქ მეჯინიბეთუხუცესის სახელოს მოუხსენებლობა მხოლოდ იმით შეიძლება აიხსნას, 

რომ ასეთი სახელო არც არსებობდა, უკეთის იგივე იყო, რაც ამილახორობა. როგორც ჩანს, 

ამირახორი და მეჯინიბეთუხუცესი  ერთი და იგივე სახელო იყო და ,,მეფის კურთხევის 

წესში“ და ,,ხელმწიფის კარის გარიგებაში“  მეჯინიბეთუხუცესის მოუხსენებლობა 

მხოლოდ ამით შეიძლება აიხსნას (ანთელავა 1983: 61). 

       ,,ისტორიათა და აზმათა“ ტექსტში დასახელებული გიორგი III-ის  ამირახორი 

ლიპარიტ სუმბატის ძე  შვილია გიორგი III-ის მანდატურთუხუცესის და ამირსპასალარის 

სუმბატ ივანე ძე ორბელისა, რომელიც ლიპარიტის ამირახორად მოხსენიების დროს უკვე  

,,სუმბატ სვიმონქმნილი“ იყო (მესხია  1979: 14–15).   მანდატურთუხუცესი და 

ამირსპასალარი, სუმბატის შემდეგ გახდა ამირახორ  ლიპარიტ სუმბატის ძის  უფროსი ძმა 

ივანე სუმბატის ძე ორბელი. ამდენად უფროსი ძმა ივანე მანდატურთუხუცესი და 

ამირსპასალარია, ხოლო მომდევნო, ლიპარიტი კი ამირახორი (მესხია  1979: 15–16). 

ამირახორები XII საუკუნეში: 

ლიპარიტ ორბელი.  

გამრეკელ თორელი.  

      ლიპარიტ ორბელი - ამირახორი 1160-იან წწ-ში; ქართლის ერისთავი 1170-იან - 

1177/1178 წწ-ში. მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარ სუმბატ ორბელის ძე, ძმა 

მანდატურთუხუცეს და ამირსპასალარ ივანე (II) ორბელისა. გიორგი III-ის თანამებრძოლი. 

სამეფო კარზე მას ჯერ ამირახორის სახელო მიუღია, შემდგომ - ქართლის ერისთავის. 

სწორედ ამ თანამდებობით იხსენიება იგი ორბელთა აჯანყების დროს (1177/1178). 

აჯანყებულთათვის დამხმარე ძალის მოსაძიებლად ლიპარიტ ორბელი მეჯინიბეთუხუცეს 

ქავთარ ორბელთან ერთად „სპარსეთს“ გაქცეულა, მაგრამ ორბელთა ამბოხის სასტიკად 

ჩახშობის გამო უკან აღარ დაბრუნებულა. სტეფანოზ ორბელიანი მას სპარსეთში 

გადახვეწილთა შორის იხსენიებს (სურგულაძე 2017: 107). 

      ლიპარიტ სუმბატის ძის შემდგომი მოხსენიება ,,ისტორიათა და აზმათა“ ტექსტში 

ორბელთა ცნობილ ამბოხების დროს მიეკუთვნება: ,,წარსრულს იყვნეს სპარსეთს ქართლის 
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ერისთავი  სუმბატის ძე ლიპარიტ, მეჯინიბეთუხუცესი ქავთარ ივანეს ძე, რომელნი ესე 

გიორგისაგანვე იყვნენ ჴელისუფალნი“. ,,სპარსეთს წარსრული“  მოხელეები გიორგი III-ემ 

ცხადია მაშინვე  გადააყენა და წყაროში ორბელთა აჯანყების ჩამხშობთა შორის იხსენიება 

მეჯინიბეთუხუცესი ჭიაბერი ( მესხია  1979: 105).   

     ,,ისტორიანნი და აზმანნი შარავანდედთანში“ მოტანილი ადგილები მკვლევართ 

აძლევთ საფუძველს, რომ დაასკვნან ამირახორობა და მეჯინიბეთუხუცესობა სხვადასხვა 

სახელოა. მათი აზრით სპარსეთს წავიდნენ  ქართლის ერისთავი და ამირახორი ლიპარიტ 

სუმბატის ძე და თითქოს მისი ხელქვეითი მეჯინიბეთუხუცესი ქავთარ ივანეს ძე. ის ფაქტი 

რომ აჯანყებული ლიპარიტ სუმბატის ძე დასახელებულია ქართლის ერისთავად და არა 

ამირახორად, წყაროს ნაკლოვანებით არის ახსნილი, და მითითებულია, რომ ორბელთა 

ამბოხებამდე ლიპარიტ ორბელს ამირახორობას ვერავინ წაართმევდა  ( მესხია  1979: 154).   

შ. მესხია ფიქრობს, რომ ,,ივანე ორბელი........... დაწინაურდა  და მას 

მანდატურთუხუცესობა და ამირსპასალარობა ებოძა, დაუჯერებელია , რომ სწორედ ასეთ 

დროს ივანეს  ძმას ლიპარიტს ამირახორობა დაეკარგა“ (  მესხია  1979: 154).   ვფიქრობთ, 

რომ ( ი. ანთელავას აზრითაც), აქ ჩვენ ლიპარიტ ორბელის მიერ ამირახორობის 

დაკარგვასთან და ამდენად მის დამცრობასთან არ უნდა გვქონდეს საქმე. ეს მართლაც, 

როგორც შ. მესხია  აღნიშნავს  ორბელთა ამბოხებამდე დაუჯერებელი იქნებოდა.  ლიპარიტ 

ორბელს მიუღია ქართლის ერისთაობა, ხოლო მისი ყოფილი თანამდებობა, ამირახორობა 

მისივე ძმიშვილისთვის გადაუციათ, მანდატურთუხუცეს და ამირსპასალარ ივანე 

ორბელის შვილისათვის ქავთარ ივანე ძისათვის. რა თქმა უნდა ასეთი გადანაწილება არ 

შეიძლება ჩაითვალოს ლიპარიტ სუმბატ ძის დამცრობად. ალბათ სწორედ ამის გამო არ 

იწოდებოდა აჯანყებული ლიპარიტ ორბელი ამილახორად, არამედ მხოლოდ ქართლის 

ერისთავად. ამილახორი ამ დროს მისივე უფროსი ძმისწული ქავთარ ივანეს ძეა. 

        ქავთარ ივანეს ძე პ. ინგოროყვამ აბულეთის ძედ მიიჩნია ( ინგოროყვა  1969: 623). ეს 

მოსაზრება სავსებით დამაჯერებლად და საბუთიანად  უარყო შ. მესხიამ   (  მესხია  1979: 

104).   ამავე დროს მან ქავთარ ივანეს ძე მიიჩნია მანდატურთუხუცეს და ამირსპასალარ 

ივანე ორბელის უმცროს (ლიპარიტის მომდევნო) ძმად და არა შვილად. საამისოდ იგი 

დაეყრდნო  სტეფანოს ორბელიანის ცნობას, სადაც ქავთარ ორბელი ივანეს ,,უმრწემეს 
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ძმად“ იხსენიება. ქავთარ ორბელიანი  კიდეც რომ ძმა იყოს ივანე და ლიპარიტ 

ორბელებისა, ეს ხელს სრულებით ვერ შეუშლიდა ჩვენს ზემომოტანილ მოსაზრებას.   

,,ისტორიათა და აზმანთა შარავანდედთანა“–ს მიხედვით, ქავთარი ივანეს ძეა, ხოლო იგი 

რომ ივანე და ლიპარიტ ორბელების ძმა ყოფილიყო, ცხადია იგი ქავთარ სუმბატის ძედ 

უნდა ყოფილიყო დასახელებული. ორბელთა აჯანყებისთანავე, როგორც აღინიშნა, გიორგი 

III მეჯინიბეთუხუცესობა უბოძა თავისსავე ,,გაზრდილ“ ჭიაბერს. ნიშანდობლივია, რომ 

ჭიაბერის მეჯინიბეთუხუცესობის პერიოდში ,,ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“ 

საერთოდ არ ასახელებს ამირახორს. პ. ინგოროყვას და შ. მესხიას ამირახორად მიაჩნიათ 

ვინმე ივანე, რომელიც თანამდებობის გარეშე იხსენიება ტექსტში. მაგრამ, ასეთივე 

დაშვებით ეს ივანე შეგვიძლია რაიმე სხვა თანამდებობის პირად (მაგ მეაბჯრეთუხუცესად) 

მივიჩნიოთ.  ,,ამირახორობის“ თანამდებობასა და მის სახელდებით მფლობელს 

..ისტორიათა და აზმათა“  ავტორი ასახელებს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჭიაბერმა დატოვა 

მეჯინიბეთუხუცესის თანამდებობა. როდესაც ჭიაბერი მანდატურთუხუცესად დაინიშნა,  

,,უბოძა თამარმა ამილახორობა გამრეკელსა თორელსა“ (  მესხია  1979: 125).    

       გამრეკელ თორელი - კახა (I)-ის შვილი, ჯავახეთის ერისთავი დაახლ. XII ს-ის 70-იან 

წწ-დან 1191 წ-მდე; ამირახორი 1185-1187 წწ-ში. ამირსპასალარი 1187-1191 წწ-ში. 1177 წ-

ის ამბოხის მონაწილე; გიორგი III-ის და თამარის დიდმოხელე, ამირახორი და შემდეგ 

ამირსპასალარი. 

ამირახორობა თამარმა გამრეკელ თორელს უბოძა ყუთლუ არსლანის დასის გამოსვლის 

შემდეგ, ხოლო 1187 წ., ხოლო ამირსპასალარი სარგის მხარგრძელის გარდაცვალების 

შემდეგ გამრეკელ თორელი „ამირსპასალარიცა იქმნა“ (ისტორიანი და აზმანი). 

გამრეკელის სარდლობით განდევნა ქართველთა ჯარმა გელაქუნის თურქები, მისი 

წინამძღოლობით თამარმა გადამწყვეტი გამარჯვება მოიპოვა ჯავახეთში თავმოყრილ 

აჯანყებული გიორგი რუსის მომხრეებზე. იგი გარდაიცვალა 1190/1191 წ. თამარ მეფისა 

და დავით სოსლანის ქორწინების ახლო ხანებში (ცხოვრება მეფეთ მეფისა თამარისი). 

თამარის პირველი ისტორიკოსის დახასიათებით, მის შვილებს თამარმა ყველა წყალობა 

შეუნაჩუნა გარდა თმოგვისა, რომელსაც იგი, სავარაუდოდ, ამირსპასალარობით ფლობდა 

(სურგულაძე 2017: 107). 
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        ვახუშტის ცნობებსაც თუ გავიხსენებთ, რომელიც ამბობდა   ,ამილახორი..... არ არს 

გუარი, გარნა წესი მეჯინიბეთუხუცესობისა, ვითარცა უწოდებენ სპარსნი, ხოლო გუარი 

ზედგიბიძე არს“ (ვახუშტი  1941: 34). ვფიქრობთ, რომ ამირახორი იგივე 

მეჯინიბეთუხუცესი იყო. საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მეფესთან დაახლოებული მოხელე, 

რომელიც ხშირად მეფის გარემოცვაში იყო და თან ახლდა მეფეს.     

 

 

 

§2.5. მუშრიბი 

            ქართულ საისტორიო წყაროებში,  დამოწმებულ  ქალაქის მოხელეთა რამოდენიმე 

არაბული სახელწოდებიდან  ერთ–ერთი მოხელე  მუშრიბია. 

        მუშრიბი - (არაბ. mušrif - ზედამხედველი, მეთვალყურე, მწერალი). ისლამურ ქვეყნებში 

მუშრიბს, უპირველესად, ევალებოდა სასახლის ქონებისა და შემოსავლების აღწერა, ამასთნავე, 

სასახლის მოხელეებზე ინფორმაციის შეკრება და უმაღლესი ხელისუფლისათვის მოხსენება. ნიზამ 

ულ-მულქის თანახმად, ყველას, ვინც ინიშნებოდა მაღალ თანამდებობაზე, უნდა ჰყოლოდა 

მისთვის საიდუმლოდ მიჩენილი მუშრიბი, რომელსაც რეგულარულად უნდა მიეწოდებინა 

სულტნისათვის ინფორმაცია მოცემული თანამდებობის პირის საქმიანობის და მდგომარეობის 

შესახებ. 

       ქართულ სინამდვილეში მუშრიბი, ისევე, როგორც ქალაქური სამოხელეო 

წყობისათვის დამახასიათებელი სხვა ტერმინოლოგია, არაბთა ბატონობის პერიოდში 

შემოდის. ერთიან ქართულ მონარქიაში მუშრიბი როგორც ფინანსებთან დაკავშირებული 

მოხელე, მეჭურჭლეთუხუცესის უწყებაში შედიოდა. როგორც ჩანს, მუშრიბი 

დამაკავშირებელი რგოლი იყო სამეფოს კარის ცენტრალურ უწყებასა და ქალაქის 

სამოხელეო აპარატს შორის. 

მუშრიბის მოვალეობას შეადგენდა ქალაქში შემოტანილი სავაჭრო საქონლისა და ნავაჭრის 

აღნუსხვა, აკრეფილი ბაჟისა და სხვა სავაჭრო გადასახადების მეჭურჭლეთუხუცესისათვის 

ჩაბარება. „ხელმწიფის კარის გარიგების“ მიხედვით, მუშრიბს ქალაქური საქონლის 
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ნაწილი (სამეფო ძღვენი, სანელებლები, მასტაკი) სხვა „უხუცესებისათვისაც“ (როგორც 

ჩანს,მუქიფებისათვის და სამზარეულოს ზედამდგომთათვის) უნდა მიერთმია. 

მუშრიბი ისტორიულ საბუთებში ჩანს XV ს-იდან. საქალაქო ცხოვრების დაცემასთან 

ერთად ამ დროს მისი ფუნქციები აშკარად შეკვეცილი ჩანს, ამიტომ მუშრიბი ზოგჯერ 

კარისმწიგნობრის ფუნქციასაც ასრულებს. მუშრიბის სინონიმია მწერალი (საბუთების 

შემდგენი). ამ დროის საბუთებიდან ცნობილია ქალაქის (თბილისის) და გორის 

მუშრიბები. 

       მუშრიბის სარგო იყო მამული, რომელსაც მეფისაგან სამსახურის სანაცვლოდ იღებდა. 

გარდა ამისა, ქალაქის მუშრიბის სასარგებლოდ დაწესებული ყოფილა გადასახადი. 

„დასტურლამალის“ მიხედვით, ქალაქის ერთ-ერთ საბაჟო გადასახადს „მუშრიბანა“ 

ეწოდებოდა. XVI-XVIII სს-ის მასალების მიხედვით, მუშრიბების ძირითადი საქმიანობა 

ანგარიშწარმოება იყო. ამ სახელოს ვხვდებით სხვადასხვა დაწესებულებაში (სალარო, 

ქარხანა), სადაც კი საფინანსო დოკუმენტების შედგენა იყო საჭირო. მუშრიბის ჯამაგირი, 

სარგო და წილი განისაზღვრებოდა მისი სამუშაო ადგილისა და შესრულებული სამუშაოს 

მიხედვით (სურგულაძე 2017: 259). 

      მუშრიბის თანამდებობა, ჩვენში თბილისის საამიროს გზით უნდა შემოსულიყო. 

აღმოსავლეთის ქალაქებში მუშრიბს ორი მოვალეობა აკისრია: კარის შესანახად 

განკუთვნილი თანხის კონტროლი და მეთვალყურეობა, ჯაშუშობა.  

       ნიზამ ალ–მულქი წერს: ,,ყველას, ვისაც ეძლევა დიდი თანამდებობა, საჭიროა 

დაენიშნოს საიდუმლოდ მუშრიბი, მან ამის შესახებ არაფერი უნდა იცოდეს, ის 

სისტემატურად შეატყობინებს ხოლმე მის საქმეებსა და მდგომარეობაზე“.       ნიზამ ალ–

მულქი მუშრიბს ზედამხედველად მოიხსენიებს: 

    ,,Мушриф долженъ былъ знать все что происходить  въ дергахъ и доносить  объ этомъ 

когда найдеть  нужнымъ вкаждом городъ и каждой мъестности у него долженъ былъ быть 

представитель. (Сиасет-Наме 1949:33). 

      მუშრიბის მოვალეობის საკითხს, განხილვის დროს  ბარტოლდი აღნიშნავს : ,,იმის გამო, 

რომ ბეიჰაკისთან მუშრიბები ყოველთვის მოხსენებულნი არიან ხაზინდარებთან ერთად 
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და სასახლის ქონების აღწერას აწარმოებენ, შეიძლება დავსკვნათ, რომ მათი კონტროლი 

ძირითადად ეხებოდა იმ თანხას, რომელიც კარის შესანახად იყო განკუთვნილი“. 

      Терминъ ,,ишрафъ“ буквално значить ,,наблюдение съ высокаго мъста“. Мушрифъ 

(наблюдатель) (Бартольтд 1900: 240).  

          მუშრიბი ქართულ წყაროებში  ,,ხელმწიფის კარის გარიგებაშია“ დამოწმებული. 

სადაც ვკითხულობთ: ,,მუშრიბი  რაც ქალაქთა საჭურჭლე(ნი) შევა და ნავაჭრი რაც შევა, და 

სანელებელი, მასტიკი და სამარხო წამალი, საკმარი თუ თუთუბო, ესეც მუშრიბმან იცის“ო 

(ხელმწიფის კარის გარიგება 1993: 21).  ამ ცნობიდან გამომდინარე ივ. ჯავახიშვილი ასკვნის: 

,,ქალაქთა ბაჟი და სავაჭრო გადასახადი ჰბარებია ქართველ მუშრიბს“. 

        მუშრიბს, უპირველესად, ევალებოდა სასახლის ქონებისა და შემოსავლების აღწერა. 

რაც კარგადაა აღწერილი ,დასტულამალში“.  ,,დასტურლამალში’  მუშრიბის შესახებ 

აღნიშნულია, რომ: ,,არის სალაროს ნაზირის სახელო და თაბუნი კაცნი რომ ეს იმას უნდა 

ებაროს: სალაროს თავლიდარი თუშმლის შვილი ბეჟან; ყორღანაშვილი ფარემუზ; 

იეგულასშვილი თამაზა; სალაროს მუშრიბი  ნასყიდა; არღუთასშვილი ოღუზა. ზემოთ 

ჩამოთვლილი მოხელენი საფინანსო უწყების სამწერლო საქმეს,( სალაროს მუშრიბები). 

