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Ձեռ նար կը ստեղծ վել է «ՀԿ Դե պո – Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րի զար գաց ման ծրագ րի» շրջա նա կում՝  Ա մե րի կա յի ժո ղովր դի ա ջակ
ցութ յամբ` ԱՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան մի ջո ցով: 
Ծ րագ րի շրջա նա կում ստեղծ ված նյու թե րի բո վան դա կութ յու նը կամ ար
տա հայտ ված տե սա կետ նե րը մի միայն Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
հիմ նադ րա մինն են, և պար տա դիր չէ, որ ար տա հայ տեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ 
ԱՄՆ կա ռա վա րութ յան տե սա կետ նե րը:

«ՀԿ Դե պո – Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի զար գաց ման ծրա
գի րը» խթա նում է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կա յուն զար գա ցու
մը և  ուժգ նաց նում ՀԿնե րի՝ որ պես բա րե փո խում ներն ա ռաջ մղող, ծա ռա
յութ յուն նե րը բա րե լա վող և տն տե սա կան, ժո ղովր դա վա րա կան ու սո ցիա
լա կան ո լորտ նե րում արդ յու նա վետ կա ռա վար մա նը նպաս տող դե րա կա
տար նե րի կա րո ղութ յուն նե րը:
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ՆԱԽԱԲԱՆ ԵՀՀ-ԻՑ

 Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յա նը (ՔՀ) տրվել են տար բեր բնու
թագ րեր և ձ ևա կեր պում ներ: Դ րանք փոր ձում են սահ մա նել այն մեծ 
ծա վա լի աշ խա տան քը, որ ՔՀ կա ռույց նե րը և  կազ մա կեր պութ յուն
նե րը կա տա րում են՝ լու ծե լու հա սա րա կութ յան տար բեր խնդիր ներ: 
ՔՀ կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը, սա կայն, միշտ չէ, որ 
գնա հատ վում է ար ժա նի կեր պով: Ի տար բե րութ յուն բիզ նե սի, ո րի 
հա մար հե ղի նա կութ յուն ստեղ ծե լը ա ռաջ նա յին է հա ջո ղութ յան հաս
նե լու ճա նա պար հին, և  պե տա կան կա ռույց նե րի, ո րոնք այս պես թե 
այն պես հան րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում են, ՔՀԿնե րի աշ
խա տան քը և  ազ դե ցութ յու նը եր բեմն ան տե սա նե լի են մնում։ Աշ խա
տե լով պե տութ յու նից հա սա րա կութ յուն, մար դուց օ րենք, մար դուց 
հա սա րա կութ յուն, բիզ նե սից մարդ, տե ղա կա նից մի ջազ գա յին, հա
սա րա կութ յու նից պե տութ յուն և  մի շարք այլ վեկ տոր նե րով՝ ՔՀԿնե
րը ստեղ ծում են անհ րա ժեշտ կա պե րը և լ րաց նում պա կա սող օ ղակ
նե րը «մարդհա սա րա կութ յուն» հա մա կար գի սա հուն աշ խա տան քի 
հա մար։ 

 Մեր օ րե րում, սա կայն, ՔՀԿնե րը զբաղ ված են ոչ միայն այս պա
կա սող օ ղակ նե րը լրաց նե լով և  հա սա րա կութ յու նում առ կա խնդիր
նե րը հայտ նա բե րե լով ու վե րաց նե լով, այլև դրանց լուծ ման հա մար 
մի ջոց ներ հայ թայ թե լով։ Արդ յուն քում գրե թե ժա մա նակ չի մնում ինք
նակրթ վե լու և  կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման հա մար՝ ու ժե ղաց
նե լու սե փա կան կազ մա կեր պութ յու նը, քա նի որ ու ժեղ կազ մա կեր
պութ յու նը միայն կա րող է արդ յու նա վետ կեր պով ծա ռա յել հա սա րա
կութ յան տար բեր խմբե րի շա հե րին։ 

 Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը 
(ԵՀՀ) ՀԿ  Դե պո ծրագ րի շրջա նա կում ԱՄՆ ՄԶԳի օ ժան դա կութ
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յամբ բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել ստեղ ծե լու գոր ծիք ներ 
և  գի տե լի քի փո խանց ման արդ յու նա վետ մի ջոց ներ, ո րոնք ՔՀԿնե
րին օգ նում են մե ծաց նե լու ի րենց կա յու նութ յան զար գաց ման և  փո
փո խութ յուն նե րին դի մա կա յե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 

Այս ձեռ նար կը ստեղծ ված մի ջոց նե րից մեկն է, ո րի նպա տակն է 
խնա յել ՔՀԿի աշ խա տակ ցի ժա մա նա կը և  մաս նա գի տա կան հսկա
յա ծա վալ դա սագր քե րի ու լրատ վա հոս քի փո խա րեն տրա մադ րել 
նրանց  տար բեր ո լորտ նե րի առնչ վող կա ռուց ված քա յին և  վեր լու ծա
կան ա մե նաանհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յու նը։ 

ԵՀՀն մշ տա պես իր ու շադ րութ յան կենտ րո նում է պա հում գի տե լիք
նե րի և մ տա ծե լա կեր պի նո րաց ման գոր ծը, և «ԵՀՀ հա մալ սա րան» 
խո րագ րով հրա տա րակ վող նյու թե րը ծա ռա յում են այդ նպա տա կին։ 

 Հու սով ենք՝ այս ձեռ նար կը, ինչ պես ԵՀՀ հա մալ սա րա նի մյուս հրա
պա րա կում նե րը, կա ջա կցեն ՔՀԿնե րին պե տութ յունՔՀԿ հա մա
գոր ծակ ցութ յան, շա հե րի պաշտ պա նութ յան, նոր նա խա ձեռ նութ
յուն նե րի գոր ծըն թաց նե րում, ինչ պես նաև բա րե լա վե լու ի րենց ծա
ռա յութ յուն ներն ու ռազ մա վա րութ յուն նե րը։
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Հաշ վի առ նե լով  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան աշ խար հա քա
ղա քա կան դիր քը, պատ մա կան ու ղին, այ սօր վա ա րագ փո փոխ վող 
աշ խար հում տե ղի ու նե ցող զարգացումները՝ քա ղա քա ցիա կան հա
սա րա կութ յան յու րա քանչ յուր ան դամ կա րիք ու նի այս տե ղե կատ
վա կան ան սահ ման դաշ տում ար ժա նա հա վատ աղբ յուր ու նե նալու, 
ո րը կօգ նի նրան ա րա գո րեն կողմնորոշվելու բա վա կա նին բարդ 
թեմաներում: 

ՀՀի հար ևա նութ յամբ են գտնվում մու սուլ ման նե րով բնա կեց ված 
ե րեք պե տութ յուն, ո րոն ցից միայն Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե
տութ յան հետ են առ կա սերտ հա րա բե րութ յուն ներ, իսկ  Թուր քիա
յի և Ադր բե ջա նի հետ մինչ օրս ու նենք առ կախ ված կոնֆ լիկտ ներ: 
 Միա ժա մա նակ ան կա յուն տա րա ծաշր ջա նի քա ղա քա կա նութ յան 
վրա իս լա մա կան ծայ րա հե ղա կան խմբե րի գոր ծու նեութ յան ազ դե
ցութ յու նը դրանց ու սում նա սի րութ յունն ու ի մա ցութ յու նը ևս  կարե
վոր է դարձ նում  Հա յաս տա նի հա մար: 

ՀՀն  ու նի առևտ րատն տե սա կան, մշա կու թա յին, սո ցիա լա կան կա
պեր ա րա բա կան  երկր նե րի հետ, և  մեր բազ մա թիվ քա ղա քա ցի ներ 
ապ րում ու  աշ խա տում են այդ երկր նե րում, որ տեղ կան նաև հայ կա
կան հա մայնք ներ:  

 Քա ղա քա կան և դի վա նա գի տա կան ա ռու մով  Հա յաս տանն ակ տիվ 
ներ կա յութ յուն ու նի մի շարք ա րա բա կան երկր նե րում, ինչն ա ռա վել 
կար ևոր է դարձ նում ստույգ և հս տակ տե ղե կատ վութ յուն ու նե նա լու 
անհ րա ժեշ տութ յու նը: 
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ՔՀԿնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պետք է ի մա նան նաև իս լա մի հիմ
նա կան դրույթ նե րը, ինչն օգ տա կար կլի նի մու սուլ ման նե րի հետ հա
րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լիս: Այս ի րո ղութ յուն նե րով պայ մա նա
վոր ված՝ ներ կա ձեռ նար կում ընդգրկ ված են Ի րա նի, Ա րա բա կան 
երկր նե րի, իս լա մա կան ծայ րա հե ղա կան խմբա վո րում նե րի մա սին 
բա ժին ներ, ինչ պես նաև իս լա մի հիմ նա կան հաս կա ցույթ նե րի և  
ի մաստ նե րի բա ռա րանու ղե ցույց:

 Քա ղա քակր թա կան և մ շա կու թա յին հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ
րո նը (ՔՄՀԿ) Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի (ԵՊՀ) ինք նու
րույն կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում է, որն ի րա կա նաց նում է 
ֆուն դա մեն տալ հե տա զո տութ յուն ներ մշա կու թա բա նութ յան, քա ղա
քա գի տութ յան, աշ խար հա քա ղա քա կա նութ յան և  այլ ո լորտ նե րում: 
ՔՄՀԿն  ի րա կա նաց նում է նաև քա ղա քակր թա կան գոր ծըն թաց նե
րի փոր ձա գի տա կան վեր լու ծութ յուն և զ բաղ վում է ըն թա ցիկ քա ղա
քա կան ի րա դար ձա յին վեր լու ծութ յամբ:
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 Ներածություն

Մի շարք հե տա զո տութ յուն ներ, ինչ պես նաև հան րա յին խո սույ թի ու 
մա մու լի մշտա դի տար կու մը փաս տում են, որ  Հա յաս տա նի հա սա
րա կութ յու նը չու նի ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում իր հար ևան նե րի 
հա սա րա կութ յուն նե րի մա սին։  Մի կող մից փակ սահ ման ներն ու հա
կա մար տութ յու նը, մյուս կող մից միջ նոր դա վոր ված ու կարծ րա տի
պա յին ըն կա լում նե րը հա սա րա կութ յան մեջ ա ռա ջաց նում են հարե
վան նե րի, այդ թվում՝ նաև բաց սահ ման նե րով հար ևան նե րի մա սին 
տե ղե կատ վա կան քաոս։ Ի րա նի մա սին մաս նա վո րա պես հայ կա
կան մա մու լում անդ րա դարձ նե րի հա մար տե ղե կատ վա կան ա ռիթ 
են դառ նում միայն Ի րա նի մի ջու կա յին ծրագ րով պայ մա նա վոր ված 
ԱՄՆ–Ի րան հա րա բե րութ յուն նե րի հեր թա կան սրա ցում նե րը և  կա
նանց ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման աղմ կա հա րույց դեպ քե րը: Արդ
յուն քում Ի րա նը հա սա րա կա կան ըն կա լում նե րում պատ կեր վում է 
որ պես միայն կա նանց ի րա վունք նե րը ոտ նա հա րող ու Արև մուտ քի 
հետ հա կա մար տութ յան մեջ ե ղած կարծ րա տի պա յին ըն կալ մամբ 
եր կիր: Այ նինչ Ի րա նի հետ կա յուն հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց
ման գրա վա կան նե րից մե կը այդ երկր ներն ու նրանց հա սա րա կութ
յուն նե րը նաև հա սա րա կա կան մա կար դա կում ճա նա չելն է։

 Վե րոնշ յալ խնդիր նե րը հաշ վի առ նե լով՝ սույն ձեռ նար կի այս բա ժի նը 
ըն թեր ցո ղին կփոր ձի հա ղոր դել Ի րա նի ու ի րան ցի նե րի մա սին հնա
րա վո րինս բազ մա շերտ տե ղե կութ յուն ներ։  Թե մա նե րի ընտ րութ յու նը 
կա տար վել է մի կող մից Ի րա նի մա սին նվա զա գույն գի տե լիք ներ հա

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԻՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ԵՎ 
ԻՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ.
ՀԱՅԱՑՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ
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ղոր դե լու, մյուս կող մից՝ մեր հա սա րա կա կան խո սույ թում տա րած
ված կարծ րա տի պե րի ա պա կա ռուց ման նպա տա կով։

Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա կան հա մա կար գը

 Հա յաս տան յան մա մու լին ու ան գամ քա ղա քա կան խո սույ թին բնո րոշ 
է մեր հա րա վա յին հար ևա նին  Պարս կաս տան ան վա նե լը։  Պարս կաս
տա նը եր կար դա րեր ե ղել է թա գա վո րա կան տար բեր դի նաս տիա նե
րի գե րիշ խա նութ յամբ եր կիր՝ հա ճախ հա մաշ խար հա յին մա կար դա
կի դե րա կա տար (հատ կա պես մինչև ա րաբ նե րի կող մից նվաճ վելն 
ու իս լամ ըն դու նե լը), նվա զա գույ նը՝  տա րա ծաշր ջա նա յին գեր տե
րութ յուն։  Հե տաքր քիրն այն է, որ ան կախ նրա նից, թե ինչ ծագ ման 
դի նաս տիա է իշ խել  Պարս կաս տա նում, պարս կա կան հա սա րա կա
կան ու քա ղա քա կան ըն կալ մամբ դա ե ղել է պարս կա կան թա գա վո
րութ յուն։ Այդ պատ ճա ռով էլ հա մար վում է, որ այդ եր կիրն ու նի եր
կու հա զա րամ յա ա նընդ հատ պե տա կա նութ յան պատ մութ յուն։

20րդ  դա րի սկզբին  Պարս կաս տա նում տե ղի է ու նե նում սահ մա
նադ րա կան հե ղա փո խութ յուն, ո րի արդ յուն քում հաս տատ վում է 
սահ մա նադ րա կան միա պե տութ յուն։ 1935 թ.՝  Փեհլևի  Ռե զա շա
հի օ րոք, երկ րի կա ռա վա րութ յու նը դի մում է բո լոր այն երկր նե րին, 
ո րոնց հետ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն ներ էր հաս տա տել՝ 
խնդրան քով, որ եր կի րը կո չեն Ի րան. սա ար վում էր այն նպա տա
կով, որ Ի րա նի բազ մազգ հա սա րա կութ յու նը միա վո րող «Ա րիա նա» 
աշ խար հի բնա կիչ լի նե լը դառ նա գե րա կա ցու ցիչ (դո մի նանտ մար
կեր) և չ կաշ կան դի միայն փար սե րին (ֆար սե րին) նշող  Պարս կաս
տան տեր մի նով, մյուս կող մից ժա մա նա կին Եվ րո պա յում նա ցիս
տա կան գա ղա փա րա խո սութ յան տա րած ման պայ ման նե րում շեշ տի 
երկ րի ու ժո ղովր դի ա րիա կան ծա գու մը։ Այս պի սով՝ 1935 թվա կա նից 
աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի վրա գո յութ յուն չու նի  Պարս կաս
տան եր կի րը, այդ տեր մի նը հնա բա նութ յուն (ար խաիզմ) է, և դ րա 
օգ տա գոր ծու մը մեր հար ևա նին նկա րագ րե լիս քա ղա քա կա նա պես 
կո ռեկտ չէ։ 1979 թ. դեռևս շա հա կան Ի րա նում  Փեհլևի դի նաս տիա յի 
 Ռե զա  Մու համ մադ շա հի օ րոք հա կա շա հա կան հսկա յա ծա վալ ցույ
ցե րը երկ րից ար տաքս ված ա յա թոլ լահ  Խո մեյ նիի ա ռաջ նոր դութ յամբ 
վե րա ճե ցին Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան ու, տա պա լե լով  Փեհլևի 
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դի նաս տիան, ստեղ ծե ցին Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յու նը 
(ԻԻՀ)։ Այս պի սով՝ ան կա խութ յու նից ի վեր մեր հա րա վա յին հար ևա
նի հետ ստեղծ ված հա րա բե րութ յուն նե րը հա րա բե րութ յուն ներ են 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան և Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե
տութ յան միջև։

Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յան քա ղա քա կան հա մա կար գը 
խարսխ ված է ա յա թոլ լահ  Խո մեյ նիի « Վե լա յա թե  Ֆա ղիհ» (Կ րո նա
գետ նե րի կա ռա վա րում) տե սութ յան վրա։ Այդ տե սութ յան էութ յունն 
այն է, որ  Մու համ մադ մար գա րեի մա հից հե տո և  շիա յա կան 12րդ  
ի մամ  Մահ դիի թա քուց ման պայ ման նե րում իս լա մա կան ում մա յի 
աստ վա ծա հա ճո ու ար դար կա ռա վար ման միակ ճա նա պար հը աստ
վա ծա բանկրո նա գետ նե րի կա ռա վա րումն է։ Այլ կերպ ա սած՝  Խո մեյ
նիի տե սութ յան հիմ քը շիա կրո նա գետ նե րի քա ղա քա կա նա ցումն էր, 
նրանց ա պա քա ղա քա կան, միայն հոգ ևոր հար ցե րի ո լոր տից դե պի 
երկ րի կա ռա վար ման ու ղե կա վար ման դաշտ տե ղա փո խու մը։  Թեև 
պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ իս լա մը եր բեք էլ զուտ կրոն չի ե ղել, 
այլ իր մեջ նաև քա ղա քա կան տարր է պա րու նա կել, և  Մու համ մադ 
մար գա րեն էլ միայն հոգ ևոր ա ռաջ նորդ չէր, այլ նաև քա ղա քա կան 
ու ռազ մա կան գոր ծիչ, բայց կրո նա գետ նե րի կա ռա վար ման մա սին 
 Խո մեյ նիի տե սութ յու նը նոր մա կար դա կի էր բարձ րաց նում հոգ ևո
րի ու քա ղա քա կա նի, հոգ ևո րի ու ռազ մա կա նի փոխ կա պակց վա
ծութ յու նը։ Ըստ « Վե լա յա թե  Ֆա ղիհ» տե սութ յան հի ման վրա գրված 
ԻԻՀ  Սահ մա նադ րութ յան՝ երկ րի իշ խա նութ յու նը պատ կա նում է 
Ալ լա հին, իսկ երկ րի ղե կա վա րը  Հոգ ևոր Ա ռաջ նորդն է՝  Ռահ բա րը։ 
Ըստ էութ յան` նա ոչ միայն երկ րի զին ված ու ժե րի գե րա գույն գլխա
վոր հրա մա նա տարն է, այլ նաև վեր է կանգ նած օ րենս դիր, գոր ծա
դիր ու դա տա կան հա մա կար գե րի ղե կա վար նե րից և  ուղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի կեր պով նրանց ընտ րութ յան կամ նշա նակ ման հար ցում 
էլ ո րո շիչ դե րա կա տա րում ու նի։ Իսկ իշ խա նութ յան այս պի սի հսկա 
ծա վա լը «կար գա վոր վում» է մի շարք միմ յանց փոխզս պող պե տա
կան մար մին նե րի ու դրանց ընտ րե լու, նշա նա կե լու տա րաբ նույթ 
մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով։ Այս պես, Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե
տութ յան  Հոգ ևոր Ա ռաջ նոր դի պաշ տո նը ընտ րո վի է, ընտր վում է 88 
կրո նա գետ նե րից բաղ կա ցած  Փոր ձա գետ նե րի խորհր դի կող մից։ Այս 
խորհր դի ան դամ ներն ի րենց հեր թին 8 տա րի ժամ կե տով ընտր վում 
են հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով՝ մե ծա մաս նա կան 
ընտ րա կար գով։ Ընտ րութ յուն նե րի ն մաս նակ ցե լու հա մար, սա կայն, 
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յու րա քանչ յուր թեկ նա ծու պետք է նախ թույլտ վութ յուն ստա նա ԻԻՀ 
 Սահ մա նադ րութ յան պա հա պան նե րի՝ 12 հո գուց բաղ կա ցած խորհր
դի կող մից, ո րի կազ մի վեց ան դամ ներն ի րա վա գետ ներ են, վե ցը՝ 
 Հոգ ևոր Ա ռաջ նոր դի կող մից նշա նակ ված կրո նա գետ ներ։ Այս պի սով՝ 
տե սա կա նո րեն ներ կա հոգ ևոր Ա ռաջ նոր դը կա րող է ա նուղ ղա կի 
նշա նա կում նե րի մի ջո ցով կան խել իր հա մար ան ցան կա լի թեկ նա
ծու նե րի մուտ քը  Փոր ձա գետ նե րի խորհր դի կազմ և  ա պա հո վագ րել 
իր նա խընտ րե լի թեկ նա ծո ւի ընտ րութ յու նը՝ որ պես իր ի րա վա հա
ջոր դի։ Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նից ի վեր Ի րա նում եր կու  
Հոգ ևոր Ա ռաջ նորդ է ե ղել՝ հե ղա փո խութ յան ա ռաջ նորդ ա յա թոլ լահ 
 Խո մեյ նին և ն րա մա հից հե տո  Փոր ձա գետ նե րի խորհր դի կող մից 
ընտր ված ա յա թոլ լահ Ա լի  Խա մե նեին, որ պաշ տո նա վա րում է ցայ սօր։

Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յու նում տա րի ներ ի վեր գո յութ
յուն չու նեն կու սակ ցութ յուն ներ. քա ղա քա կան ընտ րութ յուն նե րը 
տե ղի են ու նե նում քա ղա քա կան դա շինք նե րի կազ մա վոր մամբ։ Ընդ
հա նուր առ մամբ, ան կախ ի րա նա կան ներ քա ղա քա կան ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րից՝ քա ղա քա կան այդ դա շինք նե րը բնու թագ րե լու 
հա մար հա ճախ օգ տա գոր ծում են «պահ պա նո ղա կան ներ» և «բա
րե փո խիչ ներ» տեր մին նե րը, ո րոնք եր բեմն թյու րըն կալ ման ա ռիթ են 
դառ նում արևմտ յան և  միջ նոր դա վոր ված կեր պով նաև հա յաս տան
յան քա ղա քա կան վեր լու ծա բան նե րի ու լրագ րող նե րի, քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի ու քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի հա մար։ Ի րա նա կան հա մա տեքս տում այդ տեր մին նե րը պետք 
է ըն կա լել երկ րի քա ղա քա կան հա մա կար գի տի րույ թում. այլ կերպ 
ա սած՝ աստ վա ծա պե տա կան երկ րի բա րե փո խիչ ներն ա մեն ևին 
երկ րի քա ղա քա կան հա մա կար գը չէ, որ ու զում են «բա րե փո խել», 
այլ առ կա հա մա կար գի գոր ծի քա կազմն ու ո րոշ, հատ կա պես ար
տա քին քա ղա քա կան ու հա սա րա կա կան մի տում նե րը։  Բա ցի դրա
նից՝ որ ևէ կոնկ րետ դա շինք կամ այդ դա շին քի ան դամ քա ղա քա կան 
գոր ծիչ հա ճախ բո լոր ո լորտ նե րի «բա րե փո խիչ» չի լի նում, այլ միայն 
կոնկ րետ որ ևէ կամ մի քա նի հար ցում ու նե նում է ա վե լի բա րե փո
խա կան հա յացք ներ։ Այս ա մե նը Ի րա նի քա ղա քա կան ճամ բար նե րի 
միջև սահ մա նը դարձ նում է չա փա զանց հեղ հե ղուկ, իսկ քա ղա քա
կան դաշ տի բա ժա նու մը «բա րե փո խիչ նե րի» և «պահ պա նո ղա կան
նե րի»՝ խիստ պայ մա նա կան։ 
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 Կա նանց ի րա վունք նե րի հարցն Ի րա նում

Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յու նը փաս տա ցի աշ խար հի 
միակ կրո նա պե տութ յունն է կամ աստ վա ծա պե տութ յու նը. երկ րի 
սահ մա նադ րութ յան նախաբանի հա մա ձայն՝ իշ խա նութ յու նը երկ
րում պատ կա նում է Ալ լա հին: Ու քա նի որ սահ մա նադ րութ յան բո լոր 
մյուս հոդ ված ներն էլ այս կամ այն չա փով հիմն ված են շիա յա կան իս
լա մի հիմ նադ րույթ նե րի վրա, իս լա մի ազ դե ցութ յու նը տա րած վում է 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին ու հա սա րա կա կան բո լոր 
ո լորտ նե րի վրա: Այս ա մե նով հան դերձ, սա կայն, կամ գու ցե հենց այս 
ա մե նով պայ մա նա վոր ված, Ի րա նի հա սա րա կութ յու նը ա մե նակ րո
նա վոր նե րից չէ տա րա ծաշր ջա նում։ Ի րա նի հա սա րա կութ յան մյուս՝ 
քիչ հայտ նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից է այն փաս տը, որ այն 
ա մե նա ֆե մի նինն է հա մար վում իս լա մա կան աշ խար հում՝ ի տար բե
րութ յուն իս լա մա դա վան այլ երկր նե րի մաս կու լին հա սա րա կութ յուն
նե րի: Իսկ քա ղա քա կան ի մաս տով՝ կա նանց ի րա վունք նե րի հար
ցե րը Ի րա նում վեր ջին մեկ դա րում բա զում փո խա կեր պում նե րի են 
են թարկ վել: Ո րոշ գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներ ա ռաջ են քա շում 
այն տե սա կե տը, որ Ի րա նում իշ խա նութ յան ե կող յու րա քանչ յուր ուժ 
«կնոջ մարմ նի» մի ջո ցով էր նաև փոր ձում ի ցույց դնել իր որ դեգ րած 
քա ղա քա կա նութ յու նը: Այս պես, 20րդ  դա րասկզ բին աշ խար հիկ պե
տութ յուն կա ռու ցե լու նպա տակ հե տապն դող  Ռե զա շա հի հա տուկ 
ո րոշ մամբ ար գել վում է չադ րա յի կրու մը հա սա րա կա կան վայ րե րում 
ու պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րում:  Զար մա նա լի չէ, որ այս պի սի 
փո փո խութ յուն նե րին ան պատ րաստ հա սա րա կութ յան մեջ բո ղո քի 
ա լիք է բարձ րա նում. ա վան դա կան մտա ծո ղութ յամբ ըն տա նիք նե րի 
մեծ մա սի հա մար տնից ա ռանց չադ րա յի դուրս գա լը նույ նաց վում 
էր տնից մերկ դուրս գա լուն, և  շա տե րը նա խընտ րում էին պար զա
պես մե կու սա նալ հա սա րա կութ յու նից:  Հե տա գա յում՝ ար դեն  Ռե զա 
շա հի որ դի  Մու համ մադ  Ռե զա յի օ րոք, այս ո րո շու մը մեղմ վում է, և 
 չադ րա յից հրա ժա րու մը դառ նում է ցան կա լի, բայց ոչ պար տա դիր 
պայ ման հա սա րա կա կան վայ րե րում հայտն վե լու հա մար, թեև պե
տա կան հաս տա տութ յուն նե րը դե ֆակ տո շա րու նա կում են ար գե լել 
չադ րա յա վոր նե րի ներ կա յութ յու նը: Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նից 
ան մի ջա պես հե տո, սա կայն, ըն դուն վում է ճիշտ հա կա ռակ պար
տադ րան քի մա սին ո րո շու մը. ա ռանց չադ րա յի հա սա րա կա կան վայ
րում հայտն վե լը դառ նում է քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք: Այս ո րոշ ման 
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դեմ 1979 թ. մար տի 8ին հսկա յա ծա վալ բո ղո քի երթ է կազ մա կերպ
վում, բայց ա պարդ յուն. ա յա թոլ լահ  Խո մեյ նիի գա ղա փա րա խո սութ
յան այս հիմ նադ րույթն անդրդ վե լի էր. կա նայք պետք է չադ րա յով լի
նեն:  Կա նանց ի րա վունք նե րի հա մա տեքս տում կար ևոր էր նաև այն 
հան գա ման քը, որ նույն պի սի փո խա կեր պում նե րի էին են թարկ վում 
ա մուս նութ յան ու ա մուս նա լու ծութ յան, կրթութ յան ու ա զատ տե ղա
շար ժի հար ցե րը. ըն տա նե կան հար ցե րով դա տա րան նե րի ստեղ ծու
մը 20րդ  դա րի կե սե րին ու ա մուս նութ յան տա րի քի բարձ րա ցու մը 
մինչև տասն հինգ, իսկ հե տա գա յում տասն յոթ տա րե կա նը զգա լի 
ա ռա ջըն թաց էր իս լա մա կան օ րեն քով նա խա տես ված ի նը տա րե կա
նի հա մե մատ:  Հե ղա փո խութ յու նից հե տո, սա կայն, այս դա տա րան
նե րը փակ վե ցին, իսկ ըն տա նե կան բո լոր հար ցե րով դեպ քե րը դար
ձան կրո նա վոր նե րի քննութ յան ա ռար կա: 