ჩაბარება– გაცემას (სალაროს თავლიდარები). და ანგარიშწარმოებას (მუსტოფი) 

განაგებდნენ. ესენი ჯამაგირის დამრიგებელი მოხელენიც იყვნენ; მოლარეთუხუცესის 

სარგოს წიგნში ვკითხულობთ: ,,სხუა მოლარეთუხუცესის სარგო: ჯამაგირზედ თუმანზედ 

ორი შაური მოლარეთუხუცესისა არის, ორ–ფულ–ნახევარი მუშრიბისა, ორ–ფულ ნახევარი 

თავლიდარისა, და ნახევარი შაური მოლარეებისაარის , ჯამაგირის თუმანზედ 

(დასტურლამალი 1949: 59, ). 

        მუშრიბის უფლება–მოვალეობასთან დაკავშირებით ვ. გაბაშვილი წერს: ,,ქალაქში 

მოღვაწეობდა აგრეთვე ,,ქალაქის მწერალი“ ქალაქის მწერლის მეორე სახელი ,,ქალაქის 

მუშრიბი“ უნდა ყოფილიყო. მაგ: ქ. გორში არსებობდა ,,გორის მუშრიბის“ თანამდებობა. 

სითარხნის წიგნი, მიცემული როსტომ მეფის მიერ თუმანიანთ მამუკაშვილისადმი, 

(1649წ.21 მარტი) ვკითხულობთ: 
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          ,,უზედაესთა მოგახსენებთ და უქუედაესთა გიბრძანებთ, კარისა ჩუენისა ვექილ–

ვეზირნო, ქალაქისა, გორისა და ჩუენისა საბატონოს მოურავნო, მუშრიბნო  და მებაჟენო, 

თქუენცა ასრე დაუმტკიცეთ და ნურას შეეცილებით და მოუშლით თუინიერ თანადგომისა 

და შეწევნისაგან კიდე. დაიწერა ესე წიგნი და სიგელი ქ[ორონი]კ[ონ]სა ტლზ, მარტის კა, 

კარისა ჩუენისა სალაროს  მუშრიბის ფირალისითა“ (ფუთურიძე 1955:211). 

             გარდა ამისა სახლთხუცესის კაცი მუშრიბთან ერთად ,,ხევისთავის“ სასამართლო 

საქმეშიც  იყო გარეული. დასტურლამალის სულხან მდივნის ვარიანტის ერთი ცნობიდან 

ჩანს, რომ უსალთუხუცის–კაცოთ და უმუშრიბოთ ხევისთავს საზღაურის აღება არ შეეძლო: 

,,რომელიც ჴევისთავი სოფელში უმუშრიბოთ და უსახლთუხუცის–კაცოთ მივიდეს და 

საზღაური აიღოს, ქურდულად ზღოოს“–ო ( გაბაშვილი 1942:172).    

      მუშრიბი ზოგჯერ კარის მწიგნობრის ფუნქციასაც ასრულებს. ეს კარგად ჩანს, 

ალექსანდრე მეფის სიგელში სუმბატ ურდოველაშვილისადმი, სადაც ვკითხულობთ: 

,,ჩუენ, მეფეთა –მეფემან ა ლ ე ქ ს ა ნ დ რ ე მ   და ძეთა ჩუენთა: ვ ა ხ ტ ა ნ გ,   დ ე მ ე ტ რ ე,   

გ(იორგ)ი, [და|  დ ა ვ]ით  ესე სიგელი ამისად  ნიშნად [გი]ბოძეთ თქუენ, ჩუენისა კარისა 

მწიგნობარსა, მ|უშრიბსა   უ რ დ ო ვ ე ლ ა ს   შ ვ ი ლ ს ა  ს უ [მ]ბ ა ტ ს“  (ხეც.Ad-1601)  

             ,,დასტურლამალის’ ჩელიექის ბაჟის სარგოს წიგნში ერთ–ერთ საბაჟო გამოსაღებს 

,,მუშრიბანა“  ეწოდება. ,,ბამბის საპალნეზედ ორი აბასი არის.თიუ ღარიბი კაცი მოიტანს, 

ერთი შაური მუშრიბანა  არის“.   რაკი მუშრიბანა  ბაჟთან  იყო დაკავშირებული, უნდა 

ვიფიქროთ რომ ქალაქის მწერალი ანუ მუშრიბი ქალაქის საბაჟოში  შემოსული საქონლის 

ამწერელი მოხელე უნდა ყოფილიყო (გაბაშვილი 1942:174). 

     ,,ხელმწიფის კარის გარიგება“ და ვ. გაბაშვილის მიერ მოტანილი საბუთები უფლებას 

გვაძლევს ჩვენი მუშრიბის საკითხავი ქალაქთა ბაჟს და სავაჭრო გადასახადს 

დავუკავშიროთ; ხოლო რადგან ამ გადასახადს მუშრიბი კი არ ინახავს , არამედ აღწერს და 

საჭურჭლეში აბარებს, ალბათ ამიტომაა ბეიჰაკისთან ის ხაზინდარებთან ერთად 

მოხსენიებული. ამავე დროს, რადგან მუშრიბი სასახლის ქონების აღწერას აწარმოებდა, 

მისი კონტროლი იმ ქონებასაც ეხებოდა, რომელიც კარის შესანახად მიდიოდა. აქედან 

გამომდინარე ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აღმოსავლეთის ქალაქებშიც 
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მუშრიბების  ძირითადი და თავდაპირველი მოვალეობა დანიშნულება სწორედ ეს 

იყო.(ქალაქის საბაჟოში შემოსული საქონლის აღწერა, სასახლის ქონების, კარის შესანახი 

ქონების აღწერა). ბეიჰაკისაც მისი ეს მოვალეობა აქვს აღნიშნული.   მუშრიბისთვის  

მეთვალყურის როლის დაკისრება, კი მეორეხარისხოვანი მოვლენაა და უფრო 

გვიანდელიც.  (ბეიჰაკიმ თავისი შრომის წერა 1018 წ. დაიწყო. ცნობილია, რომ ის მაჰმუდ 

ღაზნეველის კარზე მოღვაწეობდა და მის  ხელთ იყო სასახლის დოკუმენტები. მისი 

ცნობები სასახლის მოხელეთა და მათი უფლება–მოვალეობის შესახებ განსაკუთრებით 

საინტერესო და ნდობის ღირსია) (ლორთქიფანიძე 1954:155).  

        მუშრიბი, ისევე როგორც სხვა მოხელეები, თბილისის შემოერთების შემდეგ  უნდა 

იყოს შემოსული საქართველოს საქალაქო წყობილებაში, მაგრამ რით აიხსნება ის 

გარემოება, რომ ქართულ წყაროებში ,,ხელმწიფის კარის გარიგების“ უადრეს ის არაა 

დადასტურებული? ამ საკითხის ახსნაში იქნებ ნიზამ ალ–მულქის ერთი ცნობა 

დაგვეხმაროს: ,,არ არის საჭირო–წერს–ის–რომ მათი (მუშრიბების) შესანახი ყოველთვიური 

თანხა ხალხს აწევს ვალად, რომ ეს ახალ სიმძიმედ იქცეს (ხალხისათვის).რაც მათ 

(მუშრიბებს) ერგებათ შრომისათვის, ბეით ალ–მალიდან მიეცეთ, რომ ისინი არ 

საჭიროებდნენ მექრთამეობასა და მატყუარობას“ ( Сиасет-Наме 1949:84). ე. ი. მოსახლეობას 

,,სამუშრიბო გამოსაღები“ არ ადევს. ადრინდელი ხანის ჩემს ხელთ მყოფ საბუთებში 

(გიორგი II, დავით აღმაშენებელი, გიორგი III). საუბარია სამოხელეო გამოსაღებთაგან 

განთავისუფლებაზე. ეს საბუთები იმ სამოხელეო ინსტიტუტების არსებობაზე 

მიგვითითებენ, რომელთა გამოსაღები მოსახლეობას აწევს. მუშრიბი ისეთ ძეგლში 

შეიძლება იყოს მოხსენიებული (შემდეგ, როგორც ჩანს, ჩვენში ეს წესი იცვლება, რასაც 

,,დასტურლამალის“ ,,მუშრიბანა“ უთითებს).  სადაც საუბარია ამ თანამდებობაზე  

დანიშვნის შესახებ, ან მისი საქმიანობის შესახებ. ასეთი ძეგლი კი ,,ხელმწიფის კარის 

გარიგება“–ზე უადრესი ჩვენ ხელთ არა გვაქვს (ლორთქიფანიძე1954: 155–156).   

              მუშრიბის  ფუნქციებისა და მოვალეობის გათვალისწინებიდან გამომდინარე, 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ ის შეესაბამება ქალაქის მმართველობის ერთ–ერთ მთავარ  

მოხელეს, რომლის ფუნქციაშიც, სავარაუდოდ იქნებოდა ფინანსების განკარგვა. ასე რომ 

მუშრიბი  საკმაოდ საპასუხისმგებლო და მნიშვნელოვანი თანამდებობის პირია. აქედან 
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გამომდინარე ლოგიკურია, რომ ქართულ სამოხელეო სინამდვილეში დამკვიდრდა 

აღნიშნული სახელო, ამ სახელოს დიდმნიშვნელობაზე მეტყველებს ის,  რომ მუშრიბი 

მოხსენიებულია სამეფო სიგელებში. 

 

 

§2. 6.  მუჰთასიბი 

           მუჰთასიბი პირველად XII საუკუნეში გვხვდება  ქართულ წყაროებში. მეფე გიორგი 

III–ის მიერ შიო მღვიმის მონასტრისადმი 1170წ.  მიცემულ სიგელში მოხსენებულია 

,,საგუსტა(სიბო)“, რაც გუსტასიბის  (მუჰთასიბის) არსებობაზე მიუთითებს.   ,,ეგრეთვე 

ქ(ა)ლ(ა)ქს, რ(ომე)ლ უკა ნის მოუყიდიან და შემოუწირვან, თავისუფალნი და უხარა ჯონი 

საამიროისა, საამიდოისა, სარაისოისა, სამუსტასიბოისა და ყოვლისა სანუკვრისაგან” (ხეც; 

Hd-1351). 

     მუჰთასიბის თანმდებობა არაბული წარმოშობისაა. ეს ,,ჴელი“ დამოწმებულია ჯერ 

კიდევ  სახალიფოს ქალაქების მოხელეთა შორის. შემდეგ ეს თანამდებობა არსებობს, 

როგორც წესი, ყველა მუსლიმანური სახელმწიფოს ქალაქებში 

(სამანიდების,ღაზნევიდების, თურქ–სელჩუკების სახელმწიფოებში)( ლორთქიფანიძე 

1954:148).  

აღმოსავლეთის ქალაქებში მუჰთასიბი ქალაქის მოხელეა.  ნიზამ ალ–მულქი წერს:  

          ,,ყველა ქალაქში საჭიროა მუჰთასიბის დანიშვნა, რომ ის ამოწმებდეს სასწორების 

სიზუსტეს და დადებულ ფასებს, თვალყურს ადევნებდეს ვაჭრობას, რომ ყველაფერი რიგზე 

იყოს. მუჰთასიბმა თვალყური ადევნოს ყოველივეს, საიდანაც რა არ უნდა მოჰქონდეთ და 

რასაც არ უნდა ჰყიდნენ ბაზარზე; რომ არ ჰქონდეს ადგილი მოტყუებას, რომ ზუსტი იყოს 

საწონები. მუჰთასიბმა უზრუნველყოს ნებართვის მიღება იმაზე, რაც კანონით 

დაშვებულია, და აკრძალოს ის, რაც კანონით აკრძალულია. ხელმწიფემ და სახელმწიფო 

მოხელეებმა უნდა უზრუნველყონ ანგარიშის გაწევა მუჰთასიბისათვის; ეს სახელმწიფოს 

ერთ–ერთი კანონთგანია” (Сиасет-Наме 1949:47). 
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      ისლამის ენციკლოპედიაში მუჰთასიბი ინსპექტორად იწოდება, რომელსაც ხალიფა, ან 

მისი ვაზირი ნიშნავს. მას ევალება რელიგიური წესების დაცვისათვის თვალყურის 

დევნება, დანაშაულის აღმოჩენა, დამნაშავის დასჯა, საპოლიციო ფუნქციებთან ერთად იგი 

სამართლის წარმოების  უფლებითაც სარგებლობს. მაგრამ მის სასამართლო ფუნქციებში 

შედის: ვაჭრობა, ყალბი სასწორები და საზომები, მოტყუება ყიდვა–გაყიდვაში და ვალების 

გადაუხდელობა.  მუჰთასიბის საკითხავი იყო აგრეთვე რელიგიური წესების შესრულების 

კონტროლი და საყოფაცხოვრებო წესრიგის დაცვა. 

      მუჰთასიბის სასამართლო ფუნქცია ძალიან შეზღუდულია, მისი კომპეტენცია თავდება 

იქ, სადაც ყადის საქმე იწყება, ე.ი. აუწყებს ის, ხოლო წყვეტს ყადი ( ლორთქიფანიძე 

1954:149). 

    მუჰთასიბი აღნიშნავს იმ ხელისუფალს, თუ მოხელეს, რომლის სასარგებლოდაც 

დაწესებული  იყო სათანადო გადასახადი. ის  ქართველი მეფის მოხელედ ითვლებოდა    

და ქალაქის გამგებელს ,  ე.ი. თბილისის ქართველ ამირას ემორჩილებოდა ( გაბაშვილი 

1981: 84).   

        მუჰთასიბს ევალება თვალყურის დევნება სასმელის და მოსაწევის აკრძალვაზე, 

საზოგადოებრივ  ადგილებზე დაკვრის აკრძალვა; თვალყურის დევნება, რომ მეზობლები 

არ აწუხებდნენ ერთმანეთს, რომ ებრაელებმა და ქრისტიანებმა სახლები მუსლიმანებზე 

მაღლა არ აიშენონ. განმასხვავებელი ყვითელი ნიშანი ატარონ; რომ ქუჩებში ვაჭრობა არ 

წარმოებდეს, რათა გამვლელელებს ხელი არ შეუშალონ; აივნები, არხები ისე აიგოს, რომ 

ქუჩის მოძრაობას არ შეუშალოს ხელი; დაიცვას ადამიანთა და ცხოველთა კასტრაციის 

აკრძალვა. 

       Обязанноссть мухтасиба  состояла въ  наблюдений за порядкомъ на улицахъ и базарахъ, 

въ привлечений къ ответственности виновныхъ въ открытом нарушений правилъ религий въ 

попытк  обманутъ покупателя   или  въ несоблюдений уставленнои таксы (Бартольтд 

1900:240–241). 

       მუჰთასიბი ქალაქის მოხელეა,  რომელსაც ქალაქის ცხოვრების მთელი რიგი მხარეების 

თვალყურის დევნება ევალება. ქალაქში შემოტანილი საქონელი, ბაზრის წესრიგი, ქუჩების 
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კეთილმოწყობა, რელიგიური და საყოფაცხოვრებო წესების დაცვა, ვალების გადახდევინება 

და სხვა.  

         ქართულ სინამდვილეში მუჰთასიბი (გუსტასიბი) ქალაქთანაა დაკავშირებული.   

მეფე გიორგი III-ის სიგელში. გიორგი III უთავისუფლებს შიომღვიმის მონასტერს  

საქონებელს ყოველივე შესავლისაგან. მუჰთასიბი კი სწორედ საქალაქო გამოსაღებთანაა 

დაკავშირებული. 

      ,,ყოველნი საქონელნი მათნი შეუვალ–გუიქმნიან ყ(ოვ)ლისა შესავლისაგან,თუით, 

ჩ(უე)ნისა სასეფოისა და ყ(ოვ)ლისა მათისა მოახლისაგან, ვითა ძელითგან შეუვალნი: 

საე(რისთ)ვოისა, საციხისთვოისა და საშურტაოისა ყ(ოვ)ლისაგან. ეგრეთვე  ქ(ა)ლ(ა)ქს, 

რომელ ქუ|ლბაგნი აქუან: ხუთნი სპარსობითგანვე და ოთხნი რ(ომე)ლ უკა|ნის მოუყიდიან 

და შემოუწირვან, თავისუფალნი და  უხარა|ჯონი საამიროისა, საამიდოისა,სარაისოისა, 

სამუსტასიბოისა  და  ყ|ოვლისა  სანუკვრისაგან (ქისკ 1984: 68). 

      ამ ,,ჴელის“ საერთო თავისებურება, ერთდროულად რელიგიური და საქალაქო 

სამოხელეო ფუნქციათა შერწყმა, გვაფიქრებინებს, რომ ეს თანამდებობა ჩვენში თბილისის 

საამიროს გზით უნდა იყოს შემოსული. რადგან ეს საკუთრივ ქალაქის მოხელეა და ამავე 

დროს სპეციალური ნიშნების მატარებელი თავისის სამოხელეო მოღვაწეობის ასპარეზზე, 

ამიტომ საეჭვოა, რომ ეს თანამდებობა ჩვენში თბილისის შემოერთების შემდეგ ჩნდება 

(ლორთქიფანიძე 1954: 150). 

       მუჰთასიბი სომხეთის ქალაქებშიც გვხვდება და ის იქაც ქალაქის მოხელეა. ,,სომხეთის 

ქალაქების ერთ–ერთი თანამდებობის პირთაგანი, –აღნიშნავს მანანდიანი, – როგორც ქ. 

ანისის წარწერებიდან ჩანს, იყო მუჰთასიბი, რომელიც კრეფდა საქალაქო გამოსაღებებს.   

ეწეოდა ბაზრის, სასწორების  და საზომების მეთვალყურეობას და აგრეთვე ასრულებდა 

სხვა საპოლიციო ფუნქციებსაც. ბაგრატიდთა სომხეთის ქალაქებში მუჰთასიბის, არაბეთის 

ქალაქების ჩვეულებრივი თანამდებობითი  პირის, მოხსენიება, ალბათ გამოდგება 

პირდაპირ საბუთად იმისა, რომ თავისი ტიპით და შინაგანი წყობით სომხეთის ქალაქებს 

საგრძნობი მსგავსება ჰქონდათ სახალიფოს ქალაქებთან  

( Я.А. Мамандян;1930,164).  
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      ამრიგად მუჰთასიბი    საკმაოდ მნიშვნელოვანი    ქალაქის მოხელე იყო,   რომელიც  

მეტად საპასუხისმგებლო დავალებებს  ასრულებდა.  

                                                

 

 

                                                 §2.7.რეისი                          

          რეისი იყო პირველი პირი ქალაქში და მეფის ინტრესების დამცველი, მისი მეშვეობით 

ხელმწიფე მოახსენებდა  მოსახლეობას თავის ნებას. თითოეულ ქალაქს ჰყავდა საკუთარი 

რეისი, და ამავე დროს ის წარჩინებული პირი უნდა ყოფილიყო.                                

      რეისი  (არაბ. ქალაქის თავი, წინამძღოლი. მთავარი, მმართველი).  აღმოსავლეთის 

ქალაქებში რეისი ქალაქის განმგებელს, ქალაქის უფროსს ეწოდებოდა. ეს სიტყვაც 

არაბულიდანაა ნაწარმოები. საინტერესო ცნობა აქვს ბარტოლდს შემონახული რეისის 

შესახებ: ,,По наследству отъ отца къ сыну нередка переходила также должность 

реиса.(начльника города и его округа которя въ до монгольский период ещё не имела       

ссоего нынъшняго ролицеискаго характера.   Реис  былъ первымъ лицомъ города и 

представителем его ентересов; через него государь выражал сваою волю жителямъ. Очень 

въроятно что реиси  по крайней мъръ въ   первое время назначались изъ представителеий 

знатнъйшихъ мъстных родоьъ“ ( Бартольтд;1900, 244). 

       ,,სიასეთ–ნამე“–ში  რეისის უფლება მოვალეობის გამო აღნიშნულია: ,,მოიძიონ ყოველ 

ქალაქში კეთილმორწმუნე ადამიანი და უთხრან, რომ ამ ქალაქის და ოლქის 

კეთილდღეობა  შენი პასუხისმგებლობისათვის მოგვინდია. ის რასაც უზენაესი ჩვენგან 

მოითხოვს, ჩვენ შენგან მოვითხოვთ. გმართებს შენ, რომ იცოდე ამიდის საქმე, ყადის, 

მუჰთასიბის, მაღალი და მდაბალი ადამიანების მოქმედებანი. უნდა ეკითხებოდე მათ და 

გვატყობინებდე ჩვენ, გვითითებდე ფარულად და ღიად, რათა ჩვენ ვბრძანოთ ის, რაც 

აუცილებელია. ასე ვბრძანებთ ჩვენ.“ 
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          ქართულ წყაროებში  რეისი  მხოლოდ თბილისის შემოერთების შემდეგ ჩნდება. 

გიორგი III შიომღვიმის მონასტრისადმი მიცემულ სიგელში ,,სარეისო“ გამოსაღებია 

მოხსენებული.        

   ,,ეგრეთვე ქ(ა)ლ(ა)ქს, რ(ომე)ლ უკა ნის მოუყიდიან და შემოუწირვან, თავისუფალნი და 

უხარა ჯონი საამიროისა, საამიდოისა, სარაისოისა, სამუსტასიბოისა და ყოვლისა 

სანუკვრისაგან“ (ხეც; Hd-1351). 

             რეისის  თანამდებობა თბილისში სავარაუდებელია, როგორც არაბთა ბატონობის 

ქვეშ მყოფ ქალაქში. თუ ისევ ანალოგიის გზას დავადგებით, რეისი ადგილობრივი (ამ 

შემთხვევაში თბილისის) მოსახლეობის ზედაფენის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს 

მუსლიმანური ხელისუფლების კარზე. საჭიროების შემთხვევაში ის თანხას აგროვებდა 

მუსლიმანებისათვის; ქალაქის მოსახლეობის უკმაყოფილებას აშოშმინებდა მათ....მაგრამ 

საძიებელია, რა ფუნქცია შეიძლება ჰქონდეს მას თბილისის შემოერთების შემდეგ? ხომ არ 

შეიძლება, რომ რეისი თბილისის არაქართული და არაქრისტიანული, ე.ი.მუსლიმანური 

მოსახლეობის, წარმომადგენელი იყოს ეხლა უკვე საქართველოს მეფის კარზე? მაგრამ ამას 

თითქოს საბუთის შინაარსი არ უნდა უჭერდეს მხარს (ლორთქიფანიძე  1954: 153).  საბუთში 

ვკითხულობთ :,,......ეგრეთვე ქალაქს რომელ ქულბაგნი აქუან, ხუთნი სპარსობითგანვე და 

ოთხნი რ(ომე)ლ უკანის მოუყიდიან და შემოუწირვან, თავისუფალნი და უხარაჯონი 

საამიროისა, საამიდოისა, სარაისოისა, სამუსტასიბოისა და ყოვლისა სანუკვრისაგან  (ქისკ 

1984,68). 

     სარეისო გამოსაღებს შიო მღვიმის მონასტერიც იხდის. რეისი,  რომ მხოლოდ 

მუსლიმანური მოსახლეობის წარმომადგენელი იყოს, მაშინ შიო მღვიმის მონასტრის 

საქალაქო საკუთრებასთან სარეისო გამოსაღებს, არ უნდა ჰქონდეს სავარაუდოდ ადგილი. 

რეისის  ხსენება მომდევნო  პერიოდის წყაროებში აღარ გვაქვს. 
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§2.8.შურტა 

       შურტა ქართულ წყაროებში XI საუკუნიდან გვხვდება. ქართული შურტა არაბული 

საჰიბ ალ–შურატიდანაა (შურტათა უფროსი) მიღებული საჰიბ აშ–შურატი არაბულ 

სახელმწიფოში წარმოადგენდა ადმინისტრაციულ თანამდებობას, რომელიც თავისი 

სამოხელეო ფუნქციებით დაკავშირებული იყო როგორც ხალიფას ან სულთნის კართან, ისე 

ადგილობრივ მმართველობასთან (ლორთქიფანიძე 1954: 146). 

         შურტა - (არაბ. šurta -პოლიცია) არაბ ამირას დაქვემდებარებული საპოლიციო მოხელე. 

შურტათა მოვალეობას ქალაქში წესრიგის დამყარება და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე 

ზრუნვა შეადგენდა. ქართულ წყაროებში შურტა უკვე XI ს-დან გვხვდება, როგორც 

ქართული სამოხელეო სისტემის ნაწილი. იგი მოიხსენიება გიორგი II-ის სიგელში 

მოხელეთა ჩამონათვალის ერთ-ერთ ბოლო პოზიციაზე. ქართულ საბუთებში, როგორც 

ჩანს, იგი ფისკალურ მოხელეს აღნიშნავდა. 

ტერმინი არსებობას განაგრძობს ქართულ სამოხელეო 

ტერმინოლოგიაში თბილისის საამიროს გაუქმების შემდეგაც. XII ს-ის სიგელში 

დადასტურებულია საშურტაო გადასახადი. მოგვიანო ხანის საბუთებში შურტას 

თანამდებობა აღარ ფიქსირდება. სავარაუდოდ, მისი ფუნქციები სხვა უწყებამ შეითავსა. 

შურტას (შულტას) ინტიტუტი მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციებით დიდხანს იყო 

შემორჩენილი ქართულ ეთნოგრაფიულ სინამდვილეში - ხევსურეთსა და თუშეთში. 

ყველგან მას დაკისრებული ჰქონდა თემის წევრებისაგან პურის აკრეფა და სახატე 

დღესასწაულების დამსწრეთა მომარაგება ლუდითა და პურით  

(სურგულაძე 2017: 315). 

         შურტა არაბ ამირას დაქვემდებარებული მოხელე იყო.  

          საჰიბ აშ–შურატის გარეგნული ნიშანი შუბი იყო, რომელსაც ის მბრძანებლის წინ 

ატარებდა (Бартольтд 1900: 236-237) საჰიბ აშ–შურატის ხელქვეშეთი მოხელენი შურტები 

იყვნენ. საჰიბ აშ–შურატის უფლება –მოვალეობას სასახლის გვარდიის სურსათ–სანოვაგით 

მომარაგება და მისი შენახვა შადგენდა. ამრიგად, საჰიბ აშ–შურატი მჭიდროდაა 
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დაკავშირებული სასახლის გვარდიასთან და ამდენად მისი წონაც, ცხადია, მეტად 

მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო ხალიფას თუ სულთნის კარზე, მაგრამ შემდეგ საჰიბ აშ–

შურატის უფლება–მოვალეობა იზღუდება და საქალაქო წყობილებაში საპოლიციო 

ფუნქციებით იფარგლება (ლორთქიფანიძე 1954: 146). 

      ქართულ სინამდვილეში დამოწმებული ,,შურტა“ თავისი წარმოშობით აღმოსავლეთის 

ქალაქების სამოხელეო აპარატთან უნდა იყოს დაკავშირებული . მაგრამ ეს არაბული 

თანამდებობა ჩვენში, უეჭველია, თბილისის საამიროს გზით შემოდის. ცხადი უნდა იყოს, 

რომ თბილისის საამიროს პოლიტიკური ძლიერების ხანაში საჰიბ აშ–შურატის და მისდამი 

დაქვემდებარებული შურტების უფლება–მოვალეობა მეტად მნიშვნელოვანი უნდა 

ყოფილიყო როგორც საამიროს ფარგლებში მთლიანად, ისე ქალაქ თბილისში. ამ 

საკითხთან დაკავშირებით ივ. ჯავახიშვილს აღნიშნული აქვს, რომ ,,ქალაქის უმთავრესი 

ზედამხედველობა და უზრუნველყოფა ებარა ერთს ამირას ხელქვეით მოხელეს, რომელსაც 

,,შურტას“ ეძახდნენ.  ეს სიტყვა არაბული ,,შურტაჰ“–აა და იგი პოლიციის მცველების 

უფროსად ითლებოდა და ქალაქში წესიერებას იცავდა ხოლმე. ივ. ჯავახიშვილი წერს: 

გიორგი II-ის სიგელიდან ჩანს, რომ შურტას ქალაქის ბაზრისა და ბაჟის ზედამხედველობა 

უნდა ჰბარებოდა. მართალია, შიომღვიმის მონასტერს ქალაქში აქვს ქულბაქნი და იქვე, 

იმავე საბუთში, ქალაქის ბაჟზეც არის საუბარი, მაგრამ დამოწმებული საბუთი თითონ 

შურტას არც ქულბაქებს და არც ბაჟს არ უკავშრებს. საბუთში საუბარია მხოლოდ 

მონასტრის საერთო სამფლობელოებზე ქ. თბილისში ,,ყოველნი საქონელნი მათნი 

შეუვალ–გუიქმნიან ყ(ოვ)ლისა შესავლისაგან, თუით, ჩ(უე)ნისა სასეფოისა და ყ(ოვ)ლისა 

მათისა მოახლისაგან, ვითა ძელითგან შეუვალნი: საე(რისთ)ვოისა, საციხისთვოისა და 

საშურტაოისა ყ(ოვ)ლისაგან  (ქისკ 1984: 68). საბუთიდან ჩანს, რომ შურტა საქვეყნოდ 

გამრიგე ხელისუფალთა გვერდითაა დაყენებული.  შურტა  პროვინციელ მოხელედ ჩანს, 

რაკი იგი ისეთ მოხელეებთან ერთად არის დასახელებული, როგორიც იყო ერისთავი, 

ციხისთავი, ხევისუფალი (გაბაშვილი1981:85). 

      შურტა, მახლობელი აღმოსავლეთის ქალაქებში ეწოდებოდა პოლიციის მოხელესაც. 

ასეთი თანამდებობა, ცხადია იგულისხმება თბილისის საამიროს ქალაქებშიც, მათ შორის, 
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რასაკვირველია თბილისშიც. შურტა ქართულ სინამდვილეშიც საქალაქო თანამდებობად 

მიაჩნია შ. მესხიასაც (Месхиа 1959:79–80). 

ამ მხრივ კიდევ უფრო ზუსტი ცნობაა მეფე გიორგი III-ის სიგელში. გიორგი III 

უთავისუფლებს შიომღვიმის მონასტერს  საქონებელს ყოველივე შესავლისაგან. 

,,ყოველნი საქონელნი მათნი შეუვალ–გუიქმნიან ყ(ოვ)ლისა შესავლისაგან,თუით, 

ჩ(უე)ნისა სასეფოისა და ყ(ოვ)ლისა მათისა მოახლისაგან, ვითა ძელითგან შეუვალნი: 

საე(რისთ)ვოისა, საციხისთვოისა და საშურტაოისა ყ(ოვ)ლისაგან. ეგრეთვე  ქ(ა)ლ(ა)ქს, 

რომელ ქუ|ლბაგნი აქუან: ხუთნი სპარსობითგანვე და ოთხნი რ(ომე)ლ უკა|ნის მოუყიდიან 

და შემოუწირვან, თავისუფალნი და  უხარა|ჯონი საამიროისა, საამიდოისა, სარაისოისა, 

სამუსტასიბოისა და ყ|ოვლისა სანუკვრისაგან (ქისკ 1984: 68). 

          საშურტაო გამოსაღებზე საერთოდაა საუბარი საერისთავო და საციხისთავო 

გამოსაღებთან ერთად. საკუთრივ ქალაქის მოხელეები ცალკე არიან მოხსენებულნი 

ქალაქის გამოსაღებთან დაკავშირებით, ე.ი. შურტა არ უკავშირდება ქალაქის ბაზარსა და 

ბაჟს, რაც რასაკვირველია, არ გამორიცხავს იმ გარემოებას, რომ შურტა ქალაქის მოხელეა 

(ლორთქიფანიძე 1954: 147).              

                  ტერმინი არსებობას განაგრძობს ქართულ სამოხელეო 

ტერმინოლოგიაში თბილისის საამიროს გაუქმების შემდეგაც. XII ს-ის სიგელში 

დადასტურებულია საშურტაო  გადასახადი. მოგვიანო ხანის საბუთებში შურტას 

თანამდებობა აღარ ფიქსირდება. სავარაუდოდ, მისი ფუნქციები სხვა უწყებამ შეითავსა. 

შურტას  (შულტას)  ინტიტუტი მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციებით დიდხანს იყო 

შემორჩენილი ქართულ ეთნოგრაფიულ სინამდვილეში - ხევსურეთსა და თუშეთში.  

ყველგან მას დაკისრებული ჰქონდა თემის წევრებისაგან პურის აკრეფა და სახატე 

დღესასწაულების დამსწრეთა მომარაგება ლუდითა და პურით (სურგულაძე 2017: 315). 

            ჩვენს მიერ განხორციელებულ კვლევის პროცესში დავადგინეთ, რომ ქართულ 

ისტორიულ წყაროებში, პირველად მოიხსენიება ტერმინი  შურტა   X  და  არა XI 

საუკუნიდან. ეს მოხელე  მოხსენიებულია ,,მატიანე ქართლისაჲ“–ში. ის კახეთის მთავარი 

(ქორეიპისკოპოსის) კვირიკე II-ის ძმაა.  
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          კვირიკე II კახეთის მთავარი (ქორეპისკოპოსი) 929–976. მას განუდგნენ გარდაბნელი 

აზნაურები და მხარი დაუჭირეს გიორგი II აფხაზთა მეფეს. რომელიც იბრძოდა კახეთის 

შესაერთებლად. კვირიკე II-ს უღალატა მისმა ძმამ შურტამ  და აფხაზთა მეფეს გადასცა 

უჯარმის ციხე.  გიორგი II-მ დაიპყრო ბოჭორმის, ლოწობნის და ნახჭევანის ციხეებიც. 

კვირიკე II-მ თავი დამარცხებულად ცნო. მაგრამ მას დაეხმარნენ ქართლის აზნაურები და  

მან კახეთი დაიბრუნა:  ,,მოერთო  შუ|რტა,  ძმაჲ კჳრიკე ქორეპისკოპოსისაჲ, გიორგი 

მეფესა, და მოუტანა თანა | ციხე მისი უჯარმო: და ეუფლნეს ზუათაცა ციხეთა კახეთისათა 

თჳნიერ სამთა ციხეთა: ნახჭევანისა, ბოჭორმისა და ლოწობანთა (მეტრეველი 2008: 263).                 

         პიროვნებებს ზოგადად, როგორც წესი, მათი თანამდებობის სახელით 

მოიხსენიებდნენ ხოლმე. სავარაუდოდ კვირიკეს ძმას, ეს სახელო  (შურტა)  ეკავა. და მისი 

ფუნქციებიდან გამომდინარე მისი გადაბირება, მოწინააღმდეგის მხარეზე, სერიოზული 

დარტყმა იქნებოდა, კვირიკესთვის. (შურტა  ხომ ქვეყნის შიდა წესრიგზე იყო  

პასუხისმგებელი).  ამ წყაროდან ჩანს, რომ კახეთის საქორეპისკოპოსოში  ეს თანამდებობა X 

საუკუნეში ფიქსირდება.  აქედან გამომდინარე,  შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ზოგადად 

ქართულ სივრცეში, სამოხელეო  შურტას  სახელი პირველად კახეთის საქორეპისკოპოსოში 

მკვიდრდება.   

         შურტა ქართულ სინამდვილეში ადგილობრივ მმართველობასთანაა დაკავშირებული, 

ეს ნათლად ჩანს მეფის სიგელშიც. 1170 წლის მეფე გიორგი III-ის სიგელში შიო–

მღვიმისადმი   მოხსენიებულია საშურტაო,   სადაც ვკითხულობთ, რომ  გიორგი III 

უთავისუფლებს შიომღვიმის მონასტერს  საქონებელს ყოველი გადასახადისაგან. 