Կր թութ յան ի րա վունք կա նայք Ի րա նում ստա ցել են սահ մա նադ րա
կան հե ղա փո խութ յու նից հե տո՝ 1907 թ., երբ բաց վում է աղ ջիկ նե րի 
ա ռա ջին տար րա կան դպրո ցը, իսկ բարձ րա գույն կրթութ յան ի րա
վունք նրանց շնորհ վել է  Ռե զա շա հի օ րոք, երբ 1930ա կան նե րին 
բաց վում է ա ռա ջին աշ խար հիկ կրթա կան հաս տա տութ յու նը՝  Թեհ
րա նի հա մալ սա րա նը, ո րը բաց էր նաև կա նանց հա մար: Այս ա մե
նով հան դերձ, սա կայն, շա հա կան Ի րա նում կա նանց ի րա վունք նե րի 
ո լոր տում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ յուն նե րը հա ճախ ո րակ վում են 
որ պես փո փո խութ յուն ներ ընտր յալ նե րի հա մար, քա նի որ հա սա րա
կա կան լայն շեր տե րին այդ փո փո խութ յուն ներն այդ պես էլ հա սա
նե լի չէին դառ նում: Այ նինչ Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նից հե տո, 
բո լոր առ կա սահ մա նա փա կում նե րով հան դերձ, կրթութ յան հա սա
նե լիութ յու նը ան նա խա դեպ մա կար դա կի է հաս նում և  ընդգր կում է 
բո լոր կա նանց՝ քա ղա քաբ նակ թե գյու ղաբ նակ, մե ծա հա րուստ թե 
աղ քատ: Արդ յուն քում Ի րա նի կա նայք հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցե ցին 
ան գամ այն պի սի ո լորտ նե րում, ինչ պես ին ժե նե րիան, աստ ղա ֆի զի
կան, բժշկութ յու նը, ռե ժի սու րան, ճար տա րա պե տութ յու նը և  այլն. 
այս բո լորն, ի հար կե, իս լա մա կան տրա մա բա նութ յան ու փի լի սո փա
յութ յան պայ ման նե րում: Այ սօր կա նայք Ի րա նում ներգ րավ ված են 
տնտե սութ յան բո լոր ո լորտ նե րում, հա սա րա կա կան ու մշա կու թա յին 
կյան քի բո լոր բնա գա վառ նե րում: 

 Քա ղա քա կան ի մաս տով կա նանց ներգ րավ վա ծութ յու նը ո րո շա կի 
ար գելք ներ ու նի. թեև կա նայք ներգ րավ ված են պե տա կան մար մին
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նե րում, մաս նակ ցում են տե ղա կան ու հա մա պե տա կան ընտ րութ
յուն նե րին, ներ կա յաց ված են երկ րի օ րենս դիր մարմ նում՝  Մաջ լե սում, 
կա ռա վա րութ յու նում, ան գամ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լութ յուն նե
րում, սա կայն երկ րի նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րին ու կրո նա
վոր նե րից բաղ կա ցած պե տա կան ինս տի տուտ նե րի ընտ րութ յուն
նե րին չեն մաս նակ ցում՝ օ րենք նե րում սե ռի հիմ քով խտրա կա նութ
յան պատ ճա ռով: Ի րա նի կա նանց ի րա վունք նե րով մտա հոգ ու այդ 
ի րա վունք նե րի ընդ լայն ման հա մար պայ քա րող շրջա նակ նե րը, սա
կայն, յու րա քանչ յուր նոր ընտ րութ յան ժա մա նակ ա ռա ջադ րում են 
ի րենց թեկ նա ծութ յուն նե րը՝ այդ պի սով ընդվ զե լով այդ կար գե րի դեմ, 
և  ա մեն ան գամ պա հան ջում են բա ցատ րա գիր տալ թեկ նա ծութ յան 
մերժ ման փաս տարկ նե րով: Եվ ե թե տա րի ներ ա ռաջ այդ փաս տար
կը միակն էր՝ «ո րով հետև կին ես», այ սօր ար դեն թույլտ վութ յուն 
տրա մադ րող մար մի նը՝  Սահ մա նադ րութ յան պա հա պան նե րի խոր
հուր դը, ստիպ ված է հղում ա նել նրանց «ոչ կոմ պե տեն տութ յանն ու 
փոր ձի պա կա սին»:

Ի րա նա կան մշա կույ թի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Ի րա նա կան մշա կույ թը բազ մա դար յա պատ մութ յուն ու հա րուստ 
ա վան դույթ ներ ու նի։ Ի րա նա կան մշա կույ թին հա տուկ են ինչ պես 
նա խաիս լա մա կան կրո նա կան ա վան դույթ նե րի ու ծե սե րի պահ պա
նումն ու դրանց իս լա մա կա նա ցու մը, այն պես էլ բուն իս լա մա կան 
կրո նա կան ա վան դույթ նե րի ի րա նա կա նա ցու մը։ Ի րա նա կան ճար
տա րա պե տութ յան գո հար նե րը, ինչ պես Ա քե մեն յան դի նաս տիա յի 
ծի սա կան կենտ րոն  Պեր սե պո լի սը, Ս պա հա նի « Սիո սե փոլ»՝ «Ե րե
սու նե րեք կա մուրջ» կոչ վող կա մուր ջը, « Նաղ շե  Ջա հան» հրա պա
րա կը, այն պես էլ  Շի րա զի,  Քա շա նի,  Ղո մի ու մյուս քա ղաք նե րի ճար
տա րա պե տա կան կո թող ներն ու հնա վայ րե րը հա մաշ խար հա յին 
մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան կար ևոր կենտ րոն ներ են։ 

Ի րա նա կան մշա կույ թի մեջ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա վում նաև 
պոե զիան։  Պոե զիան ու պոե տի կութ յու նը ի րա նա կան ժո ղո վուրդ նե
րի ու Ի րա նի հա սա րա կութ յան ան բա ժա նե լի մասն են:  Պոե զիա յին 
ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կութ յուն տվող ի րան ցի նե րը քա ղա քա
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կա նութ յու նը նույն պես զերծ չեն պա հում պոե տիկ հա մե մում նե րից։ 
 Ներ քա ղա քա կան թե ար տա քին քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան թե 
տնտե սա կան խնդիր նե րի հա մա տեքս տում հա ճախ կա րե լի է հան
դի պել քա ղա քա կան ու ղերձ նե րի, ե լույթ նե րի, երկ խո սութ յուն նե րի, 
ո րոնք զար դար ված են ի րան ցի բա նաս տեղծ նե րից մեջ բե րում նե րով։

Ի րա նա կան պոե զիան, որ իր մեջ հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան 
գան ձեր է պա րու նա կում, ցայ սօր գե րում է բա զում ըն թեր ցա սեր նե
րի ու գրա կա նա գետ նե րի, ար վես տա գետ նե րի ու փի լի սո փա նե րի 
նաև Ի րա նից դուրս։  Ռու դա քիի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով ու  Ֆիր
դու սիի « Շահ նա մեով» սկսած ու ա վար տած ի րա նա կան ժա մա նա
կա կից գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով, դրանք մեծ մա սամբ 
դուրս են գա լիս տե ղա կան նշա նա կութ յան գոր ծեր լի նե լուց ու հա
մաշ խար հա յին հռչակ են վա յե լում։ Ի րա նա կան գրա կա նութ յան մի 
զգա լի հատ ված խարսխ ված է սու ֆիա կան՝ իս լա մա կան միս տի ցիզ
մի գա ղա փար նե րի վրա.  Հա ֆե զի,  Ռու միի, Աթ թա րի գոր ծե րը այ լա
բա նա կան, խո հա փի լի սո փա յա կան գրա կա նութ յան նմուշ ներ են և 
 ժա մա նա կա կից հատ կա պես արևմտ յան ըն թեր ցո ղա կան շրջա նակ
նե րում լայն տա րա ծում ու նեն՝ հատ կա պես հաշ վի առ նե լով ար ևել
յան փի լի սո փա յա կան ուղ ղութ յուն նե րի նկատ մամբ նոր հե տաքրք
րութ յան տա րա ծու մը։ 

Ի րա նա կան ժա մա նա կա կից կի նոն նույն պես, չնա յած գրաքն նութ
յան բազ մա թիվ տար րե րի, ի հե ճուկս դրանց ու եր բեմն էլ նաև դրանց 
պատ ճա ռով այ լա բա նութ յուն նե րի օգ տա գործ ման մեծ քա նա կով հա
մաշ խար հա յին կի նե մա տոգ րա ֆիա յի կար ևոր բա ղադ րիչ է դար ձել։ 
Ի րա նա կան ֆիլ մե րը շատ հա ճախ են մրցա նակ ներ ստա նում հե ղի
նա կա վոր մի ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նե րում, իսկ դրան ցից ա մե նա
հե ղի նա կա վոր «Օս կար» մրցա նա կա բաշ խութ յան կող մից ի րան ցի 
ռե ժի սոր Աս ղար  Ֆար հա դիի « Նա դե րի և  Սի մի նի ա մուս նա լու ծութ
յու նը» և « Վա ճա ռող» ֆիլ մե րը ար ժա նա ցել են լա վա գույն օ տա րա լե
զու ֆիլ մի հա մար մրցա նակ նե րի։ 

Ի րա նա կան կի նոար տադ րութ յու նը հատ կա պես լայն թափ հա վա
քեց այն ժա մա նակ, երբ հե ղա փո խութ յու նից հե տո երկ րում «հա
րամ»՝ ար գել ված հա մար վեց «օ տա րերկր յա բար քե րը պատ կե րող» 
ար տա սահ ման յան ֆիլ մե րի ցու ցադ րութ յու նը։  Կի նո նե րի ու կի նո
թատ րոն նե րի սո վոր ի րա նա կան հա սա րա կութ յան այդ պա հանջ
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մուն քը բա վա րա րե լու, ինչ պես նաև նոր գա ղա փա րա խո սութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված նոր հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րի, վար
քի ու վար քաձ ևե րի ամ րապնդ ման հա մար պե տութ յու նը սկսում է 
ֆի նան սա կան մեծ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել կի նո գոր ծիչ նե րին 
ու կի նոար տադ րութ յա նը՝ այդ պի սով զարկ տա լով ի րա նա կան կի
նո յի վե րել քին։  Ժա մա նա կա կից ի րան ցի ռե ժի սոր ներ Աբ բաս  Քիա
ռոս տա միի,  Սա մի րա  Մախ մալ բա ֆի, Աս ղար  Ֆար հա դիի,  Թեհ մի նե 
 Մի լա նիի,  Դար յուշ  Մեհր ջո ւիի,  Ջա ֆար  Փա նա հիի ֆիլ մե րը ռե ժի սո
րա կան յու րա հա տուկ հնարք նե րով անդ րա դառ նում են երկ րի սո
ցիա լա կան, հա սա րա կա կան, գեն դե րա յին ու մշա կու թա յին ա մե նա
ցա վոտ խնդիր նե րին։

Ար դիա կա նութ յունն Ի րա նում

Ի րա նի իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան ըն թաց քում ար դեն շա հա կան 
Ի րա նը բա վա կան ա ռա ջա դի մել էր ար դիա կա նութ յա նը հա մա քայլ 
գնա լու ի մաս տով, ու երկ րի հա սա րա կութ յու նը թեև բևե ռաց ված ու 
ոչ նե րա ռա կան, բայց տա րա ծաշր ջա նի աշ խար հիկ ու ար դիա կան 
մի տում նե րով ապ րող հա սա րա կութ յուն նե րից մեկն էր։  Նո րա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րը, նո րաձ ևութ յունն ու կեն ցա ղա յին պա րա գա նե
րը աս տի ճա նա բար ի րան ցի նե րի ա ռօր յա յի մասն էին կազ մում, իսկ 
նավ թամ շակ ման ու մի ջու կա յին ծրագ րե րը մեծ թա փով զար գա
ցում էին ապ րում։ Ա վե լին՝ Ի րա նի Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նը 
մարդ կութ յան պատ մութ յան ա ռա ջին հե ղա փո խութ յունն է, ո րում 
օգ տա գործ վել են նո րա գույն տեխ նո լո գիա ներն ու, կա րե լի է պնդել, 
նաև ցան ցա յին մո բի լի զա ցիա յի սկզբունք նե րը. ա յա թոլ լահ  Խո մեյ
նին, երկ րից աք սոր ված լի նե լով, իր ու ղերձ ներն ու հրա հանգ նե րը 
 Փա րի զից Ի րա նի հա սա րա կութ յանն էր հասց նում նոր տա րա ծում 
գտած ձայ նե րիզ նե րի մի ջո ցով։ Այդ ձայ նե րիզ նե րը գաղտ նի փո
խանց վում էին կրո նա կան մի կենտ րո նից մյու սը ու հավաքում էին 
ունկնդիրների բազմահազարանոց բանակներ: 

Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յանն ան մի ջա պես հա ջոր դե ցին ԱՄՆ 
տնտե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րը, խզված դի վա նա գի տա կան հա
րա բե րութ յուն նե րը մի շարք պե տութ յուն նե րի հետ, Ի րանԻ րաք
յան ութ նամ յա պա տե րազմն ու հյուծ ված տնտե սութ յու նը՝ ոչ միայն 
զրկված ար տա քին օգ նութ յու նից, այլ նաև ներ մուծ վող ապ րանք նե
րի հան դեպ ներ քին ար գել քի գա ղա փա րա կան մո տեց մամբ։ Դժ վա
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րին այս կա ցութ յու նը Ի րա նի ղե կա վա րութ յա նը ստի պում է կա ռու ցել 
տնտե սա կան մի հա մա կարգ, որ հիմն ված է ինք նա բավ տնտե սութ
յան գա ղա փա րի վրա։ Այս գա ղա փա րի շնոր հիվ Ի րա նում ձեռ նա
մուխ են լի նում անհ րա ժեշտ բո լոր մշա կա բույ սե րի ա ճեց մա նը, անհ
րա ժեշտ բո լոր ի րե րի, սար քա վո րում նե րի ու տեխ նի կա յի ար տադ
րութ յա նը։ Ողջ այս ար տադ րան քի ներ քին սպա ռումն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով Ի րա նը զու գա հե ռա բար որ դեգ րում է նաև պրո տեկ
ցիո նիս տա կան տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն և ն վա զա գույ նի 
է հասց նում ներ մուծ ված ապ րանք նե րի տե սա կա րար կշի ռը՝ դրանց 
հա մար մեծ մաք սա տուր քեր սահ մա նե լով։

Այս քա ղա քա կա նութ յունն, ի հար կե, իր դրա կան ազ դե ցութ յունն է ու
նե ցել երկ րի տնտե սա կան բար գա վաճ ման ու պատ ժա մի ջոց նե րին 
դի մա կա յե լու հա մար անհ րա ժեշտ տնտե սա կան ի մու նի տետ ստեղ
ծե լու ի մաս տով։  Բայց ի րա նա կան ապ րանք նե րի ու ծա ռա յութ յուն
նե րի ոչ բո լոր տե սակ ներն են ի րենց ո րա կով հա մա պա տաս խա նում 
մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին. փո խադ րա մի ջոց նե րը, դե ղո րայ քը, մի 
շարք մթերք ներ և  այլ ապ րանք ներ զգա լիո րեն զի ջում են արևմտ
յան շու կա նե րի սահ մա նած ո րա կին ու չա փա նիշ նե րին, բայց ի րան
ցի նե րը ստիպ ված են օգ տա գոր ծել միայն տե ղա կան ար տադ րութ
յան ապ րանք նե րը։  Հատ կա պես բժշկա կան ո լոր տում սա մի շարք 
խնդիր նե րի պատ ճառ է դառ նում, և  մի կող մից պրո տեկ ցիո նիս տա
կան այս քա ղա քա կա նութ յու նը, մյուս կող մից երկ րի տնտե սա կան 
պատ ժա մի ջոց ներն ի րենց ո րո շա կի ազ դե ցութ յունն են ու նե նում 
մարդ կանց ա ռող ջութ յան, նրանց ճա կա տագ րե րի վրա։

 Հա յաս տան-Ի րան քա ղա քա կան 
ու տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը

Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յու նը ա ռա ջին նե րից մեկն է ճա
նա չել  Հա յաս տա նի ան կա խութ յու նը՝ 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 25ին։ 
 Դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ստեղծ ման պա հից եր
կու երկր նե րի միջև ստեղծ վել են բա րիդ րա ցիա կան, գոր ծըն կե րա
յին հա րա բե րութ յուն ներ։  Պետք է հաշ վի առ նել, որ Ի րա նի հա մար 
երկբ ևեռ աշ խար հի ար ևել յան, «փոքր չա րի քը» հա մար վող ԽՍՀՄի 
փլու զումն ու իր հար ևա նութ յամբ նո րան կախ պե տութ յուն նե րի 
ստեղ ծու մը ա վե լի քան ող ջու նե լի ի րա դար ձութ յուն էր։ Իս լա մա կան 
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հե ղա փո խութ յու նը տա րա ծաշր ջա նի այլ երկր նե րում տա րա ծե լու 
նպա տակ ու նե ցող երկ րի հա մար ա թեիս տա կան այդ կայս րութ յան 
եր կա թե վա րա գույր նե րը ան ցան կա լի խո չըն դոտ էին մի լիո նա վոր 
մու սուլ ման նե րին նոր գա ղա փա րա խո սութ յու նը հասց նե լու ճա նա
պար հին։  Սա հատ կա պես մեծ աս պա րեզ էր բա ցում մի ջի նա սիա
կան պե տութ յուն նե րի պա րա գա յում։ Անդր կով կաս յան ե րեք հան րա
պե տութ յուն նե րը նույն պես Ի րա նի հա մար կար ևոր նշա նա կութ յուն 
ու նեին. հատ կա պես Ադր բե ջա նը՝ որ պես շիա յա կան մե ծա մաս նութ
յամբ երկ րորդ եր կիր Ի րա նից հե տո, և  Հա յաս տա նը՝ որ պես Ի րա նի 
միակ քրիս տոն յա հար ևան։ 

 Դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն ներ ստեղ ծե լուց ան մի ջա պես 
հե տո շատ ակ տիվ շփում ներ ու փո խայ ցե լութ յուն ներ են սկսվում 
ԻԻՀի և ՀՀի միջև։  Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րին հա ջող վում 
է գրա գետ դի վա նա գի տութ յան շնոր հիվ ան գամ պա տե րազ մա կան 
տա րի նե րին նյու թա կան ու աշ խար հա քա ղա քա կան ա ջակ ցութ յուն 
ստա նալ իր հա րա վա յին հար ևա նից, որ հատ կա պես այդ տա րի նե րին 
դար ձել էր ար տա քին աշ խար հի հետ կապն ա պա հո վող կար ևոր ու 
ռազ մա վա րա կան հա րա վա յին դար պա սը։ Այդ հա րա բե րութ յուն նե րը 
հնա րա վոր ե ղավ ան սա սան պա հել ան գամ այն բա նից հե տո, երբ 
հայ կա կան տա րած քում խոց վեց ի րան ցի դի վա նա գետ ներ տե ղա փո
խող ի րա նա կան ուղ ղա թի ռը. ծանր ու պա տաս խա նա տու բա նակ
ցութ յուն նե րից հե տո հնա րա վոր ե ղավ ա պա ցու ցել ադր բե ջա նա կան 
սադ րան քը։  Դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ողջ ըն թաց
քում հայի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը պահ պա նել են ի րենց 
գոր ծըն կե րա յին բնույթն ու ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յու նը։  Հա
յաս տանն Ի րա նի հա մար կար ևոր է ոչ միայն աշ խար հա քա ղա քա
կան ի մաս տով՝ որ պես Եվ րո պա յի հետ կա պող կա մուրջ նե րից մե կը, 
ինչ պես հա ճախ բնու թագ րում են ի րան ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե
րը, այլ նաև որ պես ի րենց դեմ սան ձա զերծ ված հա կա քա րոզ չութ յան 
կար ևոր խա ղա քարտ։ Արևմտ յան տե ղե կատ վա կան հոր ձա նու տում 
Ի րա նին որ պես դի վա կան, ա հա բեկ չա կան ու հա կաք րիս տո նեա
կան եր կիր ներ կա յաց նող քա րոզ չութ յա նը Ի րա նը հա ջո ղութ յամբ 
պա տաս խա նում է ոչ միայն իր երկ րում ապ րող քրիս տոն յա փոք րա
մաս նութ յուն նե րի պաշտ պան ված ի րա վունք նե րի ու պե տա կան հո
գա ծութ յան տակ առն ված մշա կու թա յին ու կրո նա կան կո թող նե րի 
առ կա յութ յան մա սին փաս տե րով, այլ նաև իր քրիս տոն յա հար ևան 
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 Հա յաս տա նի հետ ու նե ցած բարձր մա կար դա կի քա ղա քա կան հա
րա բե րութ յուն ներ ու նե նա լու հան գա ման քով։ Ի րա նի «ռե ֆոր միստ» 
նա խա գահ նե րից  Մու համ մադ  Խա թա միի ա ռաջ քա շած « Քա ղա
քակր թութ յուն նե րի երկ խո սութ յուն» դրույ թին անդ րա դառ նա լիս 
փոր ձա գի տա կան հան րութ յու նը հա ճախ հայի րա նա կան հա րա բե
րութ յուն նե րը մատ նան շում է որ պես այդ երկ խո սութ յան օ րի նա կե
լի փաստ։  Սա հատ կա պես ու սում նա սի րութ յան հե տաքր քիր նյութ է 
դառ նում այն հե տա զո տող նե րի հա մար, ո րոնք շիա յա կան իս լա մա
կան փո խօգ նութ յան գա ղա փա րի հի ման վրա խարսխ ված Ի րա նի 
ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րը դի տար կե լիս նշում են հայի րա նա
կան հա րա բե րութ յուն նե րի ո րա կը նաև  Ղա րա բաղ յան պա տե րազ մի 
ու հա կա մար տութ յան ողջ ըն թաց քում։

 Փոր ձա գի տա կան հան րութ յու նը, սա կայն, հա ճախ մատ նան շում է 
այն հան գա մա նը, որ ի հե ճուկս հայի րա նա կան բարձր մա կար դա կի 
քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի՝ տնտե սա կան ո լոր տում հա ջո
ղութ յուն նե րի քիչ օ րի նակ ներ ու նենք։  Հայի րա նա կան տնտե սա կան 
ծրագ րերն են հայի րա նա կան գա զա տար խո ղո վա կը, «Է լեկտ րաէ
ներ գիա գա զի դի մաց» փո խա նակ ման ծրա գի րը,  Մեղ րու ա զատ 
տնտե սա կան գո տին և  այլն։ Ա պա գա յին միտ ված, բայց դեռևս ներդ
րու մա յին անհ րա ժեշտ աղբ յուր նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով 
միս ու ար յուն չստա ցած ծրագ րե րից են  Մեղ րու ՀԵԿը, հայի րա նա
կան եր կաթ գի ծը, ե ռա կողմ ու քա ռա կողմ մի շարք ծրագ րեր, ո րոնք 
միտ ված են  Պար սից  Ծոց–Սև ծով կամր ջի ստեղծ մա նը։  Հա յաս տա
նի՝ ԵԱՏՄ ան դամ դառ նա լուց հե տո մի կող մից նվա զել են ինք նու
րույն տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յուն վա րե լու հնա րա վո րութ յուն
ներն ու դրանց շրջա նա կում հայի րա նա կան տնտե սա կան հա րա
բե րութ յուն նե րը զար գաց նե լու գոր ծի քա կազ մը, մյուս կող մից հնա
րա վո րութ յուն է ստեղծ վել Ի րա նի հետ բա նակ ցութ յուն ներ վա րե լու 
նաև ԵԱՏՄ ա նու նից ու մի ջո ցով՝  Հա յաս տա նը դի տար կե լով որ պես 
ԵԱՏՄԻ րան փոխ գոր ծակ ցութ յան կար ևոր ա ռանցք։ Այս ա ռանց քը 
հատ կա պես կար ևոր դե րա կա տա րում է ստանձ նե լու ԵԱՏՄ–Ի րան 
ա զատ տնտե սա կան գո տի ստեղ ծե լու մա սին պայ մա նա գի րը Ի րա նի 
ու ԵԱՏՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից վա վե րաց վե լուց հե տո։

Ընդ հա նուր առ մամբ հայի րա նա կան տնտե սա կան ծրագ րե րի ա վե լի 
լայն թա փով զար գաց մա նը խան գա րում են մի կող մից Ի րա նի մի ջու
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կա յին ծրագ րով պայ մա նա վոր ված տնտե սա կան պատ ժա մի ջոց նե
րը, մյուս կող մից այն հան գա ման քը, որ  Հա յաս տա նը նորնոր է փոր
ձում մեջ քը շտկել հե ղա փո խութ յու նից ա ռաջ ու նե ցած կո ռուպ ցիա յի 
ու անձ նա կան շա հե րի վրա խարսխ ված տնտե սութ յան պատ ճա ռով։

 Հա յաս տան-Ի րան մշա կու թա յին 
հա րա բե րութ յուն ներ

Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յան մշա կույ թի և  իս լա մա կան 
կա պե րի նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յան տակ գոր ծող, 80ից 
ա վե լի երկր նե րում ԻԻՀ դես պա նատ նե րին կից բաց ված Ի րա նի մշա
կույ թի կենտ րոն նե րը փա փուկ ու ժի ու դրա մի ջո ցով մշա կու թա յին 
ազ դե ցութ յան տա րած ման յու րօ րի նակ կենտ րոն ներ են։  Մու սուլ մա
նա կան երկր նե րում գոր ծող այդ կենտ րոն ներն ի րենց ջան քե րը դնում 
են Ի րա նում գե րա կա շիա յա կան իս լա մա կան գա ղա փա րա խոս նե րի 
գրքե րը, աշ խա տութ յուն ներն ու մտքե րը տա րա ծե լու վրա։ Ոչ իս լա
մա կան երկր նե րում իս լա մա կան մշա կույ թի տա րա ծու մը հաս կա նա
լիո րեն վե րա փոխ վում է մշա կու թա յին իս լա մի տա րած ման։ Եր ևա
նում գոր ծող Ի րա նի մշա կույ թի կենտ րո նի ջան քե րով հա յե րեն են 
թարգ ման վել ի րան ցի գրող նե րի, փի լի սո փա նե րի, կրո նա կան ու աշ
խար հիկ հե ղի նակ նե րի հար յու րա վոր գրքեր։  Կենտ րո նի ա ջակ ցութ
յամբ  Հա յաս տա նի մեկ տասն յա կից ա վե լի հան րակր թա կան դպրոց
նե րում պարս կե րե նը դա սա վանդ վում է որ պես օ տար լե զու, գոր ծում 
է նաև մեկ պարս կա կան դպրոց  Հա յաս տա նում ապ րող ի րան ցի նե րի 
հա մար:

Մ շա կույ թի կենտ րո նի ա ջակ ցութ յամբ ա մեն տա րի Իս լա մա կան հե
ղա փո խութ յան տա րե դար ձի, ինչ պես նաև հե ղա փո խութ յան ա ռաջ
նորդ ա յա թոլ լահ  Ռու հոլ լահ  Խո մեյ նիի ծննդյան ու մահ վան օ րե րի 
կա պակ ցութ յամբ Ի րա նի ու իս լա մի, հայի րա նա կան հա րա բե րութ
յուն նե րի հետ կապ ված այլ հի շար ժան օ րե րի ա ռիթ նե րով գի տա ժո
ղով ներ, կլոր սե ղանքննար կում ներ ու սե մի նար ներ են կազ մա կերպ
վում հա յաս տան յան ի րա նա գի տա կան ինս տի տուտ նե րի ու կենտ
րոն նե րի մաս նակ ցութ յամբ։  Հա յաս տա նում ի րա նա կան մշա կույ թի 
հան րահռ չակ ման կար ևոր կենտ րոն է նաև Եր ևա նում գոր ծող  Կա
պույտ մզկի թը, որը Ի րա նի խնդրան քով ու ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ
մամբ տնօ րին ման է հանձն վել Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ
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յա նը։ Մզ կի թը վեր ջին տա րի նե րին հիմ նա նո րոգ վել, բա րե կարգ վել 
ու իր դռներն է բա ցել հա յաս տա նաբ նակ ի րան ցի նե րի առջև որ պես 
կրո նա կան ու մշա կու թա յին կենտ րոն։ Մզ կի թին կից սրա հում պար
բե րա բար կազ մա կերպ վում են կրո նա կան երկ խո սութ յան, հայի րա
նա կան մշա կու թա յին կա պե րին նվիր ված մի ջո ցա ռում ներ՝ գի տա
ժո ղով ներ, ցու ցա հան դես ներ, մրցույթ ներ։ Մզ կիթն ու նի մեծ գրա
դա րան, մզկի թին կից գոր ծում է պար սից լեզ վի անվ ճար ու սուց ման 
լսա րան։ Մզ կի թում կա տար վում են նաև կրո նա կան ծե սեր շիա յա
կան ա ռանց քա յին կրո նա կան օ րե րի ըն թաց քում, որ սպա սար կում է 
Ի րա նից հրա վիր յալ ի մա մը։ 

 Հայ կա կան մշա կույթն Ի րա նում բար գա վաճ ման, ծաղկ ման ու պե
տա կան հո գա ծութ յան կար ևոր մի ջա վայ րում է գո յատ ևել։ Ի րա
նում գտնվող  Սուրբ  Թա դեի (Սուրբ Թադևոսի) վան քը, որ բազ մա
հա զար հայ հա վա տաց յալ նե րի հա մար նշա նա վոր ուխ տա վայր է, 
 Սուրբ Ս տե փա նոս և  Ձոր ձոր վան քե րի հետ միա սին նե րառ ված է 
ՅՈՒՆԵՍԿՕի հա մաշ խար հա յին ժա ռան գութ յան ցան կում՝ « Հայ կա
կան ե կե ղե ցի նե րը Ի րա նում» ան վամբ։ Ի րա նի՝ հա յե րով բնա կեց ված 
հա մայնք նե րում գոր ծում են հա յե րե նի ու սուց մամբ հան րակրթա
կան դպրոց ներ, Ի րա նում տպագր վում են հա յա լե զու թեր թեր ու ամ
սագրեր, Ի րա նի պե տա կան հե ռուս տաըն կե րութ յան հա մա ցան ցա
յին տար բե րակն ու նի հա յե րեն հա ղոր դում նե րի բա ժին։

Ի րան ցի նե րը՝ որ պես  Հա յաս տան այ ցե լող 
զբո սաշր ջիկ ներ

 Վեր ջին տաս նամ յա կում  Հա յաս տան այ ցե լող զբո սաշր ջիկ նե րի թվում 
մեծ թիվ են կազ մում ի րան ցի նե րը. նրանք հատ կա պես մեծ խմբե րով 
այ ցե լում են մարտ ամ սին՝ գի շե րա հա վա սա րի օ րը՝ նշե լու հին ի րա
նա կան  Նով րուզ տո նը։  Նով րու զը զրա դաշ տա կան ար մատ նե րով 
ի րա նա կան այն տո նե րից է, որ պահ պան վել է ի րա նա կան մշա կույ
թում նաև իս լա մի ըն դու նու մից հե տո։  Գար նա նա յին գի շե րա հա վա
սա րին նշվող ի րա նա կան  Նով րու զը ի րան ցի նե րը հա մա րում են ի րա
նա կան տո մա րով նոր տար վա սկիզբ, որ խորհր դան շում է նաև նոր 
կյան քի, նոր հույ սե րի ու նոր ձեռք բե րում նե րի հնա րա վո րութ յուն։ 
Որ պես զի ակն կալ վող այդ նոր փո փո խութ յուն նե րը լիու լի ներ կա լի
նեն ե կող տա րում, ի րան ցի նե րը տա րին դի մա վո րում են խորհր դան



25

շա կան « Հաֆթ սին» (յոթ «սին») կոչ վող սե ղա նով, ո րի վրա «սին»՝ 
«ս» տա ռով սկսվող յոթ պար տա դիր տարր են դնում՝ նո րա ծիլ կա
նա չե ղեն, ա ծիկ, փշատ, սխտոր, խնձոր, սու մախ և  քա ցախ (սրանք 
բո լո րը պարս կե րե նում «ս» տա ռով են սկսվում)։  Տո նա կան սե ղա նին 
ըն դուն ված է դնել նաև ոս կե ձկնիկ ներ՝ ջրի մեջ, հի լիկ, հա յե լի, ներ
կած ձու, գիրք՝ հա ճախ  Ղու րան՝ մու սուլ մա նա կան ըն տա նիք նե րում, 
Ա վես տա՝ զրա դա շա տա կան ըն տա նիք նե րում կամ սուրբ այլ գիրք, 
ինչ պես նաև  Հա ֆե զի « Դի վա նը»՝ ղա զալ նե րի ժո ղո վա ծուն,  Ֆիր
դու սիի « Շահ նա մեն» և  այլն։  Նով րու զին, ինչ պես տա րա ծաշր ջա նի՝ 
տա րե մու տը խորհր դան շող այլ տո նե րին, ըն դուն ված է այ ցե լել բա
րե կամ նե րին ու հա րա զատ նե րին, միա սին ժա մա նակ անց կաց նել, 
սե ղան նստել ու բա րե մաղ թանք ներ ա սել միմ յանց։  Տա րե մու տի այդ 
տո նին, սա կայն, ըն դուն ված է նաև ճամ փոր դել՝ բա ցա հայ տել նո րա
նոր վայ րեր։ Այս տո նի ա ռի թով սահ ման ված ար ձա կուրդ նե րը հնա
րա վո րութ յուն են տա լիս ի րան ցի նե րին նաև եր կար ժա մա նա կով 
բա ցա կա յե լու ոչ միայն տնից, այլև երկ րից։  Հա յաս տա նը դառ նում 
է  Նով րուզ տո նող ի րան ցի նե րի հա մար գրա վիչ մի քա նի պատ ճառ
նե րով՝ Ի րա նից ու հատ կա պես նրա հյու սի սա յին նա հանգ նե րից ոչ 
հե ռու գտնվե լը, ա զատ մի ջա վայ րը, ժա ման ցի ժա մա նա կա կից վայ
րերն ու բա րեն պաստ կլի ման։ Ի րան ցի նե րի՝ դե պի  Հա յաս տան հոս
քին նպաս տում են նաև ի րան ցի վտա րան դի եր գիչերգ չու հի նե րի՝ 
Եր ևա նում կազ մա կերպ ված հա մերգ նե րը. Իս լա մա կան հե ղա փո
խութ յու նից հե տո երկ րում ար գել ված «փոփ» ո ճի ե րաժշ տութ յու նը 
շա րու նա կում է հան րա ճա նաչ լի նել ի րան ցի նե րի շրջա նում, իսկ այդ 
ժան րի՝ ԱՄՆում բնակ վող աստ ղե րը, Ի րա նում հա մերգ ու նե նա լու 
հնա րա վո րութ յու նից զրկված լի նե լով, հա ճույ քով գա լիս են Եր ևան՝ 
ի րենց ի րան ցի երկր պա գու նե րին հան դի պե լու։

Ի րա նի Իս լա մա կան  Հան րա պե տութ յան 
կրո նա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րը

Ի րա նը բազ մա դար յա պատ մութ յան ըն թաց քում նե րա ռել է բա զում 
ազ գեր ու ժո ղո վուրդ ներ, ո րոնք ապ րել են կողք կող քի՝ եր բեմն հաշտ, 
եր բեմն պա տե րազ մե լով, բայց կի սե լով ընդ հա նուր մշա կու թա յին 
տա րածք, ա վան դույթ ներ ու սո վո րույթ ներ: Իս լա մա կան  Հան րա պե
տութ յան  Սահ մա նադ րութ յամբ՝ ժա մա նա կա կից Ի րա նում գո յութ
յուն չու նեն ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն ներ, պե տութ յու նը ճա նա
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չում է միայն կրո նա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րի: Ընդ ո րում՝ երկ րի 
բո լոր քա ղա քա ցի նե րը հա մար վում են ի րան ցի՝ մու սուլ ման ի րան ցի, 
քրիս տոն յա ի րան ցի, զրա դաշ տա կան ի րան ցի և  այլն: Ի րա նի կրո
նա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րը ներ կա յաց ված են երկ րի օ րենս դիր 
մարմ նում հինգ պատ գա մա վո րա կան տե ղով՝ մեկ պատ գա մա վոր 
հրեա կան, մե կը՝ զրա դաշ տա կան, մե կը՝ քրիս տոն յա ա սո րա կան և  
եր կու սը հայ կա կան հա մայն քի հյու սի սա յին ու հա րա վա յին թե մե րից: 
Այս տե ղե րը Ի րա նի խորհր դա րա նում մշտա կան են, այլ կերպ ա սած՝ 
ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ կրո նա կան այս հա մայնք ներն ընտ րում 
են ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:

Ի րա նի հյու սի սա յին նա հանգ նե րում՝ ար ևել յան ու արևմտ յան Ատր
պա տա կան նե րում և Ար դե բի լում, ապ րում են ա զե րիա խոս ի րան ցի
ներ: Ըստ ի րա նա կան քա ղա քա կան փի լի սո փա յութ յան՝ այս հատ
վա ծի ի րան ցի նե րը ա զե րիա խոս են դար ձել այս տեղ հաս տատ ված 
թյուր քա խոս իշ խա նութ յուն նե րի ազ դե ցութ յամբ: Այս հան գա ման քը 
հաշ վի առ նե լով՝ ճիշտ չէ հայ կա կան խո սույ թում նրանց ադր բե ջան
ցի ան վա նելն ու Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յու նում ապ րող նե րի 
հետ նույ նաց նե լը։ Ի րա նի այս նա հանգ նե րում ապ րող ի րան ցի նե րը 
մեծ մա սամբ կի սում են Ի րա նի պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նութ յան 
տե սա կետ նե րը երկ րի ներ քին ու ար տա քին քա ղա քա կան հար ցե րի 
վե րա բեր յալ։

Այս շրջան նե րում, սա կայն, կա ոչ շատ տա րած ված, բայց եր բեմներ
բեմն իր մա սին հի շեց նող ազ գայ նա կան հատ ված: Ա զե րիա կան ազ
գայ նա կա նութ յան տե սա կե տից ի րենք ազ գակ ցա կան ընդ հան րութ
յուն ու նեն Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յան ա զե րի նե րի հետ։  Քա նի 
որ այս տե սա կե տը հենց Ադր բե ջա նի քա րոզ չա կան դրույթ նե րից 
մեկն է և  իր մեջ նվա ճո ղա կան նկրտում ներ է պա րու նա կում, այս
տեղ հա կազ դե ցութ յան է հան դի պում Ի րա նի կենտ րո նա կան իշ խա
նութ յուն նե րի կող մից: Ընդ հա նուր առ մամբ, սա կայն, ա զե րիա խոս 
ի րան ցի նե րը, ներգ րավ ված լի նե լով պե տա կան կա ռա վար ման հա
մա կար գում, ընդ հա նուր հա մաի րա նա կան օ րա կար գե րի կրողն են 
դառ նում, և  ազ գա յին պատ կա նե լութ յու նը քիչ դեպ քե րում է ո րո շիչ 
գոր ծոն լի նում։ Ի րա նի  Հոգ ևոր Ա ռաջ նորդ ա յա թոլ լահ  Խա մե նեիի 
հայրն, օ րի նակ, նույն պես ա զե րիա խոս ի րան ցի է՝ Ար ևել յան Ատր
պա տա կան նա հան գի  Խա մե նե բնա կա վայ րից։
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Ի րա նում ապ րում են նաև քրդեր, որ կենտ րո նա ցած են հիմ նա կա
նում  Թուր քիա յին ու Ի րա քին սահ մա նա կից նա հանգ նե րում, ա րաբ
ներ՝ հիմ նա կա նում երկ րի հա րա վում, ի րա նա կան այլ ժո ղո վուրդ ներ՝ 
բե լուջ ներ, զա զա ներ, թա թեր, գի լան ցի ներ, մա զան դա րան ցի ներ և  
այլն։  Ֆար սե րը, ո րոնց ա նու նից է ծա գում Ի րա նի  Պարս կաս տան, 
Persia, Персия ա նու նը, տար բեր աղբ յուր նե րի հա մա ձայն, կազ մում 
են երկ րի ընդ հա նուր բնակ չութ յան 4550 %ը միայն։ Ն րանց ա նու
նով է կոչ վում երկ րի կենտ րո նա կան նա հանգ նե րից մե կը՝  Ֆար սը, որ 
հայտ նի է իր  Շի րազ մարզ կենտ րո նով ու  Սաա դի և  Հա ֆեզ բա նաս
տեղծ նե րով։