      ,,ყოველნი საქონელნი მათნი შეუვალ–გუიქმნიან ყ(ოვ)ლისა შესავლისაგან,თუით, 

ჩ(უე)ნისა სასეფოისა და ყ(ოვ)ლისა მათისა მოახლისაგან, ვითა ძელითგან შეუვალნი: 

საე(რისთ)ვოისა, საციხისთვოისა და საშურტაოისა  ყ(ოვ)ლისაგან. ეგრეთვე  ქ(ა)ლ(ა)ქს, 

რომელ ქუ|ლბაგნი აქუან: ხუთნი სპარსობითგანვე და ოთხნი რ(ომე)ლ უკა|ნის მოუყიდიან 

და შემოუწირვან, თავისუფალნი და  უხარა|ჯონი საამიროისა, საამიდოისა,სარაისოისა, 

სამუსტასიბოისა და ყ|ოვლისა სანუკვრისაგან (ქისკ 1984:68).  ე.ი. შურტა არ უკავშირდება 
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ქალაქის ბაზარსა და ბაჟს.ქართულ საბუთებში, როგორც ჩანს, იგი ფისკალურ მოხელეს 

აღნიშნავდა. 

       ქართულ ეთნოგრაფიულ სინამდვილეში შურტას არსებობა საინტერესო მოვლენაა. ის 

დადასტურებულია ხევსურეთში, თუშეთსა და გურიაში.  

       ხევსურეთში ,,შულტას“ სასოფლო ხატის მამულების დამუშავება და სახატო 

დღეობებზე მლოცველების გამასპინძლება ევალებოდა.  

        თუშეთში ,,შულტა“ ზამთრის პერიოდის სახატე დღესასწაულების ორგანიზაციას 

ახდენს, რაც გამოიხატება თემის წევრებისაგან პურის აკრეფაში სახატე დღესასწაულებზე 

მლოცველების ლუდითა და პურით უზრუნველყოფისათვის.  

     გურიაში ,,შულტა“ საქორწინო ცერემონიალთანაა დაკავშირებული. შულტა განაგებს 

ქორწილისათვის სამზადისის დროს ძღვენის მიღებას.  

     ქართულ სამოხელეო წყობილებაში დამკვიდრებულმა  შურტამ მიიღო გადასახადის 

ამკრეფი მოხელის და გარკვეულ რელიგიურ სფეროში, სურსათით მომმარაგებლის 

ფუნქცია.   

    საინტერესო მასალაა დაცული ქართულ ეთნოგრაფიულ სინამდვილეში კერძოდ 

თუშეთში: ,,თუშეთის მთავარი საკულტო ცენტრი, ლაშარის ჯვარი,  სოფ. ჩიღოს ჩრდილო–

აღმოსავლეთით მდებარეობს. ხელოსანი ლაშარის სახელზე ზვარაკებს სასაკლაოზე 

შეწირავს,  შ უ ლ ტ  ა  მათ იქვე დაკლავს და დააგორებს. დაკლულ–დაგორებული 

ზვარაკები  ტაფობს რომ ჩააღწევენ, იქ მათი გატყავება ხდება. უწინდელ დროში ეს ტყავები 

ჯილდოდ ურიგდებოდათ ლაშარობას ცხენების ჯირითში გამარჯვებულებს. 

           ჩიღოდან ლაშარში ორი გზა მიედინება. როცა მგზავრი ჩიღოს გაცილდება , 

პირველად ლაშარის ჯვარის ყანას შეხვდება, მას გვერდზე გაუვლის და ამის შემდეგ გზა 

ორად იყრება. ადგილობრივ მთხრობელთა თქმით, ეს ჯვარის ყანა ანუ სახნაურიი 2 ჰა 

მაინც იქნება; იგი  ს ა შ უ ლ ტ ა ო ა.  ამ ყანას  შ უ ლ ტ ა   მარტო ჩიღოელი იყო და ახლაც 

ასეა ( ბარდაველიძე 1985:15). 
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         ,,ს ა შ უ ლ ტ ა უ ი დ“ სამნათეო ყანებს ხჳნევდის მთელი სოფელი. სოფელი წილის 

ყრით ირჩევდის ორ მნათესად ორ  შ უ ლ ტ ა ს,  ერთ მნათეიდ ერთ   შ უ ლ ტ ა  ქაზნიაურთ 

მამითა იყვის ერთი მნათეიდ ერთ  შ უ ლ ტ ა ი  კიდენ მგელიშვილ მამითა“. 

შ უ ლ ტ ა ე ბ ს  ევალებოდის ლაშარის დღესასწაულისად ქვაბების შეკიდებაი. დანარჩენ კი 

მნათების მოვალეობაჲ იყვის...... მნათეები, ხკლევდეს თითო–თითო  ჴარს. ჴორცს 

სწონიდეს. შ უ ლ ტ ა ე ბ ს  კი სარიგა მოსდიოდის, ე. ი. წილის ყრით იყვის თუ ვის უნდ 

დეკლ საკლავი. სამნათეოდ  ს ა შ უ ლ ტ ა ო   ყანები ყველაი  არ ჴნიან, ზოგ აყამირიან ,თივა 

მნათეებად  შ უ ლ ტ ა ე ბ ი    თიბიან“ ( ბარდაველიძე 1985:22). 

       სოფელი  დართლო:  დღეობის დროს, გამოიტანეს ხატის დროშა და დაამაგრეს პირით 

აღმოსავლეთისაკენ. დროშის გამოტანამდე ძველი  შ უ ლ ტ ა ს    მიერ ხატის დარბაზში 

შენახული არყიანი ბოთლი გამოიტანეს, სამაგიეროდ ახალი ბოთლი შეავსეს და ხატის 

დარბაზში შეინახეს მომავალი დღეობისათვის.   შ უ ლ ტ ა მ   პლატონ იდოიძემ მოიყვანა 

ჭედილა, ანთებული სანთლით შეუტრუსა მატყლი თავზე და დაილოცა სასმისით ხელში  

(ბარდაველიძე 1985: 29). 

       თუშეთი, სოფელი ჩიგილაურთა: შუვაკობა აღდგომის მეასე დღეს მოდის . დღეობას 

ატარებენ  შ უ ლ ტ ე ბ ი,  რომლებსაც სოფელი წილისყრით ირჩევდა. მას ევალებოდა 

საკლავის დაკვლა. საკლავი იწონებოდა საწონი ქვებით, რომლებსაც ლიტრებს ეძახოდნენ. 

საკლავის გარდა,   შ უ ლ ტ ა  სოფელში კრეფდა ფორს და ლუდს ხარშავდა, შეშა ღამის 

შეყრაზე და ლუდის დუღების  დროს   შ უ ლ ტ ე ბ ი ს   იყო    

 (ბარდაველიძე 1985: 62). 

       სოფელი ხახაბუ: ყველა ხატისათვის წელიწადში სამი   შ უ ლ ტ ა   იყო, საახალწლოდ 

კი ნათე. ნათეს ახალწელსვე დასვამდნენ რიგით,  შ უ ლ ტ ე ბ ი   კი ანთიგენობას 

იცვლებოდა. მას დეკანოზი ეტყოდა, მიუთითებდა, თუ რა უნდა ეკეთებინა  (ბარდაველიძე 

1985: 64). 

      სოფელი შენაქო:   შ  უ ლ ტ ა ს   სოფელში წილისყრით ირჩევდნენ.  შ უ ლ ტ ა 

ვალდებული იყო დღეობის დღეს საკლავი მიეყვანა, ან ხორცი მიეტანა. სოფელში ერთი 

გამოწონილი ქვა იყო და ამ ქვის წონის ხორცი უნდ მიეტანა შ უ ლ ტ ა ს. ,,ჴელოსანი ჩვენ 
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ბალღობას სანებაში კურდღელაიძე ბაბო იყო. იმის შემდეგ არავინა ყოფილა. მაგის შემდეგ 

ვინც    შ  უ  ლ  ტ  ა  იყო, ჴელოსანიც ის იქნებოდა“ (ბარდაველიძე 1985: 73). 

       შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ შურტას ფუნქცია საზოგადოებრივ დაცვას უკავშირდება. 

ეთნოგრაფიულ მასალებში, მაინც საზოგადოებრივ წესრიგის დაცვას ემსახურება ეს 

მოხელე. მისი ფუნქციები გადმოსულია იმ შურტადან და ეს დასახელებაც სახელმწიფო 

აპარატიდან არის გადმოსული. ქართული ენის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხშირად 

ხდება, ასო ,,რ“–ს ჩანაცვლება ასო ,,ლ“–თი. ეს თანამდებობა იმდენად პოპულარული იყო 

ხალხში, რომ  მიიღო ტრანსფორმაცია, და გადავიდა ამ ფორმით. ამ საჯარო თანამდებობას, 

შურტას, უშუალოდ მოსახლეობის დაბალ ფენებთან ჰქონდათ შეხება. მისი ეს ფუნქცია 

აუცილებელი იყო თემში,  სახატო და სხვა სახალხო დღესასწაულებზე. (საზოგადოებრივი 

წესრიგის დაცვა). ამიტომ აქედან გამომდინარე, მოსახლეობამ გადმოიტანა ამ მოხელის 

სახელოს სახელწოდება და ფუნქცია, და თავისით მიუსადაგა, ადგილობრივი 

თავისებურებიდან გამომდინარე, გარკვეულ სფეროში, სხვადასხვა ფუნქციებს.ასე, რომ, 

მათ უშუალო შეხება ჰქონდათ რიგით მოსახლეობასთან და ამით ის უფრო პოპულარული 

იყო.   
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                                               თავი 3. 

                                        სხვა მოხელენი 

                                     §3.1. მპარავთმძებნელი         

                 საქართველოს სახელმწიფოს ყველა მკვიდრნი ორ მთავარ სამოსამართლო 

უწყებას ეკუთვნოდნენ:  უმეტესობა სამეფო სამოსამართლო  დაწესესბულებებს 

ექვემდებარებოდა, საეკლესიო ყმათაგან შემდგარი უმცირესობა კი საკათალიკოზო 

სამოსამართლო დაწესებულებებს ემორჩილებოდა ( ჯავახიშვილი 1984: 336). ქართულ 

ეკლესიას მაშინაც სასამართლო სფეროშიც,  უპირატესობა ჰქონდა მინიჭებული და 

საეკლესიო  ყმები თითონვე გასამართლებისა და განსჯის უფლებით იყვნენ მოსილნი. 

საკათალოკოზო სასამართლოს ქართული ეკლესიის ყველა დაწესებულებათა მსახურნი და 

ყმები ექვემდებარებოდენ. მათ შორის სამონასტრო ყმებიც, ორიოდე სავანეების გარდა, 

რომელიც შიო მღვიმის  მონასტრის მსგავსად განსაკუთრებული უპირატესობა ჰქონდა 

მინიჭებული და თავიანთი ყმების გასამართლების  უფლებით იყვნენ აღჭურვილნი  

(ჯავახიშვილი 1984: 336). 

     ,,სასჯულო სამრებლოჲ“–ასე ერქვა ადრე სასამართლო უწყებასა და ოლქს. ეს ტერმინი 

დავით აღმაშენებლის  1123წ. ანდერძშია ნახმარი, რომელშიც ნათქვამია: ,,ვითა 

წიმძღუარსა შჯულისა ჩვენისსა მეუფესა იოანეს ქართლისა კათალიკოზსა უბრძანებია და 

მოუნიჭებია ეკლესიისა ჩემისადა რომელ საქონებელნი სოფელნი და აგარანი ჰქონან 

მღჳმესა, სასჯულოჲ სამრებლოჲ არს ყოველთაგან, თჳთ მემღჳმისა დიაკონმან 

მოისამართლოს და ეკლესიისა ზეთად მოაჴმაროს“–ო (ქისკ  1984:55).  ასე  რომ ყველა სხვა 

ყმები,  რომლებიც დავით აღმაშენებლის  მიერ აშენებული ეკლესიის მცხოვრებნი არ 

იყვნენ ქართლის კათალიკოზის სასამართლოს ექვემდებარებოდნენ. დავით 

აღმაშენებლისაგან აგებული ეკლესიისათვის იოანე კათალიკოზს, მეფის 

პატივისცემისათვის განსაკუთრებული უპირატესობა მიუნიჭებია, საკათალიკოზო 

საასჯულო სამრებლოთგან ამოუშლია და საკუთარი სამონასტრო მოსამართლის ყოლის 

უფლება მიუცია. ე.ი. სასამართლო შეუვალობა უწყალობებია ( ჯავახიშვილი 1984: 337).   
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        გიორგი III–ის  1170 წლის შიომღვიმის მონასტრისათვის ბოძებულ სიგელში 

ვკითხულობთ, რომ გიორგი მეფის მიერ მოწვეულმა საკანონმდებლო კრებამ 

განსაკუთრებული დანიშნულების სასამართლო დაწესებულება შექმნა, რომელსაც 

,,სამართალი სამპარავთ–მეძებლოჲ“   ეწოდება. ,,სამართალი სამპარავთმძებნელოი არცა რაი 

წინაის შესრულა, ნუცა სადა აწ შევლენ ჩუენნი მპარავთ–მეძებელნი, თუინიერ თუ გარეთი 

ნაპარევი შე–ღა–ჴდეს მღუიმისა გლეხსა.თუ მრავალ–ჯერ ეპაროს მას კაცსა, ანუ ჩამოარჩონ 

ჩუენთა, ჩენილთა, ანუ გაპატიჯონ. და თუ გარდიხუეწოს სხუაგან, სდევდენ ჩუენნი 

ჩენილნი. და მისსა საქონელსა თანა არაი საქმე–უც ჩუენთა მპარავთ–მეძებელთა, თუით 

მემღუიმისა ჴელისუფალმან თავნი ნაპარევისა პატრონსა შეუქცივნეს  და სამართალი 

წმიდისა უდაბნოისთუის აიღოს“–ო (ქისკ  1984:55).  ე.ი. საქართველოში განსაკუთრებული 

,,მპარავთ–მეძებელნი“ ყოფილან, რომელთა მოვალეობას მპარავთა ძებნა, აღმოჩენა დევნა 

და გასამართლება შეადგენდა. ამათ გარდა ამავე საქმისათვის დანიშნული ყოფილან 

,,ჩენილნი“, რომელთა მოვალეობას  ერთის მხრივ მათი გასამართლების შემდგომ განაჩენის 

აღსრულება შეადგენდა. ,,მპარავთმძებნელნი“  უფროსი მოხელეები იყვნენ, ,,ჩენილნი“ 

კიდევ მათი ხელქვეშეთნი უნდა ყოფილიყვნენ. 

       მპარავთმძებნელნი უფრო ადრე ყოფილან ვიდრე ეს სიგელში არის მოხსენიებული, 

ამას ცხადყოფს ამ სიგელში მოყვანილი ეს ცნობაც: ,,სამართალი სამპარავთ–მეძებლოი არცა 

რაი წინაის შესრულა, ნუცა სადა აწ შევლენ ჩუენნი მპარავთ–მეძებელნი“–ო. თუ მპარავთ–

მეძებელნი წინათაც შიო–მღვიმის სამფლობელოში არ შესულან, რადგან ამ მონასტერს 

შეუვალობა ჰქონდა, ცხადია, რომ მპარავთ–მეძებელნი წინათაც უნდა ყოფილიყვნენ და 

სხვაგან ყველგან ძებნა–შეპყრობის უფლება ჰქონიათ. ამიტომ უეჭველია, 1170 წელს, ახალი 

სამპარავთ–მეძებლო დაწესებულება და სასამართლო–კი არ ყოფილა შექმნილი, არამედ 

მეკობრებისა და გაუსწორებელი ქურდებისათვის მკაცრი სასჯელი დაუწესებიათ და ამავე 

დროს ამ ბოროტმოქმედებათა ამოსაფხვრელად და დამნაშავეთა  დევნის 

გასაადვილებლად ,,სამპარავთ–მეძებლო სამართლის“ თანამდებობის პირთა უფლება–

მოვალეობანი გაუფართოებიათ (ჯავახიშვილი 1984: 344).  როცა ბოროტმოქმედნი ,, მივლენ 

ტყუენვად და ხოცად“ და ,,ანგაარებისათჳს და მიხვეჭისა უცხოთა საფასეთასა მოჰკულენ 
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კაცთა უბრალოთა“– ამას ,,მეკობრეობა“ და ,,ავაზაკობა“ ერქვა, ხოლო ამის მოქმედ პირს–

მეკობრე. ამგვარად ქართული ,,მეკობრეობა“ ლათინურს latrecimum-ს უდრის. 

       მეკობრეობა, პარვა და რბევა ყოველთვის იყო და ყოველ შემთხვევაში არ ითვლებოდა 

ბოროტმოქმედებად: როცა მაგ. საგვარეულო წესწყობილება სუფევდა , მაშინ მხოლოდ 

ერთსა და იმავ გვარისშვილობაში ითვლებოდა საძრახისადა და სამარცხვინოდ, თუ ამ 

გვარის–შვილი ამგვარ საქმეებს თავის თანამოგვარეთა შორის ხელს მიჰყოფდა, თუ არა და 

სხვა გვარის დარბევა გაძარცვა, და გაქურდვა თუნდაც ეს ნავარდობა მკვლელობით 

დამთავრებულიყო კიდეც, ეს ისეთ საქებურ და სასახელო გმირობად მიაჩნდათ, რომ 

მეკობრეთა ასეთ ვაჟკაცობას ზოგჯერ ლექსითაც შეაქებდნენ და შეამკობდნენ ხოლმე. 

შემდეგ კი როცა საგვარეულო წესწყობილება დაირღვა და თანდათან ერთმა სახელმწიფო 

მოქალაქობრივობამ და მამულიშვილობამ მოიკიდა ფეხი, მაშინ ესეც საძრახისად შეიქმნა 

და ბოროტმოქმედებად იყო აღიარებული. მაგრამ სამაგიეროდ სხვა, მეზობელი 

სახელმწიფოს მცხოვრების გაძარცვა დანაშაულობად არ ითვლებოდა. თანამედროვე 

განათლებულმა ერებმა და სამართალმა  ეს ველურობის ნაშთიც დაგმეს და ვაჟკაცობის 

სახელი ასეთი მოქმედებისათვისაც ავკაცობის სახელად შეუცვალეს.   

         VIII-XIIIსს. საქართველოში საგვარეულო წეს–წყობილება  დიდი ხანია დარღვეული 

იყო და თანამემამულის გაქურდვა, გაძარცვა და დარბევა, მით უმეტეს მეკობრეობა, 

ბოროტმოქმედებად ითვლებოდა: სამართალი მკაცრად  სჯიდა დამნაშავეს. 

რასაკვირველია, ქვეყნის აშლილობისა და მტრების შემოსევის დროს ამგვარი ბოროტება 

უფრო გახშირებული იქნებოდა, ვიდრე სახელმწიფოს მშვიდობიანობის დროს. 

     მე–XII–ე საუკუნეში საქართველოს საზოგადოებრივი ცხოვრება დამშვიდებული იყო და 

პარვა და ავაზაკობა უკვე იშვიათი მოვლენა იყო. თამარ მეფის ისტორიკოსი (ისტორიანი 

და აზმანი შარავანდედთანი) გაზვიადებით მოგვითხრობს კიდეც; ,,ჟამთა მისთა არა იყო 

მიმძლავრებელი, არცა მტაცებელი, არცა მეკობრე და მპარავი“–ო. მაგრამ ასეთი მყუდროება 

საქართველოში გიორგიIII-ის დროს მოწვეულ საკანონმდებლო კრებას მკაცრი სასჯელის 

დაწესებით დაუმყარებია. ამაზე ვარდანს თავის თავის მსოფლიო ისტორიაში შემდეგი 

საგულისხმო ცნობა აქვს:  
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         ,,619წელს(––1170წ.) გიორგი (მეფემ თავის) ქვეყანაში მპარავი და მეკობრე მოსპო. 

რადგან ყოველთა ლაშქართა თანადგომითა სჯულად დასდო მცირისა და დიდისა 

საქმისათვის უწყალოდ ყოვლისა კაცისა ძელზე აღბმა და ჩინებულთაგან მრავალნი ძელზე 

ჩამოახრჩვეს. ნაპოვნი ნივთი კი მიჰქონდათ და სასჯელის ძელზე ჰკიდებდნენ. 

ახრჩობდნენ პირუტყვებსაც კი, ძაღლსა და თაგვსა. ყველას შიშის ზარი დაეცა და 

დამყარდა დიდი მშვიდობიანობაო“  (ჯავახიშვილი 1984: 226).  

     სამართალი ასევე მკაცრად ეპყრობოდა მეკობრეს. ავაზაკს მისაგებელად ის სასჯელი 

ენიშნებოდა,  ,,ძველისა სჯულისა რომელი ძეს ავაზაკთა ზედა–ძელსა ზედა ჩამორჩობა“. 

(ბასილი ეზოსმოძღვარი). თამარ მეფის დროს ყოველგვარი დანაშაულებისათვის იყო 

სასჯელი შემცირებული, სიცოცხლის მომსპობელი და ადამიანის დამასახიჩრებელი 

მისაგებელი ამოკვეთილი იყო, მხოლოდ მეკობრობისათვის იყო კვლავ მკაცრი 

სასჯელი.(ისტორიანი და აზმანი შარვანდედთანი). 

      ამგვარად სისხლის სამართლის ორი, იმ დროისათვის ეტყობა სხვებზე უფრო ხშირი და 

მშვიდობიანი ყოფა–ცხოვრების დამრღვევი, დანაშაულებისათვის განსაკუთრებული 

სასამრთლო დაწესებულება შეუქმნიათ.   თუმცა მოგვიანებით XVI საუკუნეში 

მეკობრეთმძებნელთა, რომელნიც უეჭველია მპარავთმძებნელთა შესატყვის სახელს 

წარმოადგენს, კომპეტენცია უფრო ფართოა, ვიდრე მათი სახელისა და გიორგი III–ის 

სიგელის თანახმად მოსალოდნელი იყო. კერძოდ მათ მთელი ,,სასისხარი საქმე“, ანუ 

სისხლის სამართლის საქმეები ჰქონიათ დაქვემდებარებული. 

          მპარავთმძებნელი/მეკობრისმძებნელი - სასამართლო-სამძებრო ფუნქციებით 

აღჭურვილი ადგილობრივი მოხელე, რომელსაც ევალებოდა ქურდთა და ყაჩაღთა დევნა, 

შეპყრობა, გასამართლება და განაჩენის აღსრულება. 

მპარავთმძებნელები მოქმედებდნენ მეფის უშუალო მითითებით მათთვის განკუთვნილ 

ოლქებში. მათი ხელქვეითები იყვნენ „ჩენილნი“, რომლებსაც უნდა შეესრულებინათ 

დევნა-შეპყრობის ოპერაცია და დამნაშავენი მიეგვარათ მპარავთმძებნელსათვის, 

რომელიც უფლებამოსილი იყო დამნაშავე ადგილზე გაესამართლებინა და განაჩენიც 

სისრულეში მოეყვანა. გიორგი III-ის 1170 წ-ის სიგელში შიომღვიმისადმი კარგად ჩანს 

„სამპარავთმეძებლო სამართლის“ მოქმედების არეალში მპარავთმძებნელებს უფლება 
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ეძლეოდათ ქურდობაში რამდენიმე გზის შემჩნეული პირი სიკვდილით დაესაჯათ („ანუ 

ჩამოარჩონ ჩუენთა ჩენილთა, ანუ გაპატიჟონ“). როგორც ჩანს, თამარის დროინდელი 

სამეფოს სამაგალითო მშვიდობა, რასაც საგანგებოდ აღნიშნავს ლაშა გიორგის მემატიანე, 

საერთო კეთილდღეობასთან ერთად მპარავთმძებნელთა ინსტიტუტის მკაცრი და 

უკომპრომისო მოქმედებების შედეგიც იყო. აღმოსავლეთ საქართველოში მონღოლთა 

ბატონობის პერიოდში სახელმწიფო ინსტიტუტების როლის საყოველთაო დაქვეითება 

მპარავთმძებნელთა ინსტიტუტის მოშლაშიც (განსაკუთრებით მთის რეგიონებში) 

გამოხატულა, რის გამოც გიორგი ბრწყინვალის (1318-1346) „ძეგლისდებაში“ სპეციალური 

მუხლი შეუტანიათ მეკობრეობის მდევნელთა საშეღავათოდ. კერძოდ, თუ მეკობრე მის 

მდევნელს წინააღმდეგობის გაწევის გამო შემოაკვდებოდა, იგი (მდევნელი) თავისუფალი 

იქნებოდა მისი (მეკობრის) სისხლის საურავისაგან. XVI ს-ის ბოლო ათწლეულშია 

შედგენილი სვიმონ I-ის განწესება მპარავთმძებნელთადმი. დოკუმენტიდან მკაფიოდ ჩანს, 

რომ მპარავთმძებნელებს განსაზღვრული ჰქონდათ ოლქები, სადაც შეეძლოთ 

ჩაეტარებინათ სამძებრო ოპერაციები. მოცემული განწესების მიხედვით, სვიმონმა ორი 

მპარავთმძებნელი - გოშფარ ჯავახიშვილი და ყარაიგათ ლარასძე განაწესა „დიღმის ზემოთ 

ახალდაბის თავამდი“. განწესებაში მკაფიოდაა გამიჯნული დანაშაულთა კატეგორიები, 

რომელთა გასამართლების უფლება მპარავთმძებნელებს ადგილზე ენიჭებოდათ 

(ქურდობა, ჩხუბის დროს მიყენებული სხვადასხვა დაზიანება), იმ კატეგორიებისაგან, 

რომლებიც უსათუოდ სამეფო კარზე უნდა განხილულიყო (მკვლელობა, მძიმე 

კატეგორიის ქურდობა-ყაჩაღობა). 

სამპარავთმძებნელო სამართალი ერთიანი მონარქიის დროს მპარავთმძებნელის 

გასამრჯელოს განსაზღვრავდა წილით დამნაშავის მიერ გადახდილი საკომპენსაციო 

საზღაოდან (ნაპარევის შვიდმაგი ოდენობა), სვიმონ I-ის განწესების მიხედვით კი, 

მპარავთმძებნელის ანაზღაურება შეადგენდა საკომპენსაციო საზღაოს ერთი წილს. 

მპარავთმძებნელობის თანამდებობაზე ინიშნებოდნენ მაღალი ფეოდალური 

არისტოკრატიის წარმომადგენლები (სურგულაძე 2017:249).  

                ვფიქრობთ,რომ მპარავთმძებნელი, საკმაოდ მნიშვნელოვან და  საპასუხისმგებლო 

მოხელეს წარმოადგენდა,  ამ თანამდებობის შემოღებამდე, საქართველოში 
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კრიმინოგენული ვითარება გაიზარდა. საავაჭრო ქარავნებსაც ძარცვავდნენ. რაც ქვეყნის 

ფინანასური  შემოსავლის ყოფნა–არყოფნის საკითხზე მეტყველებდა. მპარავთმძებნელები 

ძალიან დიდი სიმკაცრით გამოირჩეოდნენ, რაც იმის შედეგი იყო,რომ მოკლე ხანში მათ 

ბევრი დანაშაული აღმოფხვრეს. მპარავთმძებნელები მეფის უშუალო დაქვემდებარებაში 

იყვნენ და მათი ბრძანებით მოქმედებდნენ. საგანგებო უფლებებით იყვნენ აღჭურვილნი. 

ყოველ მპარავთმძებნელებს თავისი განსაზღვრული ოლქები ჰქონდათ გამოყოფილი და 

უკეთ იცნობდნენ იმ  დაქვემდებარებული მხარის კრიმინოგენულ  სიტუაციას. რაც იმის 

საშუალებას აძლევდათ, რომ  დამნაშავე ადგილზე გაესამართლებინათ და განაჩენიც 

სისრულეში მოეყვანათ. 

 

 

 

§3.2.  ოთხმიზდური 

      ოთხმიზდური–(სპარსული წარმოშობის სიტყვაა–mez/maz-ხარკს ნიშნავს). სულ 

რამდენიმე შემთხვევა გვხვდება წყაროებში  ტერმინ ,,ოთხმიზდურის“  გამოყენების. 

აქედან უძველესად ითვლება ,,დიდი სჯულის კანონი“,რომელიც თარგმნილია ქართულად 

არა უგვიანეს 1105 წლისა. 

         ტერმინი  ,,ოთხმიზდური“,  გვხვდება  ,,დიდი სჯულის კანონში“.  ტექსტშო 

ვკითხულობთ:  

       ,,და კუალად მეათერთმეტისა ნაწილისა მესამე განწესებაჲ–ვითარმედ უკუეთუ 

აღიტაცოს ანუ დაიწინდოს ძისა ჩემისა, აღვძრავ იძულებითისათჳსისა სჯულსა. მერმეცა 

განწესებაჲ პირველი მეათცამეტისა ნაწილისა მეცხრისა წიგნისაჲ იტყჳს, ვითარმედ 

უკუეთუ ვინმე მხოლოდ აღიტაცოს ვითარ–სახეცა რაჲმე დედაკაცი მჴევალი ანუ 

თავისუფალი. დაღაცათუ მისდა დაწინდებული იყოს, დასჯილი თავისა მოკუეთითა 

მოკუდებოდენ, ხოლო აღტაცებასა თანაშემწეთა მისთაჲ ჯვრ–არს აღტაცებულისა მამათა 

და ძმათა და მოურავთა და მამულთა და პატრონთადა ჟამსა შინა ზედამოსვლისა მათისასა 

მომკლველობა მათი. ხოლო უკუეთუ განევლტნენ, ეძიებდედ მათ სამეფოთა ვიდრემე შინა 
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მთავარნი და ეპარხოზნი, ხოლო სამთავროთა შინა ყოველნი მთავარნი და მჴედართ–

მფლობნი და ოთხმიზდურნი და შემამტკიცებულობით  მოჰსპოლვიდენ ვერ 

შემძლებელთა ნებიერობის  ჴელის–წარწერილების ჴმარებისათა ანუ შეჩივილისათა. და 

უკეთუ მჴევალი განთავისუფლებული აღიტაცოს. მოისპნენ ვიდრემე აღმტაცებელნი, გარნა 

სიმდიდრისა დამაკლებელობაჲ არასადა დაითმინონ. ხოლო უკეთუ გუარიანი აღიტაცოს, 

ყოველი საქონელი აღმტაცებელისაჲ და თანაშემწეთა მისთაჲ აღტაცებულსა განეკუთნენ. 

გარნა ვერცაღა მნებებელობასა აღმტაცებელისაჲ და თანაშემწეთა მისთაჲ აღტაცებულსა 

განეკუთვნენ. გარნა ვერცაღა მნებებელობასა აღტაცებულისა მამისასა შემძლებელ არიან 

ქორწინების ყოფასა“ (,,დიდი სჯულის კანონი“  1975:180). ხოლო შემდეგ, ტექსტში  ტერმინი 

,,ოთხმიზდური’  განმარტებულია: სახელმწიფოს მეოთხედის განმგებელი ბიზანტიაში 

(,,დიდი სჯულის კანონი“  1975:574). 

        ,,ოთხმიზდური“ ცხადია, ძნელია მივიჩნიოთ სახელმწიფოს მეოთხედის გამგებლად 

საქართველოში, მაგრამ იგი რაღაც ადმინისტრაციული ერთეულის მეოთხედის 

გამგებლობაში რომ იღებდა მონაწილეობას, აშკარა უნდა იყოს. ეს ამ სახელოს 

სახელწოდებაშივეა მოცემული(,,ოთხ–მიზდური’) (ანთელავა  2002,199). 

     ოთხმიზდური - ადგილობრივი აპარატის (საქვეყნოდ გამრიგე) მოხელე შუა 

საუკუნეების ერთიან ქართულ მონარქიაში გვხვდება მხოლოდ XII-XIII სს-ის 

დასავლეთ საქართველოში გაცემულ სიგელებში და „დიდი სჯულის კანონის“ ქართულ 

თარგმანში. სიგელებში ტერმინს მოხელეთა ჩამონათვალში უკავია მესამე ან მეორე 

ადგილი საქვეყნოდ გამრიგე მოხელეთა შორის. ივ. ჯავახიშვილი გამოთქვამდა ვარაუდს, 

რომ ტერმინი, შესაძლებელია, მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში ყოფილიყო 

გავრცელებული. ს. კაკაბაძე დაეყრდნო ტერმინის კომპოზიტურ აღნაგობას (ოთხი მისდი) 

და ტერმინი განმარტა, როგორც ოთხი მსახურის მეთაური. ი. ანთელავა მას საერისთავოს 

მეოთხედის ფისკალურ მოხელედ მიიჩნევს. „დიდ სჯულის კანონში“ ოთხმიზდური 

აღნიშნავს საშუალო რგოლის სამხედრო-ადმინისტარაციულ მოხელეს, რომელსაც 

პოლიციური ფუნქციებიც გააჩნია. ტერმინის ქართულ-ბერძნულ-სომხურ პარალელებზე 

დაყრდნობით ე. მეტრეველმა გაარკვია, რომ ქართული „ოთხმიზდური“ შექმნილია ბერძნ. 

ტეტრარქის (ადმინისტარციული ოლქის მეოთხედის მმართველი) ანალოგიით, 
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შინაარსობრივად გამოხატავდა ჯამაგირზე (მიზდი) მყოფ მოხელეს, სამხედრო მეთაურს, 

რომელსაც ადგილებზე წესრიგის დაცვა  ევაევალებოდა (სურგულაძე 2017: 278) 

        საერისთავოების ადმინისტრაციულ ერთეულს, ,,ჴევი“ შეადგენდა. ,,ჴევისუფალნი“, 

როგორც თვით სახელიც გვიჩვენებს ხევის უფროსი უნდა ყოფილიყო. ხევისუფლის 

სარგოც არსებობდა, რომელსაც ,,საჴევისუფალო’ ეწოდებოდა (ჯავახიშვილი 1982: 332).   

ტერმინი ,,ჴევი“, სინონიმია ,,თემისა“, ხოლო ,,ჴევის“ აზნაური იგივეა რაც ,,მეთემე 

აზნაური“  (ჯავახიშვილი 1982: 332 ). 

       ,,ჴევის“ ადმინისტრაციულ მართვას ,,ჴევისუფალი“,  ,,ჴევისთავი“ აწარმოებდა. მთლად 

გარკვეულად არ შეიძლება ჩაითვალოს, იყო თუ არა რაიმე განსხვავება ,,ჴევისუფალსა“ და 

,,ჴევისთავს“ შორის. ეს ტერმინები სავარაოდოდ ერთსა და იმავე შინაარსს 

გამოხატავდნენ.იგივე უნდა იყოს ,,ჴევისბერიც“ (დოლიძე 1965: 106–107). 

       საერისთავოს ადმინისტრაციული დაყოფა დიდ საციხისთავოებად და 

საჴევისუფლოებად წყაროებით დადასტურებული ფაქტია. ამასთან, ყურადღებას იქცევს 

ზოგიერთი ტერმინი, რომელიც თავისი ადგილის მიჩენას მოითხოვს საერისთავოს 

სტრუქტურაში  ( ანთელავა 2002: 198) .მაგ: ტერმინი, ,,ოთხმიზდური“. რომლის ფუნქციები,  

დღემდე უცნობია. 

        ტერმინი ,,მიზდური“ განმარტებულია სულხან–საბა ორბელიანთან, როგორც ,,მიზდის 

ამღები“, ,,მიზდი“ კი მისივე სიტყვით, ასაღები რამ სარგო, ქირა“–ა (სულხან–საბა 

ორბელიანი 1991: 484).  

       ე. მეტრეველის აზრით,  ,,დიდი სჯულის კანონის“ კანონებრივ განწესებაში 

წარმოდგენილი ერთი კანონი, რომელიც ეხება ქალის მოტაცების შემთხვევაში 

მომტაცებლისათვის სასჯელის განწესებას. დამნაშავის ძებნა, კანონის თანახმად, უნდა 

ხდებოდეს როგორც სამეფოს მაშტაბით მთავართა და ეპარხოზთა მიერ,ასევე ცალკეულ 

სამთავროებში მთავართა, მხედართ–მფლობელთა და ოთხმიზდურთა მიერ.   