Ի րա նի մու սուլ ման բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յու նը շիա մու սուլ
ման ներ են՝ տաս ներ կո ւի մա մա կան ճյու ղի հետ ևորդ ներ։ Ի րա նում 
ապ րող սուն նի մու սուլ ման նե րը, ըստ պաշ տո նա կան, մի ջազ գա յին 
որ ևէ հե տա զո տութ յամբ չհաս տատ ված տվյալ նե րի, 10 %ից էլ քիչ 
են և  հիմ նա կա նում երկ րի ար ևել յան նա հանգ նե րում են կենտ րո
նա ցած։ Սուն նի մու սուլ ման ներ են Ի րա նի բե լուջ ներն ու քրդե րը, 
ո րոնց շրջա նում կան նաև ան ջա տո ղա կան տրա մադ րութ յուն նե րով 
խմբեր, ո րոնք պար բե րա բար ա վե լի են ակ տի վա նում ու միջկ րո նա
կան բա խում նե րի ա ռիթ ստեղ ծում:  Բե լու ջա կան այդ խմբե րը կա
պեր ու նեն  Պա կիս տա նի բե լուջ նե րի հետ, իսկ քրդե րը՝  Թուր քիա յի 
ու Ի րա քի քրդե րի հետ: Այս հան գա ման քը ա ռիթ է դառ նում տա րա
ծաշր ջա նա յին ու ար տա տա րա ծաշր ջա նա յին տար բեր ու ժե րի ու 
խմբա վո րում նե րի կող մից նրանց խնդիր նե րի շա հարկ ման, հա կաի
րա նա կան քա ղա քա կա նութ յուն նե րի մեջ օգ տա գործ ման հա մար:

Ք րիս տոն յա նե րը Ի րա նի տա րած քում ապ րում են դա րեր շա րու նակ. 
հայ կա կան հա մայն քը Ի րա նի քրիս տո նեա կան ա մե նա հին հա մայնքն 
է։  Հա յե րից բա ցի՝ Ի րա նում ապ րում են նաև ա սո րի քրիս տոն յա ներ։ 
Ք րիս տո նեութ յու նը երկ րում տա րած վել է քրիս տո նեութ յան ա ռա ջին 
իսկ դա րե րում, բայց պատ մութ յան ողջ ըն թաց քում մնա ցել է երկ րի 
փոք րա մաս նութ յան կրոն զրա դաշ տա կա նութ յան, սուն նի և  հե տա
գա յում շիա իս լա մի մե ծա մաս նութ յան կող քին։

 Հայ կա կան հա մայնքն Ի րա նում

 Հայ կա կան հա մայնքն Ի րա նում մե ծա պես ձևա վոր վել է 17րդ  դա
րի սկզբին  Սեֆ յան  Շահ Աբ բա սի մեծ բռնա գաղ թի հետ ևան քով։ 
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Ս պա հա նի մո տա կայ քում հաս տատ ված ու հե տա գա յում  Նոր  Ջու
ղա բնա կա վայ րը կա ռու ցած հա յերն Ի րա նում բռնա գաղ թի ա ռա ջին 
իսկ օ րե րից ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յան ու վե րա բեր մուն քի են 
ար ժա նա ցել ի րան ցի ղե կա վար նե րի կող մից։  Քա նի որ  Շահ Աբ բա սի 
նպա տա կը հա յե րի մի ջո ցով Եվ րո պա յի հետ առևտ րա յին ու մշա կու
թա յին կա պեր հաս տա տելն էր, նա ջա նում էր պա րարտ հող ստեղ
ծել, որ պես զի հա յերն Ի րա նում ի րենց երկ րորդ տու նը կա ռու ցեն ու 
հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նեն այն բնա գա վառ նե րում, ո րոն ցում զբաղ
ված էին՝ առև տուր, ար տադ րութ յուն, նաև գրատ պութ յուն ու ե կե ղե
ցա շի նութ յուն։ Իր գո յութ յան չորս դար յա պատ մութ յան ըն թաց քում 
հայ կա կան հա մայն քը կա րո ղա ցել է պահ պա նել իր լե զուն, մշա կու
թա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, կրո նա կան ծե սե րի հան դեպ հո
գա տար վե րա բեր մունքն ու ա վան դա կան հայ կա կան սո վո րույթ նե
րը։  Հա մայն քում գե րիշ խող ա վան դա կան հա յացք նե րը մի ջազ գա յին 
ու միջկ րո նա կան ա մուս նութ յուն նե րի հան դեպ հնա րա վո րութ յուն 
են տվել գրե թե բա ցա ռե լու ու ծաց ման դեպ քե րը։ 

 Հայ կա կան հա մայն քը Ի րա նում ազ նիվ, աշ խա տա սեր ու օ րի նա
պաշտ քա ղա քա ցի նե րի հա մայն քի համ բավ ու նի, իսկ հա յերն Ի րա
նում զու գորդ վում են քրիս տո նեութ յան հետ. հա ճախ մյուս քրիս
տոն յա նե րին նույն պես հայ են ան վա նում, այս պես, Ի րա նում կա րե լի 
է լսել՝ հայ գեր մա նա ցի, հայ ֆրան սիա ցի և  այլն։

Ի րա նա հա յե րը ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նեն Ի րա նի հա սա րա կա
կանմշա կու թա յին կյան քում, իսկ քա ղա քա կան կյան քին մաս նակ
ցում են՝ օգտ վե լով ի րենց վե րա պահ ված քվո տա նե րից. ընտր վում են 
 Մաջ լե սի պատ գա մա վոր, մաս նակ ցում հա մայն քա յին ու հա մա հայ
կա կան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յա նը։  Քա ղա քա կան ու պե տա կան 
մյուս օ ղակ նե րի հա մար անհ րա ժեշտ մու սուլ մա նա կան ինք նութ յան 
բա ցա կա յութ յու նը թույլ չի տա լիս ու նե նալ հայ կա կան ներգ րավ վա
ծութ յուն նաև այդ ո լորտ նե րում։ Ի րա նա հա յե րին նվիր ված  Ժա նետ 
Տ.  Լա զար յա նի «Ի րա նա հա յոց հան րա գի տա րան» աշ խա տութ յան 
մի ջո ցով կա րե լի է ծա նո թա նալ հար յու րա վոր նշա նա վոր ի րա նա
հա յե րի կեն սագ րութ յուն նե րի, ո րոնք հա ջո ղութ յուն նե րի են հա սել 
բժշկութ յան, աստ ղա ֆի զի կա յի, ճար տա րա պե տութ յան ու մշա կույ
թի բնա գա վառ նե րում։ Ա ռա ջին ի րան ցի կին աստ ղա ֆի զի կոս Ա լե
նուշ  Տեր յա նը, կոմ պո զի տոր  Լո րիս Ճգ նա վոր յա նը, գրող  Զո յա  Փիր
զա դը և  շատ ու րիշ ներ այդ ցան կի ա ռանց քա յին դեմ քե րից են։
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ՀԱՅ-ԱՐԱԲԱԿԱՆ      
ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.     
ԵՐԿԿՈՂՄ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ     
ԵՎ «ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺ»

7րդ  դա րում դե պի  Հա յաս տան ա րա բա կան ար շա վանք նե րից մինչ 
օրս մենք ա նընդ հատ շփման մեջ ենք ա րաբ նե րի, իս լա մա դա վան ժո
ղո վուրդ նե րի և  պե տութ յուն նե րի հետ: Այդ շփում նե րի արդ յուն քում 
հայա րա բա կան հա րա բե րութ յուն նե րում առ կա են պատ մա կան, 
մշա կու թա յին, լեզ վա կան, առևտ րա յին, տնտե սա կան, քա ղա քա կան 
փո խազ դե ցութ յան և  փոխ ներ թա փանց ման բազ մա թիվ դրսևո րում
ներ:  Հայա րա բա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բնա կան զար գա ցումն 
ի սկզբա նե պայ մա նա վոր ված է ե ղել հա յե րի՝ Ա րա բա կան խա լի ֆա
յութ յան, ա պա ա րաբ նե րի հետ Օս ման յան կայս րութ յան կազ մում 
ապ րե լու հետ։ Այժմ ՀՀն  ա րա բա կան եր կու տասն յա կից ա վե լի պե
տութ յուն նե րի հետ ու նի բազ մա կողմ հա րա բե րութ յուն ներ և  տա
րա տե սակ շփում ներ։  Հաշ վի առ նե լով ա րա բա կան երկր նե րի կարե
վո րութ յու նը մեր տա րա ծաշր ջա նի հա մար՝ ձեռ նար կի այս բաժ նում 
տե ղե կութ յուն ներ կհա ղորդ վեն ա րա բա կան երկր նե րում հայ կա կան 
հա մայնք նե րի, հայա րա բա կան երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի և  
այդ երկր նե րի՝ տա րաբ նույթ հիմ նադ րամ նե րի և  դես պա նատ նե րի 
մի ջո ցով ՀՀում ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի մա սին: 

 Ձեռ նար կում ա րա բա կան երկր ներ ա սե լով նկա տի են առն վում Հ յու
սի սա յին Աֆ րի կա յի, Ա ռա ջա վոր Ա սիա յի և Ա րա բա կան թե րակղ զու 
տա րած քում գտնվող, Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի լի գա կազ մա
կեր պութ յան ան դամ 22 պե տութ յուն նե րը, ո րոնց պաշ տո նա կան 
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լե զուն ա րա բե րենն է: Դ րանք են՝  Սի րիա,  Լի բա նան, Ի րաք,  Հոր
դա նան,  Պա ղես տին, Ե գիպ տոս,  Քու վեյթ, ԱՄԷ,  Կա տար,  Բահ րեյն, 
Օ ման, Ե մեն,  Սաուդ յան Ա րա բիա, Ալ ժիր,  Սու դան,  Մա րոկ կո,  Թու
նիս,  Սո մա լի,  Լի բիա,  Մավ րի տա նիա,  Ջի բու թի,  Կո մոր յան կղզի ներ 
(տե՛ս  Հա վել ված 1): 

 Հայ կա կան հա մայնք ներն 
ա րա բա կան երկր նե րում 

Ա րա բա կան երկր նե րի հայ կա կան հա մայնք ներն ի րենց ծագ ման 
պատ մութ յամբ և  ժա մա նա կագ րութ յամբ տար բեր վում են միմ յան
ցից և  հատ կա պես ՀՀ ան կա խութ յու նից հե տո շո շա փե լի դե րա կա
տա րութ յուն են ու նե ցել և  ու նեն մեր երկ րի և  ա րա բա կան մի շարք 
պե տութ յուն նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի կա յաց ման և  զար գաց
ման գոր ծում: Հ նա գույն ժա մա նակ նե րից հայ կա կան ա վան դա կան 
հա մայնք ներ են գոր ծել ժա մա նա կա կից  Սի րիա յում,  Լի բա նա նում, 
 Հոր դա նա նում, Ե գիպ տո սում, Ի րա քում, իսկ ա վե լի ուշ հա յե րը հաս
տատ վել են նաև  Ծո ցի տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րում, մաս նա վո րա
պես  Քու վեյ թում և Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րում:  Հա յե րի 
ներ կա յութ յան հաս տա տումն ա րա բա կան աշ խար հում ըն դուն ված է 
բա ժա նել եր կու շրջա նի՝ մինչև ցե ղաս պա նութ յու նը և դ րա նից հե
տո: Որ պես մի նոր շրջան ա ռանձ նա նում է նաև հայ կա կան ա վան
դա կան հա մայնք նե րի վե րար տադ րութ յան և  աշ խա տան քա յին միգ
րա ցիա յի մի ջո ցով  Պար սից ծո ցի1 տա րա ծաշր ջա նում հայ կա կան 
նոր հա մայնք նե րի ձևա վո րու մը:

 Հա յե րը ա րա բա կան աշ խար հի երկր նե րում բնա կութ յուն են հաս տա
տել մ.թ.ա. 1ին դա րում:  Պատ մաաշ խար հագ րա կան  Սի րիա յի տա
րած քում ( Բի լադ ալ Շամ, ընդգր կում է ներ կա յիս  Սի րիան,  Պա ղես
տի նի ո րոշ հատ ված ներ, Իս րա յե լի տա րած քը,  Լի բա նա նի լեռ նա յին 
հատ ված նե րը) հա յե րը հաս տատ վել են դեռևս  Տիգ րան  Մե ծի օ րոք, 
երբ Ա սո րի քի մեծ մասն ընդգրկ վել է հայ կա կան պե տա կա նութ յան 

1 Ի րա նի և Ա րա բա կան թե րակղ զու միջև գտնվող ծո ցը հնա գույն ժա մա նակ նե րից հայտ նի 
է Պար սից ծոց ան վամբ, թեև 1960ա կան թվա կան նե րից Ծո ցի ա րա բա կան երկր նե րը սկսե
ցին կո չել այն Ա րա բա կան ծոց:
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կազ մում, ինչն ու ղեկց վել է հա յե րի զանգ վա ծա յին տե ղա փո խութ
յամբ Ա սո րիք և դ րան հա րող փյու նիկ յան տա րածք ներ: 7րդ  դա րում 
 Հա յաս տա նում ա րա բա կան տի րա պե տութ յան հաս տատ ման, ա վե լի 
ուշ՝ 911րդ  դա րե րում Բ յու զան դա կան կայս րութ յան կող մից Հ յու սի
սա յին  Սի րիա զգա լի թվով հա յեր գաղ թեց նե լու,  Բագ րա տու նի նե րի 
թա գա վո րութ յան անկ ման, սել ջուկ յան թուր քե րի աս պա տա կութ յուն
նե րի, ինչ պես նաև  Կի լի կիա յի հայ կա կան պե տութ յան անկ ման հետե
վան քով հա յե րի թի վը  Սի րիա յի տա րած քում ա ճել է: 