       მოტანილ კანონში მკვეთრად არიან გამიჯნული დამნაშავის მძებნელთა და 

დამსჯელთა ორი კატეგორიის მოხელენი. ამ უკანასკნელ ჯგუფს მოხელეებისას 

მიეკუთვნება ოთხმიზდურიც. სამთავროთა სამ დასახელებულ მოხელეთაგან ორი–
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მხედართ–მფლობელი და ოთხმიზდური სამხედრო მოხელეთა ტიტულებია. მათ 

ეკისრებათ დამნაშავის ძებნა და დასჯა (მეტრეველი 1996:82).  

                 ტერმინის ქართულ-ბერძნულ-სომხურ პარალელებზე დაყრდნობით ე. 

მეტრეველმა გაარკვია, რომ ქართული „ოთხმიზდური“ შექმნილია ბერძნ. ტეტრარქის 

(ადმინისტარციული ოლქის მეოთხედის მმართველი) ანალოგიით, შინაარსობრივად 

გამოხატავდა ჯამაგირზე (მიზდი) მყოფ მოხელეს, სამხედრო მეთაურს, რომელსაც 

ადგილებზე წესრიგის დაცვა  ევალებოდა. ე. მეტრეველი, აღნიშნავს, რომ: ,,დიდი სჯულის 

კანონში“, ოთხმიზდურის  ბერძნული ფარდია დუკი. დუკი ოთხმიზდური არის 

ადგილობრივი მმართველობის მაღალი რანგის სამხედრო მოხელე, რომელიც 

ცენტრალური ხელისუფლების სამხედრო წარმომადგენელია, ადგილობრივ 

მმართველობაში  და ცენტრალურ ხელისუფლებას ექვემდებარება. იმისათვის, რომ უფრო 

ახლოს მივიდეთ ოთხმიზდურის თანამდებობრივი სტატუსის შინაარსის გაგებასთან, 

ალბათ, უნდა გავითვალისწინოთ დუკის სტატუსის ევოლუცია ბიზანტიაში. 

       დუკი სოფოკლეს ბერძნულ ლექსიკონში განმარტებულია როგორც მხედარმთავარი. 

დუკი ერთ–ერთი სამხედრო მეთაური იმის შემდეგ, რაც დიოკლიტიანემ გაყო სამოქალაქო 

და სამხედრო მმართველობა (ძალაუფლება). 

      ბიზანტიის სამხედრო–ადმინისტრაციული სტრუქტურები და შესაბამისად 

მოხელეების ფუნქციები განიცდიდნენ ცვლილებებს დროთა მსვლელობაში. მნიშვნელოვან 

რეფორმებს ჰქონდა ადგილი ბიზანტიის პროვინციულ ადმინისტრაციაში X საუკუნეში.  

დუკი არის საჯარისო კორპუსის მეთაური იმპერიის სასაზღვრო პროვინციებში . ის 

რეგიონალური სამხედრო მმართველია, რომელიც მეთაურობდა დაქირავებულ საჯარისო 

ნაწილს. 

        ამ პოზიციებიდან თუ შვხედავთ დუკის ქართულ შესატყვისს ,,ოთხმიზდურს“  და 

გავითვალისწინებთ მის რეალურ სამოხელეო ფუნქციებსა და ადგილს საქართველოს 

სახელმწიფო სამხედრო ადმინისტრაციულ სტრუქტურებში, დავრწმუნდებით, რომ 

ოთხმიზდური სრულ შესაბამისობაშია რეფორმის შემდეგ დროინდელ ფუნქციებთან. 

        ,,ოთხმიზდური“ კომპოზიტია, რომლის პირველი ნაწილი ოთხ–მეოთხედის 

მნიშვნელობით სახელმწიფო გაერთიანების ერთი რეგიონის აღმნიშვნელია. ,,ოთხის“ 
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მონაწილეობით შექმნილი სამოხელეო ტერმინი, რომელიც რეგიონალური მოხელის 

ტიტულატურას წარმოადგენდა, იყო ბერძნული ტეტრარხი, ასევე კომპოზიტის სახელო 

გადასული სომხურში–ჩორორდაპეტი. ხოლო ქართულში –ჩოროროდი–ჩოროლოდი“ 

(მეტრეველი 1996: 84).  

           ი. ანთელავა მას საერისთავოს მეოთხედის ფისკალურ მოხელედ მიიჩნევს: 

,,ოთხმიზდური“ ფისკალურ მოხელედ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომელიც საერისთავოს 

მეოთხედში იღებს გადასახადებს. სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია მასალა, იყო კი საერისთავო 

ოთხად დაყოფილი? ყოველ შემთხვევაში, ,,ოთხმიზდურის“ არსებობა ფაქტია. 

დადასტურებულია ისიც, რომ იგი ფისკალური მოხელე უნდა იყოს  და მაინცდამაინც 

ადმინისტრაციული ერთეულის ,,მეოთხედთან“ დაკავშირებული. ,,ოთხმიზდურის“  

დასახელება ერისთავებთან, ნაცვლებთან და აზნაურებთან ერთად სამეფო სიგელების 

ფორმულებში, გვაფიქრებინებს, რომ ეს მოხელე საერისთავოს ,,მეოთხედში“ კრებდა 

გარკევეულ გადასახადებს”  (ანთელავა 2002: 199). 

       1188 წლის თამარ მეფის სიგელი ბოძებული გელათისადმი წარმოადგენს გელათის 

სატრაპეზოსთვის არგვეთ–ჭორვილის ბოძების წიგნს, რათა 12 მწირს,რომლებიც 

მონასტრის აშენების დროიდან განწესებულნი იყვნენ გელათში, ჰქონოდათ მუდმივი 

საზრდო გელათის სატრაპეზოდან.  

        თამარ მეფისაგან გელათისათვის ბოძებულ სიგელში ოთხმესდური გვხვდება: ,,აწ ვინცა 

ჰნახოთ ბრძანებაჲ და სიგელი ესე ჩემი შემდგომითი შემდგომად მომავალთა მეფეთა, 

ერისთავთ–ერისთავთა, აზნაურთა, ოთხმესდურთა, ნაცვალთა, აჯამეთის    აბარმადთა, 

ტყისმცველთა, გოგნისა ციხის[ა ც]იხისთავთა ჴელისუფალთა გზირთა და ყოველთა 

საქმი[სმოქმედ]თა ჩუენთა, დიდთა და მცირეთა, დაუმტკიცეთ და ნუვინ [უშალავთ] 

ბრძანებასა ამას ჩუენსა”  (ჟორდანია 1897: 73-75). 

         თანამდებობის პირთა ამ ვრცელ ჩამონათვალში ოთხმიზდურს უკავია მეხუთე 

ადგილი–აზნაურთა შემდეგ. რაც იმაზე მიუთითებს,რომ,  ოთხმიზდური დიდი საქმის–

მოქმედთა (მოხელეთა) კატეგორიას განეკუთვნებოდა ( მეტრეველი 1996: 81).  

      ლაშა–გიორგის სიგელში გელათისადმი, მოხსენიებულია ასევე ოთხმიზდური; 

რომელიც ეხლა სამწუხაროდ დაკარგულია, როგორც სარგის კაკაბაძე იხსენებს, ,,ეს 
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საბუთი, სამწუხაროდ დაკარგულია. თავის დროზე ჰქონდა დაბეჭდილი თ. ჟორდანიას 

(ჟორდანია 1897: 50). რომელმაც ის მიაკუთვნა დავით აღმაშენებლის მამის გიორგი მეფის 

ხანას და საბუთში მოხსენებულ მეფობის ინდიქტიონის მიხედვით–1078 წელს. ეს საბუთი 

1909 წელს ქუთაისის გუბერნიის მიწათმოქმედებისა და სახელმწიფოს ქონებათა არქივში 

მოვნახეთ ჩვენც და შევადარეთ თ. ჯორდანიას მიერ დაბეჭდილ ტექსტს, რომელიც 

დეტალებში დედანთან შედარებით მცირეოდენ განსხვავებას შეიცავდა. ვინაიდან დედანი 

როგორც მოვიხსენიეთ, ეხლა უკვე დაკარგულია, ამიტომ დაუკარგველობისთვის აქვე 

ვათავსებთ საბუთის შესწორებულ წაკითხვას სრულიად უცვლელად. თვით საბუთი, 

რომელსაც თავი აკლდა, წარმოდგენილი იყო კარგი ტყავი 2 ნაჭრად, ზომით სულ 

მოღწეული ნაწილი 70 ½ X 24 ¼ სანტიმ.... სიგელის ტექსტი იკითხვოდა შემდეგნაირად: 

     ––ბელიყო– – – ვინცა თ′ა: ჯერ – – – –დეს წინამძღვრისაგან : და: ბანჯას: ნასყიდი არს: 

მწირველისა ჩუენისაგან: იგიც ამის: სამწირველოისა: ჩვენისადა: დაგუიმტკიცებია: 

ჰქონდეს: სოფელი: დერჩი: სამწირველსა(sic) ჩუენსა: რაიც მონასტ[ერს]– – – და არს მისითა 

ზღვრითა და მიდგომითა: მთითა: ბარითა: ტყითა: ველითა: წყლითა: წისქუილითა: 

საღუინითა: სათიბითა: და ყ′ითა: სამართლიანითა: მიმდგომითა: მისითა: თავისუფლად: 

და შეუვალად: ვითა სხუანი: [მონასტრისა სო]ფელნი: შეუვალნი: არიან: და არავინ 

გვიბ′ბია: მშლელი: და: მაქცეველი: ბ′ბლისა: ამის: ჩუენისი: არც: მეუნებლე: მავნებელი: და 

დამაკლებელი: მისი: აწ: ვინც: ჰნახოთ: ბ′ბაი: და: სიგელი: ესე: ჩუენი: ე′ე′ვთა: 

ოთხმიზდურთა: ნაცვალთა: ტყისმცველთუხუცესთა: და: ყ′თა: მათ ქუეშეთა; 

ჴელისუფალთა: და საქმის: მოქმედთა: ჩ′თა: დაამტკიცეთ: და ნუვინ : უშლით: ბ′ბასა: ამას: 

ჩუენსა: ნუცრას ვინ დააკლებთ: თუინიერ შეწევნისა და თანადგომისა: და თქუენ წ′დანო 

მეუფენო: ა: და: ქ: კ′ზნო და წ′დანო: მღვდელთ მოძღუარნო: უჯუარობითა: დაამტკიცეთ:–

დაიწერა ბ′ბაი და: სიგელი: ესე: ჩ′ნი: ინდიქტიონსა: მეფობისა: ჩემისასა: მე: ვ: სა: ჴელითა: 

მწიგნობრისა: ჩუენისა; მიქელ: კატარაწისძისაითა: 

ხ ვ ე უ ლ ა დ: ქ. ჩემ გ′ი მეფისაგან მტკიცეა და უქცეველი ნებითა ღ′თისათა.“ 

        ,,სიგელს ნიშნად ყოველი სიტყვის შემდეგ ქონდა 2 წერტილი, მხოლოდ სტრიქონების 

ბოლოს და აგრეთვე ხანდახან სიტყვების გადაბმისას ეს ნიშანი არ სჩანდა. 
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 თვით სიგელი მიცემულია გელათის მონასტრისადმი (ის დაცული იყო გელათის 

საბუთებში).  სოფ. დერჩი ეხლა არის ლეჩხუმში, იქ ეხლაც დაცულია მხატვრობიანი ძველი 

ეკლესია. მაგრამ შესაძლებელია, რომ ამ სახელის სოფელი მე–XIII ს–ში  ცნობილი იყო 

აწინდელ საკუთრივ იმერეთშიდაც. ყოველ  შემთხვევაში სიგელი თავის შინაარსით ეხება 

დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიას“.   

        სარგის კაკაბაძე არ ეთნხმება თ.ჟორდანიას, რომელმაც ეს საბუთი 1082 წელს და 

გიორგი II-ს მიაკუთვნა.  ის თვლის რომ სიგელი ლაშა–გიორგის ეკუთვნის, ისევე როგორც 

სიგელი შიო–მღვიმისა. და ასაბუთებს პალეოგრაფიული თვისებების გარდა, შიო მღვიმის 

სიგელში მოხსენიებული ტიტულატურით. ასევე იმავე ავტორით –მიქელ კატარატისძით, 

ეს ორივე სიგელი, მის  მიერ არის დაწერილი.  

          ი.ჯავახიშვილის  განმარტებით ამ სიგელში მოხსენებული ,,ოთხმიზდური“, 

აზნაურთა და ნაცვალთა შუა არის მოხსენიებული.  თამარ მეფისა, გელათისადმი ბოძებულ 

სიგელში–ერისთავთ–ერისთავთა და ნაცვალთა შუაა დასახელებული (ჯავახიშვილი 

1982:338).       

            ,,ოთხმიზდური“,  ასევე მოიხსენიება დავით ნარინის სიგელში–[შეუვალობის 

განახლების სიგელი დავით ნარინისა ხეფინისჴეველთა და წაქველთადმი]: 

        ,,აწ, ვინცა ჰნახოთ ბრძანებაი და სიგელი ესე ჩუენი:[ერისთავთ–ერისთა]ვთა, 

დიდებულთა, აზნაურთა,ოთხმაზურთა,   ნი...    ტყის–მცველთ–უხუცესთა,   ტყის–

მცველთა და {ყოველთა} საქმის მოქმედთა ჩუენთა, დიდთა და მცირეთა, დაუმტკიცეთ“ 

(დოლიძე 1965:73).  

      ე. მეტრეველის აზრით,  სამივე სიგელში მეფის ბრძანება მიმართულია ადგილობრივი 

მმართველობის მოხელეებისადმი, მაშასადამე ოთხმიზდურიც არის არა ცენტრალური 

ხელისუფლების საქმის–მოქმედი ანუ მოხელე, არამედ ადგილობრივი მმართველობის 

მოხელე, რომელიც ცენტრსაც ექვემდებარება. ეს რომ ასეა, ამას ადასტურებს  ,,დიდი 

სჯულის კანონიც“, რომელმაც შემოგვინახა ტერმინ ოთხმიზდურის უძველესი მოხსენიება  

(მეტრეველი  1996:81) 

             ი. ჯავახიშვილი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ სხვა საბუთებში არსად გვხვდება ეს 

სახელი და იქნებ მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში ყოფილიყოს ამგვარი სამოხელეო 
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სახელოო? (ჯავახიშვილი 1982:338).  არავითარი ცნობები ამ თანამდებობაზე არ 

მოგვეპოვება. ისიც კი არ ვიცით, დარბაზის კარს მყოფი მოხელე იყო ,,ოთზმესდური“, თუ 

საქვეყნოდ გამრიგე? თვით აგებულებითაც კი, ეს სიტყვა უცნაურია  და მხოლოდ კიდევ 

ერთი სიტყვაა ,–მანდატური, რომელიც ამგვარისავე აგებულობის არის. მანდატური 

როგორც ვიცით უცხო სიტყვაა, ლათინურ–ბიზანტიურია. ოთხმისდური კი, მის პირველ 

ნაწილში, მაინც არც ლათინურს, არც ბერძნულს არ მიაგავს 

( ჯავახიშვილი 1982: 338). 

      ს. კაკაბაძის აზრით,  ,,ოთხმიზდური“ აღნიშნავდა ,,ოთხ–მიზდიანის უფროსს“, თითქოს 

ჯამაგირიანი ოთხი მსახურის უფროსს და უდრიდა ,,კარვოსან–აბჯროსან–ქოთლოსანს“ 

(კაკაბაძე 1966:204–205). 

         ,,სტეფანოს ორბელიანის ცნობით საქართველოს XI ს–ის შუა წლებში დაახლოებით 

ჰყავდა 1400 რაინდი დიდაზნაურთაგან (ე.ი.ციხოსან აზნაურთაგან). ამათგან უნდა 

განვასხვავოთ  ოთხმეზურნი,  იგივე კარვოსან–აბჯროსან–ქოთლოსანნი, რომელნიც იყვნენ: 

1.მცირე აზნაურთაგან და 2. აზნაურის მოვალეობის ამსრულებელ მსახურთაგან” (კაკაბაძე 

1966:205).  

              ვფიქრობთ, რომ   ბიზანტიის იმპერატორი, მავრიკიოსი, თავის სამხედრო 

ტრაქტატში ,,სტრატეგიკონის“ თანახმად,  დუკას  წარმოადგენს უმცროს ოფიცრად. ამ 

ტრაქტატის თანახმად სამხედრო ხელისუფლების მატარებელ მოხელეს სტრატეგები  

წარმოადგენენ.  სტრატეგი  უკვე ბიზანტიის იმპერიაში X საუკუნიდან თანდათანობით 

თემის სამხედრო მეთაურად გვევლინება. ისინი სრულად ფლობენ სამოქალაქო და 

სამხედრო ძალაუფლებას.  XI ს–დან თანდათანობით სტრატეგები კარგავენ ამ 

ძალაუფლებას და გადაიქცევიან ქალაქის ან გარნიზონის უფროსებად. XII საუკუნიდან ეს 

თანამდებობა თანდათან  ქრება ამ მსჯელობიდან გამომდინარე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 

სავარაუდოდ შესაძლებელია, რომ ,,ოთხმიზდური“ არა დუკას, არამედ სტრატეგოსის 

შესატყვისი თანამდებობა  უნდა ყოფილიყო.  ორივე თანამდებობა  სტრატეგი  და 

,,ოთხმიზდური“  ბიზანტიაში  XII ს–დან  ქრება და საქართველოში ერთი საუკუნის 

დაგვიანებით აქაც ანალოგიურად აღარ გვხვდება.  რაც შეეხება დუკას ეს წოდება არ 

გამქრალა და დღემდე დასავლეთ ევროპაში შემორჩა. (მაგ: ჰერცოგი გერმანიაში, დოჟი 
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ვენეციაში, მუსოლინის ტიტული ,,დუჩე“ წარმოადგენს ლათინური ტერმინი დუკას 

იტალიურ ვერსიას.)   

 

 

                                                                    §3.3 ჩუხჩარეხი 

             სამეცნიერო ლიტერატურაში, ჩუხჩარეხის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრებები და 

შეხედულებებია გავრცელებული. ვინ იყო ეს მოხელე და რა ფუნქციები ჰქონდა მას? ამაზე, 

რომ პასუხი იქნეს გაცემული საჭიროა ტერმინის ნამდვილი ფორმა დადგინდეს, რომელიც 

ლიტერატურულ ძეგლებში ძალიან არეულადაა წარმოდგენილი.       ჩუხჩარეხის ტერმინის 

განმარტების პირველი ცდა ეკუთვნის ვახუშტი ბატონიშვილს. ის ამბობს: ,,ჩუხჩერახი: 

ამისა ხელისა იყო მზარეულთუხუცესნი, მეტაბლენი, მზარეულნი, მეპურენი, მერწყულნი, 

მგოსანნი, მემწყობრნენი, ბუკ–ტაბლაკთა და სხვათა მცემელნი“(ვახუშტი 1941:17).  

              ჩუხჩარეხი - ტერმინი ჩუხჩარეხი დასტურდება XII-XV საუკუნეების ნარატიულ და 

დოკუმენტურ წყაროებში. მისი ეტიმოლოგია მთლად ნათელი არ არის. რადგან 

ჩუხჩარეხის სემანტიკური ვარიანტები უკავშრდება ტერმინ „ეზოს“ (ეზოთუხუცესი-

ჩუხჩერახი, ეზოს ჩუხჩერახი), პ. ინგოროყვამ იგი დაუკავშირა „ეზოთუხუცესის“ 

თანამდებობას და მეფის პირადი სპასპეტის აღმნიშვნელ სახელწოდებად მიიჩნია 

.(სურგულაძე 2017: 316). 

        ი. ჯავახიშვილის აზრით არავითარი ცნობები არ მოგვეპოვება ძველ ქართულ 

წყაროებში და ამის გამო დანამდვილებით არა ვიცით რა, თუ რა თანამდებობა იყო 

,,ჩუხჩარეხობა“ და რა უფლება მოვალეობა ჰქონდა ჩუხჩარეხს ან ..ჩუხჩერას“. ცხადია 

მხოლოდ, რომ ეს მოხელეობაც საპატიო უნდა ყოფილიყო იმიტომ, რომ ,,ჩუხჩარეხიც“ იმ 

ხელისუფალთა შორის ყოფილა, რომელიც თამარ მეფემ ,,დასხნა სასთაულითა“. ამას 

გარდა ამ მოსაზრებას ის გარემოებაც ამტკიცებს, რომ ,,ჩუხჩარეხობა“ ისეთ დიდ გვარის 

შვილებს ჰქონდათ, როგორიც იყვნენ დადიანი და მარუშიანი (ჯავახიშვილი 1982: 324).  

ტერმინი ჩუხჩარხი ორი ნაწილისაგან შედგება, ამბობს კ. კეკელიძე. პირველია: ჩუხჩ–
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ჩურჩ–ჩუნჩ–ჩუმჩ;  მეორე: არახი–არეხი–ერახი–ურეხი. პირველი ნაწილის ნამდვილი, 

თავდაპირველი სახე უნდა იყოს ,,ჩუხჩ“. ამ ფორმით ეს ნაწილი მოცემულია შედარებით 

ძველ ძეგლებში , როგორიცაა: ,,ისტორიანი და აზმანი“,  ,,მეფის კურთხევის წესი“,  

,,ხელმწიფის კარის გარიგება“. რაც შეეხება მეორე ნაწილს :  არახი–არეხი–ერახი–ურეხი, 

ეჭვი არაა, ის არის დამახინჯება ბერძნული ,,არხი“–სა, რაც ხელისუფლების უფროსობის 

აღსანიშნავად იხმარება. ასე რომ ტერმინის თავდაპირველი მთლიანი სახე უნდა 

ყოფილოყო ,,ჩუხჩარხი“, ესე იგი ,,ჩუხჩის“ უფროსი, გამგე, უხუცესი. შ. ბადრიძე კ. 

კეკეკლიძის თვალსაზრისს ყველაზე უფრო მართებულად მიიჩნევდა და თვლიდა,რომ  

კეკელიძის კონცეფციით ,,ჩუხჩარეხი“ დიდი მოხელეა. ის დაკავშირებულია ,,იარაღთან“ 

და სამხედრო საქმესთან ( ბადრიძე 1970: 12). ,,ხელმწიფის კარის გარიგებით“, ,,ჩუხჩარეხი“ 

მეფის წინ იარების, მაშასადამე ის არის ბიბლიური ტექსტებით ცნობილი 

,,წინამსრბოლის“–,,წინამავალის“–,,წინამძღოლის“ მსგავსი მოხელე, სამეფო კარის მცველი, 

ამ მცველთა უფროსი. მიუხედავად ამისა ამ კონცეფციაში დამაჯერებლად არაა ნაჩვენები, 

თუ რატომ უნდა ეწოდებოდეს სამეფო კარის მცველთა უფროსს ,,ჩუხჩარეხი“. ასევე 

გაუმართლებელია XII-XIV სს. საქართველოში არსებული სახელოს გააზრება ბიბლიურ 

ინსტიტუტებთან მექანიკური შედარების გზით (ბადრიძე 1970: 12).  როგორც ჩანს 

ჩუხჩარეხები, ,,ეზოჲთუხუცესებთან“ ერთად  ემსახურებოდნენ უშუალოდ სამეფო სახლს 

და მის პირად დაქვემდებარებაში იმყოფებოდნენ. ვაზირობის მსგავსად ,,ჩუხჩარეხობაც“ 

ერთ–ერთი უდიდესი სახელოა და მისი მფლობელები დაკავშირებული იყვნენ დაცვითი 

ხასიათის სამხედრო საქმესთან. ამასვე ემოწმება თვით ტერმინ ,,ჩუხჩარეხის“ 

ეტიმოლოგიაც, რაც უნდა მომდინარეობდეს ირანული ,,ჩუხა“–დან (აქედან ჩუხჩარეხი), 

რაც ნიშნავს პატრულს, პატრულის უფროსის მოადგილეს. მცველის შინაარსით გაუგია ეს 

ტერმინი ,,შაჰ–ნამეს“ ერთ–ერთი ქართული ვერსიის ავტორსაც (ბადრიძე  1970: 12).   

ჩუხჩერახის სახელო მოიხსენიება ,,შაჰ–ნამეს“ ქართულ ვერსიებში, კერძოდ კი 

,,როსტომიანში“ (შაჰ–ნამე 1934: 64): 

                  რა მონელდა ჴირჴალზედა, მათ დაიწყეს ზედ გადენა 

                  გაიარეს, მერმე დადგეს, დარაჯანი გაიყენა; 

                  ,,აქ მოსულან ერანელნი“,–ნიჟავს კაცმან მოაჴსენა, 
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                  ფიცხლავ კაცი გააფრინა ჩუნჩარეხსა გიზოს წინა: 

                 ,,შეღამდეს, წადი ჯაშუშად, ჭკვიანად გაფრთხილებული,  

                 კარგად გაშინჯე ლაშქარი , კაცი ხარ სახელდებული“. 

      სპარსული ,,შაჰ–ნამეს“ სათანადო ადგილას ,,ჩუხჩარეხს“ შეესატყვისება ,,ჩობანი“, 

ხოლო ,,ჩობანი“ (მწყემსი) კ.კეკელიძემ  და შ. ბადრიძემ ,,მცველად“ მიიჩნიეს.  ი. ანთელავა 

თვლიდა, რომ ასეთი გაგება ერთადერთი და აუცილებელი სულაც არაა. ქართულ 

ტექსტებში ,,მწემსი“ და ,,მწყსა“ ხშირად იხმარება მოურავის, მოურნის მნიშვნელობით 

(ანთელავა  1983:83).  ი.ანთელავას აზრით, ქართული ვერსიის ავტორს ,,შაჰ–ნამეს“ 

,,ჩობანი“ გაუგია არა როგორც ,,მცველი“, არამეფ როგორც მოურავი, მოურნე, ბოქაული 

აფრასიაბ მეფისა. ნიშანდობლივია, რომ ,,როსტომიანში“ ჩობანი ანუ ჩუნჩერახი გიზო 

იწოდებოდა ,,სახელდებულ“ კაცად. ,,სახელდებული“ კი სახელგანთქმულს, გამოჩენილს, 

სახელოვანს ნიშნავს. ცხადია ასეთი კაცი ,,მწყემსი“ და ,,მცველი“ კი არა, ბევრად უფრო 

მეტია (ანთელავა  1983: 84).  ,,როსტომიანის“ ტექსტში  ,,ჩუნჩარეხის“ დამოწმება სხვა 

მხრივაც საინტერესოა. ამ ძეგლის გალექსვა XV-XVII საუკუნეებში მიმდინარეობდა. ე. ი. ამ 

დროს ,,ჩუნჩარეხი“ ცოცხალი ტერმინი ყოფილა. და შეუძლებელია ეს ტერმინი 

,,როსტომიანში“ გაჩენილიყო, თუ ის იმ დროისათვის გასაგები არ იქნებოდა.  კ.კეკელეძემ  

ვახუშტის თითქოს ,,შეცდომა“ ჩუხჩარეხის შესახებ, ახსნა ბიბლიური ტექსტებით, სადაც 

მცველთა უფროსი ,,მზარეულთუხუცესად“,   ,,ქონდაქაარად“ იწოდებაო. ვახუშტის 

მიხედვით, ეს სახელო როსტომის მეფობამდე არსებულა და შემდეგ დაურქმევიათ მისთვის 

,,სუფრაჩი“. 

     სულხან–საბას და ვახუშტის ცნობებით, ეზოსმოძღვარი ,,საგანგიოთა განმგებელია“. 

სულხან–საბას ჩამოთვლილი აქვს კიდეც, რა ,,საგანგიობებია“’’’ ეს: ,,სახაბაზო, 

სამზარეულო და მისთანანი“. ვახუშტის მიხედვით ,,ჩუხჩარეხს“ ექვემდებარება 

მზარეულები, მეპურენი და სხვა. ი. სურგულაძეს, რომელიც არ ენდობა ვახუშტის ცნობას 

ჩუხჩარეხისა და სუფრაჩის იგივეობის შესახებ, თვით მოაქვს მასალები და ასაბუთებს, თუ 

რა დიდი მნიშვნელოვანი მოხელე იყო სუფრაჩი. სუფრაჩები სარდლობდნენ ჯარებს, 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ქვეყნის ცხოვრებაში (სურგულაძე 1952:  197–198). 

ცნობილი შადიმან ბარათაშვილი, ლუარსაბ II-ის გამზრდელი და დიდი გავლენის მქონე 
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კაცი, თანამდებობით სუფრაჩი იყო (სურგულაძე 1952:  198).  სუფრაჩი იყო ბიძინა 

ჩოლოყაშვილი. სუფრაჩის ხელქვეითი, ,,დასტურლამალის“ მიხედვით იყო თუშმალი, ანუ 

მზარეულთხუცესი (სურგულაძე 1952:  195–197).   სულხან–საბას მიხედვით, სუფრაჩიც და 

თუშმალიც მისი ხელქვეითი, მატაკარანად იწოდებოდა.მატაკარანი, როგორც ჩანს 

სუფრაჩის სინონიმი უნდა ყოფილიყო. სპარსული matakdar ინტენდანტს ნიშნავს. ხოლო 

იგივე ტერმინი სომხურში მოურავს, რწმუნებულს, მნეს, ეკონომს. სუფრაჩი ბიძინა 

ჩოლოყაშვილი ზოგ წყაროში მატაკარანად იწოდება.ამ ტერმინის სემანტიკასაც 

ეზოსმოძღვარ–განმგეთუხუცესთან, ჩუხჩარეხთან მივყავართ (ანთელავა  1983: 85). 

      ეზოსმოძღვარ–ეზოთუხუცეს–განმგეთუხუცესის ფუნქციები ერთანობის ხანის შემდეგ 

ჩანს დაიყო. ამიტომაცაა, რომ ეზოსმოძღვრის ჴელიდან ქარხნის ნაზირის სახელო 

წარმოიშვა, ხოლო სუფრის მომსახურება ჩუნჩერახ–სუფრაჩს შერჩა.  

     ვახუშტის ცნობიდან ვიგებთ ასევე ჩუხჩარეხის უაღრესად საპატიო და მნიშვნელოვანი 

პრივილეგიის და ფუნქციის შესახებ: ის ყოფილა ,,ბუკ–ტაბლაკთა და სხუათა მცემელთა“ 

ხელმძღვანელიც. ტაბლაკა იგივე ნაღარაა ანუ  ნობა ნობათი,  ნობათის მსვლელობა მეფის 

პრივილეგიას წარმოადგენდა. სამეფო კორტეჟს წინ მიუძღოდა ,,ზარი მეფეთა“. 

,,ხელმწიფის კარის გარიგების“ ცნობით: ,,დიდი დროშა ააბან და მენობათენი წინათ...მივა 

მეფე და მენობათენი აღარა სცემენ ნობათსა“(ხელმწიფის კარის გარიგება 1993). ცხადია, 

ასეთი მნიშვნელოვანი ფუნქციის ხელმძღვანელობა ხაზს უსვამს ეზოთუხუცეს–

ჩუხჩარეხის როლს. 

       სავაზიროში სამი სპასპეტი შედიოდა (მხედართმთავარი)  უმცროს ვაზირთა 

უფლებებით. პირველი სპასპეტი ,,ჩუხჩარხი“ იყო. პირადი სპასპეტი მეფისა. როგორც 

ცნობილია, საქართველოს ლაშქარი ოთხ ფრთად, ოთხ სადროშოდ განიყოფებოდა.მათ 

შორის ერთი იყო სადროშო მეფისა (,,მეფისა თანა მყოფნი“). სპასპეტი ჩუხჩარხი, როგორც 

ირკვევა, იყო მეფის მოადგილე სპასპეტი მეფის სადროშოსი. ამის გარდა, სპასპეტი 

ჩუხჩარხი, ის სარდლობდა სამეფო კარის გვარდიას (ინგოროყვა  1963: 564). სპასპეტის 

ჩუხჩარხის სრული ტიტული იყო: ,,ეზოთ–უხუცესი ჩუხჩარხი“.(,,წესი და განგება“ მეფეთა 

კურთხევისა) ანუ ,,ეზოს ჩუხჩარხი“. ,,ეზო“ არქაულ ქართულად სამეფო კარს აღნიშნავდა 

და ,,ეზოთ–უხუცესი“ ცხადია ეწოდებოდა ამ სპასპეტს, როგორც სამეფო კარის გვარდიის 
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სარდალს. მეფის კურთხევის ,,წესსა და განგებაში“ აღწერილია საზეიმო კორტეჟი, 

როდესაც მეფე, საკურთხებლად განმზადებული, მიემართებოდა ვაზირთა და მთავართა 

თანხლებით ტაძრისაკენ. მეფეს უკან მიჰყვებოდა ჩუხჩარხი ; ,,ეზოთუხუცესსა და 

ჩუხჩარხსა, მეაბჯრეთ–უხუცესსა (მეფისასა), სამეფო კარი და ლახტი ჰქონდეს და ქარქაში, 

უკან უდგეს მეფესა“. ამაზე დაყრდნობით პ. ინგოროყვა თვლიდა, რომ სპასპეტი ჩუხჩარხი 

არ იყო ამირსპასალარის სახელოსი (როგორც ამირახორი და მეჯინიბეთ–უხუცესი), არამედ 

მეფის პირადი სპასპეტი (ინგოროყვა  1963: 564).  

       ჩუხჩარეხობა თამარის დროსაც საპატიო თანამდებობად მიაჩნდა ივ. ჯავახიშვილს. 

ასეთი ფუნქციით ჩანს იგი გიორგი III-ის გარდაცვალებასთან (1184) დაკავშირებულ 

გლოვის ეპიზოდში და თამარის მიერ ახლად დამტკიცებულ დიდმოხელეთა 

ჩამონათვალში, სადაც ჩუხჩარეხად დასახელებულია მარუშიანი, ძე ჩუხჩარეხისა, 

რომელიც სხვა საპატიო დიდებულთა მსგავსად თამარმა „დასხნა სასთაულითა“. 

ჩუხჩარეხის საპატიო თანამდებობად გადაქცევა უნდა გამოეწვია XI-XIII სს-ებში ქართული 

სახელმწიფოს მმართველობითი აპარატის სტრუქტურულ დანაწევრებას, რის შედეგადაც 

მეფის პერსონისა და საწოლის დაცვის ფუნქცია ჩამოსცილდა ეზოსმოძღვარ-

განმგეთუხუცესის უწყებას და ცალკე, მესაწოლეთუხუცესის უწყების ხელში გადავიდა. 

ჩუხჩარეხი, როგორც მეფის პირადი აბჯრისმტვირთველი, ისევე, როგორც ზარადხანის 

მმართველი მეაბჯრეთუხუცესი, ამირსპასალარის უწყების მოხელე ჩანს - „მეფის 

კურთხევის წესის“ თანახმად, იგი ამირსპასალარის „კერძო ვიდოდა“. გვიანდელ შუა 

საუკუნეებში ეზოსმოძღვარ-განმგეთუხუცესის ფუნქციები გადანაწილებული ჩანს 

ქარხნის ნაზირსა და სუფრაჩს შორის (ვახუშტი)  (სურგულაძე 2017: 316). 

ჩუხჩარეხები. XII ს. 

 ვარდან დადიანი 

 ვარდანის ძე მარუშიანი 
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             ვარდან დადიანი - გიორგი III-ისა და თამარის თანამედროვე პოლიტიკური 

მოღვაწე. მსახურთუხუცესი 1184-1191 წწ., მისი კარიერა გიორგი III-ის დროს, 1177/1178 

წლის ორბელთა აჯანყების დამარცხების შემდეგ ჩუხჩარეხის თანამდებობაზე 

დაწინაურებით დაიწყო, თამარისაგან კი - მისი გამეფების პირველსავე წელს 

მსახურთუხუცესობა მიიღო. 