 Լի բա նա նում հայ կա կան հա մայն քի ձևա վո րումն ըն թա ցել է  Սի րիա
յում հա յե րի հաս տատ ման ու ղիով՝ պայ մա նա վոր ված միև նույն՝  Բի
լադ ալ Շա մի տա րա ծաշր ջա նում գտնվե լու հան գա ման քով:  Ժա մա
նա կա կից  Հոր դա նա նում ևս  հա յե րը բնակ վել են վաղն ջա կան ժա
մա նակ նե րից, հա յե րի թի վը ստվա րա ցել է խա չա կիր նե րի շրջա նում, 
սա կայն որ պես հա մայնք ձևա վոր վել է միայն 20րդ  դա րում: 

Մ.թ .ա. 83 թ.  Մո սու լի գրա վու մը  Տիգ րան  Մե ծի կող մից կա րող է վկա
յել ժա մա նա կա կից Ի րա քում ա ռա ջին հա յե րի հաս տատ ման մա սին, 
սա կայն հա մայն քի ձևա վո րու մը թվագր վում է միայն Աբ բաս յան խա
լի ֆա յութ յան շրջա նին (813րդ դդ.): Ի րա քա հայ հա մայն քը մե ծա ցել 
է 19րդ դ. վեր ջին Ար ևել յան և Արևմտ յան  Հա յաս տա նից, ինչ պես և 
 Պարս կաս տա նից գաղ թած մեծ թվով հա յե րի և  հատ կա պես հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո ար հա վիր քից փրկված հա յե րի մի ջո ցով: 

Ըստ պատ մա կան տե ղե կութ յուն նե րի՝ Ե գիպ տո սում հա յե րը բնակ
վել են փա րա վոն յան եր րորդ դի նաս տիա յի ժա մա նակ նե րից, նրանց 
թի վը զգա լիո րեն ա վե լա ցել է հատ կա պես  Ֆա թիմ յան նե րի (1012րդ 
դդ.) իշ խա նութ յան օ րոք, ա պա՝  Մու համ մադ Ա լիի կա ռա վար ման 
շրջա նում՝ հաս նե լով շուրջ 12000ի:

 Վե րոնշ յալ ա րա բա կան երկր նե րում հայ կա կան ներ կա յութ յու նը հա
մալր վել և  ար դեն կազ մա կերպ ված հա մայն քա յին գոր ծու նեութ յան 
է ձևա փոխ վել 1915 թ. հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո, երբ այս 
երկր նե րը ա պաս տան տվե ցին հա յե րին: 

 Ծո ցի ա րա բա կան երկր նե րի հայ կա կան հա մայնք նե րը ձևա վոր վել 
են հա մե մա տա բար ուշ՝ պայ մա նա վոր ված այս տեղ միայն 1950ա
կան թվա կան նե րին նավ թարդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման և  աշ
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խա տան քի հնա րա վո րութ յուն նե րի ստեղծ ման հետ:  Միև նույն ժա
մա նակ  Մեր ձա վոր Ար ևել քի տա րա ծաշր ջա նում ընդ հա նուր լար վա
ծութ յան,  Լի բա նա նում 19751990 թթ. քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ
մի, Ի րա նի Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան (1979), Ի րանի րաք յան 
պա տե րազ մի (19801988) հետ ևան քով ևս  Մեր ձա վոր Ար ևել քից հա
յե րի մեծ հոսք սկսվեց Ա րա բա կան թե րակղ զու երկր ներ:

 Ծո ցի երկր նե րից հա յերն ա ռա ջի նը հաս տատ վել են  Քու վեյ թում՝ այս
տեղ գա լով Ի րա քից, Ի րա նից,  Լի բա նա նից,  Սի րիա յից,  Պա ղես տի նից 
և  Հոր դա նա նից:  Հա մայն քի ձևա վոր ման սկիզ բը հա մար վում է ա ռա
ջին հա մայն քա յին կա ռույ ցի՝ Ազ գա յին վար չութ յան ստեղ ծու մը 1954 թ.: 
ԱՄԷում ևս  հա յե րը հաս տատ վել են դեռևս նա խորդ դա րի 60ա կան 
թվա կան նե րին,19751980ա կան թվա կան նե րին նրանց թի վը ա ճել 
է՝ դարձ յալ  Լի բա նա նից,  Սի րիա յից և Ի րա նից տե ղա փոխ ված հա
յե րի հաշ վին: Այս եր կու երկր նե րում ար դեն նա խորդ դա րի վեր ջին 
կա յին կա յա ցած հա մայն քա յին կա ռույց ներ: Այժմ նկա տե լի է հա յե րի 
թվի աճ և  հա մայն քա յին կա ռույց նե րի ստեղծ ման մի տում նաև  Կա
տա րում:

 Ծո ցի տա րա ծաշր ջա նի մյուս երկր նե րում՝  Սաուդ յան Ա րա բիա յում, 
 Բահ րեյ նում, Օ մա նում, ինչ պես նաև Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի ա րա
բա կան երկր նե րում հա յե րի ներ կա յութ յու նը փոք րա թիվ է: 

 Հա մայնք նե րի կար գա վի ճակն ու ղե կա վար մար մին նե րը:  Մեր
ձա վոր և  Մի ջին Ար ևել քի երկր նե րում հայ կա կան հա մայնք նե րը դի
տարկ վում են որ պես կրո նա կան փոք րա մաս նութ յուն, ուս տի ղե կա
վար վում են հոգ ևորկրո նա կան իշ խա նութ յան կող մից: 1924 թ.  Սի
րիա յում բնակ վող հա յե րը ստա ցել են քա ղա քա ցիութ յուն՝ միև նույն 
ժա մա նակ հնա րա վո րութ յուն ստա նա լով մաս նակ ցե լու ընտ րութ յուն
նե րին:  Հա մայն քը ղե կա վար վում է հոգ ևորկրո նա կան իշ խա նութ
յան կող մից, որն ու նի նաև դա տա կան ու ի րա վա կան ո րոշ գոր ծա
ռույթ ներ (հաս տատ ված է  Սի րիա յի ար դա րա դա տութ յան նա խա րա
րութ յան կող մից): 

Ե գիպ տա հայ ոչ այն քան մե ծա թիվ հա մայն քը 1946 թ ից ու նի կրո նա
կան հա մայն քի ի րա վա բա նա կան կար գա վի ճա կի պե տա կան վա վե
րա ցում:  Հա մայն քա յին օ րենս դիր մար մի նը Ե գիպ տա հայ թե մա կան 
ժո ղո վի հա մա գու մարն է ( Կա հի րեի և Ա լեք սանդ րիա յի թե մա կան 
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ժո ղով ներ): Այժմ հա մայն քը ղե կա վար վում է թե մա կան (օ րենս դիր) 
ժո ղով նե րի, դրանց ան դամ նե րի կող մից ընտր ված քա ղա քա կան ժո
ղով նե րի (գոր ծա դիր), թե մա կան ա ռաջ նոր դի և  հայ կա թո ղի կե թե մի 
ա ռաջ նորդ նե րի մի ջո ցով:

Ի րա քա հայ հա մայն քի բարձ րա գույն ղե կա վար մար մի նը թե մա կան 
խորհր դի ընտ րած Ազ գա յին կենտ րո նա կան վար չութ յունն է (կենտ
րո նը՝  Բաղ դադ), ո րին հաշ վե տու են  Մո սու լի,  Քիր քու քի և  Բաս րա յի 
թա ղա կան խոր հուրդ նե րը: 

 Քու վեյ թի հայ կա կան հա մայն քը 1962 թ. ստա ցել է օ րի նա կան կրո
նա կան հա մայն քի կար գա վի ճակ և վ կա յա գիր. այս վկա յագ րով 
շնորհ ված ա ղո թա տե ղի ու նե նա լու ի րա վուն քով 1963 թ.  Քու վեյ թում 
բաց վել է միակ հայ կա կան ե կե ղե ցին: 1996 թ ից ԱՄԷում բնակ վող 
հա յե րը ևս  ճա նաչ վել են որ պես կրո նա կան հա մայնք և ս տա ցել ազ
գա յին ե կե ղե ցա կան հաս տա տութ յուն ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րութ
յուն:  Հա մայն քի բարձ րա գույն և  օ րենս դիր կա ռույ ցը թե մա կան մար
մինն է, իսկ գոր ծա դիր մար մին նե րը տե ղե րում ձևա վոր վող ազ գա յին 
վար չութ յուն ներն են:

Ի տար բե րութ յուն  Սի րիա յի և  Լի բա նա նի՝  Ծո ցի երկր նե րում բնակ
վող հա յե րը տվյալ երկ րի քա ղա քա ցիութ յուն ստա նալ չեն կա րող: 
 Հա մա ձայն այս երկր նե րի քա ղա քա ցիութ յան մա սին օ րեն քի՝ այլ ազ
գութ յուն նե րը, այդ թվում հա յե րը, կա րող են ու նե նալ միայն ժա մա
նա կա վոր կա ցութ յան և  աշ խա տան քի ի րա վունք: 

 Կու սակ ցութ յուն ներ:  Մեր ձա վոր Ար ևել քի գրե թե բո լոր երկր նե
րում, որ տեղ առ կա են հայ կա կան հա մայնք ներ՝ առն վազն հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո ձևա վոր ված, գոր ծում են հայ կա կան 
ա վան դա կան ե րեք կու սակ ցութ յուն նե րը՝  Հայ հե ղա փո խա կան դաշ
նակ ցութ յու նը (ՀՅԴ),  Ռամ կա վար ա զա տա կան կու սակ ցութ յու նը 
(ՌԱԿ) և  Սո ցիալդե մոկ րատ հնչակ յան կու սակ ցութ յու նը (ՍԴՀԿ): 
Դ րանք, սա կայն, գոր ծու նեութ յան տար բեր դրսևո րում ներ ու նեն 
ա րա բա կան երկր նե րում՝ պայ մա նա վոր ված այդ երկր նե րի քա ղա
քա կան հա մա կար գի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: 

 Սի րիա յում հայ կա կան կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յունն ար
տոն ված չէ, սա կայն հա յե րը կա րող են քա ղա քա կա նութ յամբ զբաղ
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վել: 1971 թ ից մինչ օրս հայ պատ գա մա վոր նե րը ներ կա յաց վա ծութ
յուն ու նեն  Սի րիա յի խորհր դա րա նում: Այժմ  Սի րիա յի խորհր դա րա
նում 250 պատ գա մա վոր նե րի թվում են նաև եր կու հայ պատ գա մա
վոր,  Հա լե պի և  Լա թա քիա յի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րում ևս  հա յեր կան: 

 Հա յերն ա ռա վել ակ տիվ մաս նակ ցում են  Լի բա նա նի քա ղա քա կան 
կյան քին:  Լի բա նա նա հա յե րը կա րող են մաս նակ ցել  Լի բա նա նի ներ
քա ղա քա կան կյան քին՝ որ պես կրո նա դա վա նա կան հա մայնք նե րից 
մե կի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  Միև նույն ժա մա նակ  Լի բա նա նի քա ղա քա
ցիութ յուն ու նե ցող ազ գութ յամբ հայ գոր ծիչ նե րը կա րող են քա ղա քա
կան գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել այդ երկ րի այս կամ այն քա ղա քա կան 
ու ժի շրջա նա կում՝ զբա ղեց նե լով քա ղա քա կան պաշ տոն ներ կամ լի
նե լով պե տա կան ծա ռա յութ յան մեջ: Այժմ  Լի բա նա նի 30 նա խա րար
նե րից բաղ կա ցած կա ռա վա րութ յան կազ մում եր կու հայ նա խա րար 
կա (զբո սաշր ջութ յան և  սո ցիա լա կան հար ցե րի): Այս տեղ, ի տար
բե րութ յուն  Սի րիա յի, պատ գա մա վոր նե րը կա րող են ա ռա ջադր վել 
հենց հայ կա կան կու սակ ցութ յուն նե րի ցու ցակ նե րով:  Վեր ջին ընտ
րութ յուն նե րի արդ յունք նե րով  Լի բա նա նի 128 պատ գա մա վոր նե րից 
բաղ կա ցած խորհր դա րա նում 5 հայ պատ գա մա վոր կա: 

Ի րա քում հայ ազ գա յին քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու
նեութ յունն ար գել ված է:  Հա մայն քի ազ գա յին կյան քը կազ մա կեր
պում են կրո նա կան, բա րե գոր ծա կան, մշա կու թա յին, մար զա կան, 
ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը:

Ե գիպ տո սում և  Հոր դա նա նում ևս  հայ ազ գա յին կու սակ ցութ յուն
նե րը չու նեն պե տա կան գրան ցում, այլ գոր ծում են ի րենց են թա կա 
մշա կու թա յին և  մար զա կան միութ յուն նե րի, ինչ պես նաև մա մու լի 
մի ջո ցով: 

 Հոգ ևոր կյանք: Ա րա բա կան երկր նե րի հայ կա կան հա մայնք նե րը 
բա ժան ված են կրո նա դա վա նա կան ե րեք հա մայնք նե րի՝ ա ռա քե լա
կան ներ, կա թո լիկ ներ, ա վե տա րա նա կան ներ: Այս բո լոր հա մայնք նե
րի կենտ րո նա կան ղե կա վար կա ռույց նե րը  Լի բա նա նում են. դրանք 
են  Մե ծի  Տանն  Կի լի կիո կա թո ղի կո սութ յու նը (Ան թի լիաս),  Հայ  Կա
թո ղի կե պատ րիար քա րա նը (Զմ մառ),  Մեր ձա վոր Ար ևել քի  Հայ ա վե
տա րա նա կան ե կե ղե ցի նե րի միութ յու նը ( Բեյ րութ. նե րա ռում է տա