თამარის ისტორიკოსი მას ახლად დანიშნულ მოხელეებში, მანდატურთუხუცეს ჭიაბერის 

და მეჭურჭლეთუხუცეს კახაბერ ვარდანისძის შემდეგ მოიხსენიებს, რაც იმის მინიშნებად 

შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იგი, როგორც მსახურთუხუცესი, „დარბაზის რიგის“ 

მოხელეთა შორის რიგით მეხუთე ხელისუფალი იყო. სამოხელეო მიწები მას 

დამტკიცებული ჰქონდა, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. იგი იყო: 

„ლიხთ-აქით პატრონი ორბეთისა და კაენისა, ლიხთ-იქით ნიკოფსამდის“. მისი 

რეზიდენცია ყოფილა „მაგარი და მტერთაგან უვნებელი“ ქვეშის ციხე. გარდა 

მსახურთუხუცესისა, იგი იყო სამოქალაქოს (ქუთაისში შემავალი ქვეყანა) ერისთავთ-

ერისთავი, ხოლო მისი ძმა ბედანი - ოდიშის საერისთავოს გამგებელი. თამარის 

ისტორიკოსის ცნობით, ვარდან დადიანის მამა მსახურთუხუცესი უნდა 

ყოფილიყო აფრიდონზე ადრე. ვარაუდობენ, რომ ვარდანზე მსახურთუხუცესის ხელის 

გადაცემით დადიანთა სახლს უნდა აღედგინა დაკარგული ძველი პატივი (სურგულაძე 

2017: 317).      

        ვარდან დადიანი იმ პოლიტიკურ დაჯგუფებას ეკუთვნოდა, რომლის მხარდაჭერითაც 

მოხდა თამარის დაქორწინება (1185) ვლადიმირ-სუზდალის მთავრის, ანდრია 

ბოგოლუბსკის ვაჟ იურიზე. 1191 წ. გიორგი რუსის აჯნყების დროს კლარჯეთ-შავშეთის 

პატრონ გუზან ტაოსკარელთან და ბოცო სამცხის სპასალართან ერთად იგი აქტიურ 

მონაწილეობას იღებდა გიორგი რუსის საბრძოლო მოქმედებებში. მისი წინამძღოლობით 

შეიყარა ყოველი სვანეთი და აფხაზეთი, საეგრო, გურია, სამოქალაქო, რაჭა, თაკუერი, 

არგუეთი და გეგუთში რუსი მეფედ გამოაცხადეს. ვარდანის ამგვარი ფართომასშტაბიანი 

სამხედრო მხარდაჭერა გიორგი რუსისადმი ზოგიერთ მკვლევარს აფიქრებინებს, რომ იგი 

დასავლეთ საქართველოს სპასალარიც უნდა ყოფილიყო (თ. ბერაძე). ვარდანი. 

გაერთიანებული ლაშქრის ერთ ნაწილს დასავლეთ საქართველოდან სამცხეში წარუძღვა 
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და იქ ოძრხე გადაწვეს. აქ მათ შეუერთდა სამცხის ერისთავი ბოცო მესხებით, რომელთან 

ერთადაც დაიგეგმა ჯავახეთის, თმოგვისა და ახალქალაქის აღება, თრიალეთსა და 

სომხითში გალაშქრება. აჯანყებულების დამარცხების შემდეგ თამარმა ვარდან დადიანი 

გადააყენა, მსახურთუხუცესის სახელო და მასთან ერთად კაენისა და ორბეთის 

სამოხელეო ქვეყნები ჩამოართვეს, ხოლო მის ძეს, ივანეს - გაგი.       

,,მეჭურჭლეთუხუცესის თანამდებობა დაკავშირებული იყო ჰერეთის რუსთავის 

ერისთავთ–ერისთავის თანამდებობასთან“ (ინგოროყვა 1969:544). და მეორე არიშიანთა 

საგვარეულო სახლის მამრობითი ხაზის შეწყვეტის შემდეგ სათანადო ტერიტორიაც და 

მეჭურჭლეთუხუცესობაც,  ,,მდედრობითი ხაზით“ გადასულა ვარდანისძეებზე, ისინი 

ჩანან, არიშიანთა შემდეგ მეჭურჭლეთუხუცესებად. დავით აღმაშენებლის დროიდან ,,გაგი 

და მისი თემი აგრეთვე რუსთავის ერისთავის არიშიანის მფლობელობაში გადასულა“ 

(ინგოროყვა 1969: 644). ასე რომ ვარდანისძეები ამის წყალობით იქცნენ რუსთავის, გაგის, 

თემისა და მეჭურჭლეთუხუცესობის მფლობელებად. ისინი ხომ არიშიანთა მემკვიდრენი 

იყვნენ ,,მდედრობითი ხაზით“. 

      თამარის დროს ივანე ვარდანის ძე მართლაც იყო ,,პატრონი გაგისა“, მაგრამ არა 

ორბელთა, არამედ გიორგი რუსის აჯანყების მონაწილე  (ისტორიანი და აზმანი 

შარავანდედთანი 2008: 424). ე.თაყაიშვილის აზრით გიორგი III-ს ივანე გაგში გადაუყვანია, 

ორბელთა აჯანყების შემდეგ, და გაგი უბოძებია. მაგრამ ეს ფაქტი დაუჯერებლად მიაჩნია 

შოთა მესხიას: ეს ხომ დაუჯერებელია –გიორგიIII-ს ,,შინაგამცემელი“, ,,ბრძოლის ველზე 

შეპყრობილი“ ივანე ვარდანის ძე მხოლოდ იმით დაესაჯა, რომ ერთის მაგიერ მეორე 

წყალობა ებოძებინა. გიორგი III-ს გაგი XII ს.60–70–იან წლებში არ შეეძლო გაეცა 

საპატრონოდ, რაკი ეს ციხე ჯერ კიდევ არ იყო შემომტკიცებული . გაგის შემომტკიცება 

თამარის მეფობის პირველ წლებში მომხდარა. მარტო ეს გარემოებაც ცხადყოფს, რომ გაგი 

ივანე ვარდანის ძეს ორბელთა აჯანყებაში მონაწილეობისათვის არა აქვს მიღებული. და 

გაგის პატრონი ივანე ვარდანის ძე არ არის ორბელთა აჯანყების მონაწილე ივანე ვარდანის 

ძე (მესხია 1979: 117). 

       თამარის პირველი ისტორიკოსი გვაწვდის ასეთ ცნობას: თამარს ,,ქურდვაჭრის იქით 

გასდგომოდა ყოველი სომხითი: ივანე ვარდანისძე, პატრონი გაგისაჲ, მაყა, პატრონი 
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კაეწონისაჲ, კაენი თჳთ ვარდანისა იყო და სხუანი“  (ისტორიანი და აზმანი 

შარავანდედთანი 2008: 424). ამრიგად შეგვიძლია ვივარაუდოთ,რომ გაგი კაეწონი და კაენი, 

ვარდანს, საგვარეულოს უფროსს ეკუთვნოდა და ასე რომ ივანე გაგის მფლობელი, კაენის 

მფლობელი ვარდანის ძედ (შვილად) ჩანს.რაც შეეხება ვარდანს ის ვარდან დადიანია და 

არა ვარდან ვარდანის ძე, რომელსაც გიორგიIII-ის დროს  ჩუხჩარხის თანამდებობა ჰქონდა  

(ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 2008: 400). და ამ დროიდან იწყება მისი 

მფლობელობაც სომხითში. თუმცა ,როგორც სტეფანოს ორბელიანის ცნობიდან ირკვევა, 

კაენი ჰასან კაენელს (Կայէնը Հասան)    ჰქონდა და გიორგი III-ის მეფობის დროს ის მაინც 

ვერ მიიღებდა. მითუმეტეს მან მიიღო ორბელთა აჯანყებაში მონაწილეობა და ამ 

აჯნყებულთა ბოლომდე ერთგულიც დარჩა. რასაც ჰასან კაენელის დასჯა და კაენისა და 

მისი ოლქის სამეფო დომენად გამოცხადებაც მოჰყვა. 1184 წელს კაენს, ჯერ კიდევ სომეხი 

ფეოდალები (სარგის ამირა, ელიბეკი) განაგებენ (ერემიანი 1965: 85–86).  ასე,რომ ვარდან 

დადიანი კაენს და მის ოლქს ამის მერე იღებს, ამ დროსაა შეწყალებული მისი შვილი 

ივანეც და ეს ყველაფერი თამარის მეფობის პირველ წლებშია მომხდარი. ამრიგად , გაგის 

მფლობელობას არაფერი აქვს საერთო არიშიანის მემკვიდრეობასთან ,,მდედრობითი 

ხაზით“ და იგი ორბელთა აჯანყების მონაწილე  ივანე ვარდანის ძეს კი არ ეკუთვნოდა, 

არამედ ვარდან დადიანის ძეს ივანეს. ივანეს მამის სახელით, ვარდანისძეობით მოხსენიება 

და არა დადიანობით, სავსებით გასაგებია–ეს პატივი დადიანთა საგვარეულოს უფროს 

წარმომადგენელს ვარდანს ეკუთვნოდა (მესხია 1979:  118).   ჩვენთვის საინტერესო 

ჩუხჩარეხი მარუშიან ვარდანის ძე გამოსახულია მაცხოვრის ხატზე, სვანეთში. 

                სვანეთში, უშკულის თემის სოფელ ჟიბიანში, რომელიც ყველაზე მაღალი 

სოფელია მთელ სვანეთში არის ღვთისმშობლის ეკლესია, სადაც ინახება ხატი მაცხოვრისა, 

წელსზევითი კარედი, მაგრამ კარედი ეხლა დაკარგულია. დარჩენილია შუა ნაწილი, 10 X 8 

სანტ. მაცხოვარი ყოფილა ფერადებით დახატული შესამოსლისა და ნიმბი ჯვარის სახისა, 

დიდი, თხელის ოქროს ბასმისა, მოჩუქურთმებული . მეორე გვერდზე არის ასომთავრული 

წარწერა: 

წჲმდა                                                                    წმიდა– 
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ო მცხვრო, მ                                                         ო მაცხოვარო, მე– 

 ხ ექმე მრში                                                         ოხ ექმე(ნ) მარუში– 

ანსა: და                                                                ანსა დ–  

 ძეს მ                                                                     ა ძეს(ა) მ(ისსა). 

წარწერაში ასო ჲ თავის ადგილზრ არ არის, ასო ს–ნი  ორივე შემთხვევაში შებრუნებულად 

წერია. ასო რ მოგვაგონებს ასო ს–ს, მოკაუჭებული წრით, მარცხნივ შუაში; ეს იმიტომ რომ 

შებრუნებულია. ამ წარწერაში მოხსენებული მარუშიანი უნდა იყოს მარუშიან ვარდანისძე, 

რომელსაც თამარ მეფემ უბოძა ჩუხჩარეხობა (თაყაიშვილი 1991: 163). 
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მაცხოვრის ხატი  სვანეთში,  უშკულის თემის სოფელი ჟიბიანი. 
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მაცხოვრის ხატი  სვანეთში,  უშკულის თემის სოფელი ჟიბიანი. 

 

 

 

 

       ამ საჯარო თანამდებობას,  ჩუხჩარეხს,  დიდი  მნიშვნელობა ჰქონდა. ის ხომ 

ვაზირობის მსგავსად ერთ–ერთი უდიდესი სახელო იყო  და მისი მფლობელები 
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დაკავშირებული იყვნენ დაცვითი ხასიათის სამხედრო საქმესთან. ამიტომ აქედან 

გამომდინარე, მოსახლეობამ გადმოიტანა ამ მოხელის სახელოს სახელწოდება და თავისით 

მიუსადაგა ადგილობრივი თავისებურებიდან გამომდინარე , გარკვეულ სფეროში 

სხვადასხვა ფუნქციებს. სხვადასხვა ლიტერატურულ პერსონაჟებს თუ გმირებს. გააცოცხლა 

თანამედროვეობაში და წარმოგვიდგინა ამ სახელით  ,,ჩორეხი“.  

         ,,დარბაისელი ჩორეხის  საგანი ერთადერთი იყო–საქართველო და მისი სიყვარული.  

ჩვენი ნამდვილი მასწავლებელი ჩორეხი  იყო და აი, ახლაც, ამ ცაცხვის ქვეშ, გვიკითხავს 

,,საქართველოს ისტორიიდან“ თევდორე მღვდლის თავდადებას  და ბოლოს ლოცვასავით 

ჩაგვიკითხავს ზეპირად, როგორც გულში გადამდნარ საკუთარ გულისთქმას, და ხმამაღლა 

გაგვამეორებინებს ,,კალმასობიდან“ (გ.ლეონიძე   ,,ნატვრის   ხე“  ჩორეხი, თბ.1976: 198–214) .  

ამრიგად  ვფიქრობთ, რომ ჩუხჩარეხი საკმაოდ გავლენიან და მნიშვნელოვან მოხელეს 

წარმოადგენდა. ის უახლოეს მეფის ამალაში შედიოდა და მუდამ მის გარშემოცვაში  ტრიალებდა. 
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                                        დასკვნა 

        სადისერტაციო ნაშრომში ,,სამოხელეო წყობის საკითხისათვის XII საუკუნის 

საქართველოში“,   შევეცადეთ ახალი აქცენტებით შეგვევსო:  მწიგნობართუხუცეს–

ჭყონდიდელის,ამირსპასალარის, მანდატურთუხუცესის,  მეჭურჭლეთუხუცესის, 

მსახურთუხუცესის, აბარმადის, ამიდის, ამირას, ამირახორის,  მუშრიბის,  მუჰთასიბის, რეისის, 

შურტას, მპარავთმძებნელის, ოთხმიზდურის, ჩუხჩარეხის, სამეფო კარის მოხელეების კვლევა.  

გაგვეანალიზებინა  ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის კომპლექსური 

შესწავლა და მიდგომები. სადისერტაციო ნაშრომის შესავალ ნაწილში, გამოკვეთილია 

პრობლემის აქტუალობა. განხილული და გაანალიზებულია საკვლევი მასალის ზოგადი 

არსი, პრობლემის შესწავლის ისტორია, დისერტაციის საგანი, მიზანი და მიმართულებები, 

ასევე განსაზღვრულია კვლევის წყაროები. განხილულია საკვალიფიკაციო ნაშრომის 

თეორიული ბაზა და მეთოდოლოგია. გამოკვეთილია ნაშრომის სიახლე, მისი მეცნიერული 

და პრაქტიკული ღირებულება. 

       დისერტაციის პირველ თავში წარმოდგენილია შუა საუკუნეების ძირითადი 

მოხელეები: მწიგნობართუხუცეს–ჭყონდიდელი, ამირსპასალარი. მანდატურთუხუცესი,  

მეჭურჭლეთუხუცესი, მსახურთუხუცესი. კვლევების შედეგად  დავასკვენით, რომ ამ პერიოდში 

შინაპოლიტიკური ვითარების შესახებ მართებული თვალსაზრისის შემუშავების საქმეში დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭებოდა ცენტრალური აპარატის მოხელეთა  როლის, ადგილისა და ვინაობის 

გარკვევას. არამარტო ცალკეული ფაქტების დადგენისა და გაგების, არამედ საერთოდ შუა 

საუკუნეების, პოლიტიკური მოვლენების შეფასების თვალსაზრისით. 

     დისერტაციის  მეორე თავში განხილულია, არაბული წარმოშობის ქართველი 

მოხელეები:   ქართულ საისტორიო წყაროებში, დამოწმებულია,  ქალაქის მოხელეთა 

რამოდენიმე არაბული სახელწოდებანი: აბარმადი,  ამიდი, ამირა, ამირახორი,   მუშრიბი, 

მუჰთასიბი,   რეისი,  შურტა.   რომელიც შუა საუკუნეების ქართულ წყაროებში, სიგელებსა 

თუ გურჯებში გვხვდება.   საქართველოში, არაბული სახელწოდების მოხელეების 

შემოსვლის და  დამკვიდრების  სხვადასხვა გზები არსებობდა.  მაგრამ ძირითადი მაინც 

არაბთა შემოსვლა და მფლობელობა იყო  საქართველოში. ასევე  იქონია დიდი ზეგავლენა 

საქართველოს ეკონომიურმა, კულტურულმა თუ პოლიტიკურმა ურთიერთობამ   
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აღმოსავლურ მუსლიმანურ ქვეყნებთან. ეს მოხელეთა ინსტიტუტები ქართულ 

სინამდვილეში  თბილისის საამიროს გზით შემოდიან. ასე რომ ცხადია ქართულ 

ქალაქებში არაბული სახელწოდების სამოხელეო ინსტიტუტების არსებობა, და მისი 

ზეგავლენა იგრძნობოდა.      ქალაქების  ნორმალური, ყოველდღიური ყოფისათვის 

აუცილებელი  იყო მოხელეთა ინსტიტუტების შექმნა.  მათ გარეშე წარმოუდგენელია 

ქალაქების, როგორც სავაჭრო  და მთავარი ცენტრების გამართული ფუნქციონირება. 

ცხადია თბილისი, როგორც კავკასიის უდიდესი ქალაქი და სავაჭრო ცენტრი ვერ იქნებოდა  

ამ მოხელეების  გარეშე.ამ მოხელეთა თანამდებობის აუცილებლობას თავად ქალაქის 

ცხოვრების წესი კარნახობდა. მითუმეტეს საქართველოში, ხომ მრავალიცხოვანი 

მუსლიმური მოსახლეობა არსებობდა. მიუხედავად ამისა ეს სამოხელეო ინსტიტუტები 

დიდხანს ვერ შერჩნენ  განიცადეს ტრანსფორმაცია და სხვას დაუთმეს ადგილი. 

        მესამე თავში კი წარმოდგენილია შუა საუკუნეებში   მოღვაწე სხვა მოხელეები:  

მპარავთმძებნელი, ოთხმიზდური,  ჩუხჩარეხი.      კვლევების დროს კიდევ ერთხელ 

დავასკვენით  ის,  რომ ამ მოხელეებს  როგორი  დიდ როლი ენიჭებოდათ  სამეფო 

ხელისუფლების მმართველობის საქმეში. ისინი ხომ  სრულად ფლობდნენ  სამოქალაქო და 

სამხედრო ძალაუფლებას. მეფის გარემოცვაში ტრიალებდნენ და მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებების მონაწილეებიც  იყვნენ.        

  

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

გამოყენებული წყაროები და ლიტერატურის ნუსხა 

 

წყაროები: 

1. ბასილი2008: ბასილი ეზოსმოძღვარი, ცხოვრება მეფეთ–მეფისა თამარისი, მთავარი 

რედაქტორი როინ მეტრეველი, ქართლის ცხოვრება,თბილისი, 2008. 
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