35

րա ծաշր ջա նի 6 երկր նե րի՝  Թուր քիա յի, Ի րա նի, Ի րա քի,  Սի րիա յի,  Լի
բա նա նի, Ե գիպ տո սի, ինչ պես նաև  Հու նաս տա նի և Ավստ րա լիա յի 
հայ ա վե տա րա նա կան հա մայնք նե րը)։

Սի րիա յում հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին ու նի եր կու թեմ՝  Բե րիո, որ 
են թա կա է Ան թի լիա սին, և  Դա մաս կո սի, որ են թա կա է Էջ միած նին: 
 Սի րիա յի հայ կա թո լիկ ներն ու նեն ա ռաջ նոր դա րան ներ  Դա մաս կո
սում և  Հա լե պում, իսկ հայ ա վե տա րա նա կան նե րը՝ հա մայն քա պե
տութ յուն  Հա լե պում: 

Ի րա քի հա յոց թե մը ևս  էջ միած նա կան է և  ու նի 9 ե կե ղե ցի: 

Ե գիպ տո սում կա հայ ա ռա քե լա կան 5, հայ կա թո ղի կե 3 և  հայ ա վե
տա րա նա կան 1 ե կե ղե ցի: 

 Քու վեյ թի,  Կա տա րի, Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րի և  Բահ
րեյ նի հայ հա մայնք նե րը  Քու վեյ թի և Ա րա բա կան ծո ցի թե մի կազ
մում են:  Քու վեյ թում և ԱՄԷում կա թո լիկ և  ա վե տա րա նա կան կա
ռույց ներ չկան, ուս տի այդ ե կե ղե ցի նե րի հետ ևորդ ներն այ ցե լում են 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցի: 

Կր թա կան կյանք: Ա րա բա կան երկր նե րի հայ կա կան դպրոց նե րը 
տվյալ երկր նե րի կրթա կան հա մա կար գի կազ մում են և  ի րա կա նաց
նում են պե տա կան հա մա կար գով ու սու ցում՝ հա յա գի տա կան անհ
րա ժեշտ ա ռար կա նե րի դա սա վանդ մամբ: Այժմ հայ կա կան ա մե նօր
յա դպրոց ներ կան  Սի րիա յում,  Լի բա նա նում,  Քու վեյ թում, Ի րա քում, 
իսկ  Կա տա րում,  Շար ժա Դու բա յում և Ա բու  Դա բիում գոր ծում են մե
կօր յա վար ժա րան ներ: Ա րա բա կան երկր նե րում կան հայ կա կան գի
տա հե տա զո տա կան կա ռույց ներ: Դ րան ցից հատ կա պես հայտ նի են 
 Կա հի րեի հա մալ սա րա նի  Հա յա գի տա կան կենտ րո նը և  Բեյ րու թում 
գոր ծող  Հայ կազ յան հա մալ սա րա նը:

 Հա յա գի տա կան կենտ րո նը բաց վել է 2007 թ. Ե գիպ տո սում ՀՀ դես
պա նութ յան ջան քե րի շնոր հիվ  Կա հի րեի հա մալ սա րա նի (ԿՀ) բա
նա սի րութ յան ֆա կուլ տե տում:  Գոր ծու նեութ յան մի քա նի տա րի նե րի 
ըն թաց քում կենտ րո նում կազ մա կերպ վել է չորս մի ջազ գա յին հա
մա ժո ղով, տպագր վել են հա յա գի տա կան մե ծա քա նակ աշ խա տութ
յուն ներ ա րա բե րե նով:  Կենտ րո նում անց կաց վում են հա յոց լեզ վի և 
 պատ մութ յան դա սըն թաց ներ: 
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 Հա մազ գա յին նշա նա կութ յու նից զատ մի ջազ գա յին կրթա կան հաս
տա տութ յան կար գա վի ճակ ու նի  Լի բա նա նի  Հայ կազ յան հա մալ
սա րա նը (1955 թ ից՝  Հայ կազ յան քո լեջ, 1996 թ ից՝ հա մալ սա րան): 
Այս տեղ ու սա նում են աշ խար հի ա վե լի քան 20 երկր նե րի քա ղա քա
ցի ներ:  Հա մալ սա րա նի  Հայ կազ յան հա յա գի տա կան հան դե սը բարձր 
հե ղի նա կութ յուն վա յե լող հա յա գի տա կան պար բե րա կան նե րից է։

Ա րա բա կան երկր նե րի հայ կա կան հա մայնք նե րում կան նաև մշա
կու թա յին, մար զա կան, ե րի տա սար դա կան տար բեր ա կումբ ներ և 
 միութ յուն ներ: 

Հա յե րի թիվն ա րա բա կան երկր նե րում: Ա րա բա կան երկր նե
րում ապ րող հա յե րի թվի վե րա բեր յալ աղբ յուր նե րում հան դի պում 
են տար բեր, եր բեմն միմ յանց հա կա սող տվյալ ներ:  Մեր ձա վո րարե
վել յան տա րա ծաշր ջա նի քա ղա քա կան տար բեր ի րա դար ձութ յուն
նե րի և ճգ նա ժա մե րի արդ յուն քում այս տեղ բնակ վող հա յե րի թի վը 
ա նընդ հատ փո փոխ վել է:  Սի րիա յում և Ի րա քում քա ղա քա կան ան
կա յու նութ յան,  Լի բա նա նի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի և  եր կար 
տա րի ներ պաշ տո նա կան մար դա հա մար չանց կաց նե լու,  Քու վեյ թում 
և ԱՄԷում աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի պար բե րա կան ներ գաղ
թի և  ար տա գաղ թի պայ ման նե րում հա յե րի թվի վե րա բեր յալ ստույգ 
տվյալ ներ ներ կա յաց նել հնա րա վոր չէ: 

 Ներ կա յում Ե գիպ տո սում բնակ վում է մոտ 6000 հայ, ո րոնք կենտ րո
նա ցած են Ե գիպ տո սի եր կու խո շոր քա ղաք նե րում` Կա հի րեում (4000) 
ու Ա լեք սանդ րիա յում (2000),  Քու վեյ թում ապ րում է շուրջ 5000 հայ 
(մեծ մասն ապ րում է մայ րա քա ղա քում), ԱՄԷում ևս՝ 5000: Ի րա քում 
բնակ վող հա յե րի թի վը վեր ջին տվյալ նե րով 13000 է, լի բա նա նա հա
յե րի նը՝ 140000150000: 

 Տար բեր տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ նախ քան  Սի րիա յում պա տե րազ մա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մեկ նարկն այս տեղ բնակ վող հա յե րի թի վը 
120000150000ի էր հաս նում: Այժմ հայ բնակ չութ յան թվի վե րա բեր
յալ ստույգ տե ղե կութ յուն ներ չկան:
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Երկ կողմ դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րութ յուն ներ

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նը մշտա պես հաշ վի է առ նում  Մեր
ձա վոր Ար ևել քի և  Ծո ցի ա րա բա կան երկր նե րի հետ հա րա բե րութ
յուն ներն ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան օ րա կարգ մշա կե լիս:  Մեր
ձա վոր Ար ևել քի երկր նե րի հետ փոխ գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն ման 
կար ևո րութ յունն ամ րագր ված է ՀՀ Ազ գա յին անվ տան գութ յան հա
յե ցա կար գում2 և ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրագ րի3 ար տա քին քա ղա քա
կա նութ յան ու ղե նիշ նե րում: 

ՀՀ ան կա խութ յան հռչա կու մից հե տո երկ րի ար տա քին քա ղա քա կա
նութ յան ա ռանց քում մեծ ու շադ րութ յուն հատ կաց վեց ա րա բա կան 
երկր նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ մա նը և  հե տա գա 
ընդ լայն մա նը: 1992 թ. դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս
տատ վե ցին Ե գիպ տո սի,  Սի րիա յի,  Լի բա նա նի,  Մա րոկ կո յի,  Սու դա
նի, Օ մա նի և Ալ ժի րի, 1994 թ.  Քու վեյ թի, 1996 թ.  Հոր դա նա նի և  Բահ
րեյ նի, 1997 թ.  Կա տա րի, 1998 թ. ԱՄԷի, 2000 թ. Ի րա քի և  Լի բիա յի, 
2001 թ.  Սո մա լիի, 2002 թ.  Թու նի սի, 2008 թ.  Մավ րի տա նիա յի,  Կո
մոր յան կղզի նե րի հետ:  Ջի բու թիի հետ դի վա նա գի տա կան հա րա բե
րութ յուն ներ հաս տատ վել են միայն 2019 թ. մա յի սին:  Մինչ օրս ՀՀն 
 դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն ներ չու նի ա րա բա կան երկր նե
րից  Սաուդ յան Ա րա բիա յի և Ե մե նի հետ: 

Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նում այժմ գոր ծում է  Մի ջին Ար
ևել քի և Աֆ րի կա յի վար չութ յու նը, ո րի կազ մում նե րառ ված եր կու՝ 
 Մեր ձա վոր Ար ևել քի և Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի ու Ա րա բա կան թե
րակղ զու բա ժին նե րը զբաղ վում են ա րա բա կան երկր նե րի հետ փո
խառն չութ յուն նե րով:

Ա րա բա կան երկր նե րի հետ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն
նե րի հաս տա տումն ու ղեկց վեց եր կուս տեք դի վա նա գի տա կան ներ

2 ՀՀ ազ գա յին անվ տան գութ յան հա յե ցա կարգ, [առ ցանց] հա սա նե լի է. 
https://www.mfa.am/filemanager/Statics/Doctrinearm.pdf [մուտք. 30 օ գոստ., 2019]։

3 ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրա գիր 2019, [առ ցանց] հա սա նե լի է. 
https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf [մուտք. 30 օ գոստ., 2019]։
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կա յա ցուց չութ յուն նե րի՝ դես պա նատ նե րի և հ յու պա տո սութ յուն նե րի 
բաց մամբ: Դ րանք ա ռա ջին հեր թին բաց վե ցին հայ կա կան ստվար 
հա մայնք ներ ու նե ցող երկր նե րում:  Հարկ է նշել, որ միջ պե տա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի ամ րապնդ մանն ուղղ ված՝ դես պա նատ նե րի և 
հ յու պա տո սութ յուն նե րի հիմն ման գոր ծըն թացն այժմ էլ շա րու նակ
վում է: 

ՀՀն  ա րա բա կան երկր նե րից ա ռա ջի նը դի վա նա գի տա կան ներ կա
յա ցուց չութ յուն բա ցեց Ե գիպ տո սի մայ րա քա ղաք  Կա հի րեում 1992 
թ. սեպ տեմ բե րին: Ե գիպ տո սում ՀՀ դես պա նը միա ժա մա նակ հա վա
տար մագր վում է  Լի բիա յում, Ե թով պիա յում և Ալ ժի րում, ինչ պես նաև 
Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի լի գա յում որ պես ՀՀ լիա զոր ներ կա յա
ցու ցիչ: Հս. Աֆ րի կա յի ա րա բա կան երկր նե րից Ե գիպ տո սը միակն 
է, որ տեղ  Հա յաս տանն ու նի դես պա նութ յուն:  Հա մայն քը,  Կա հի
րեի ազ գա յին ա ռաջ նոր դա րա նը, ՀԲԸՄն  ու ե գիպ տա հայ հա մայն
քի ան հատ ներ կա յա ցու ցիչ ներ զգա լի դե րա կա տա րում են ու նե ցել 
դես պա նութ յան հաս տատ ման հար ցում: 1993 թ ից գոր ծում է նաև 
Ե գիպ տո սի դես պա նա տու նը  Հա յաս տա նում:  Հա յաս տա նի  Հան րա
պե տութ յու նում Ե գիպ տո սի դես պա նը միև նույն ժա մա նակ հա վա
տար մագր վում է Վ րաս տա նում: 

 Սի րիա յում ՀՀի դես պա նա տու նը բաց վել է 1992 թ. նո յեմ բե րին: 1993 
թ. փետր վա րից  Սի րիա յի  Հա լեպ քա ղա քում գոր ծում է ՀՀ գլխա վոր 
հյու պա տո սութ յու նը, իսկ 2010 թ.  Դեյր  Զո րում բաց վում է նաև ՀՀ 
պատ վո հյու պա տո սութ յուն: 

 Սի րիա յի դես պա նութ յու նը  Հա յաս տա նում հիմն վել է 1997 թ. սեպ
տեմ բե րին: ՀՀն  միակ պե տութ յունն էր աշ խար հում, ո րի դես պա
նութ յունն ու հյու պա տո սութ յու նը շա րու նա կե ցին ան խա փան գոր ծել 
 Սի րիա յում պա տե րազ մի ողջ ըն թաց քում: 

 Լի բա նա նում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դես պա նութ յու նը 
հիմ նադր վել է 1994 թ. հու նի սին:  Հա յաս տա նում  Լի բա նա նի դես պա
նութ յու նը հիմն վել է 1997 թ. սեպ տեմ բե րին: 

Ի տար բե րութ յուն  Սի րիա յի և  Լի բա նա նի՝ նույն տա րա ծաշր ջա նում 
գտնվող Ի րա քի հետ ՀՀ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րը 
հաս տատ վել են միայն 2000 թ.:  Նույն տա րում  Բաղ դա դում բաց վել 
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է ՀՀ դես պա նութ յու նը, իսկ 2001 թ ից Եր ևա նում գոր ծում է Ի րա
քի  Հան րա պե տութ յան դես պա նա տու նը: 2003 թ. Ի րա քում սկսված 
պա տե րազ մի հետ ևան քով եր կու երկր նե րի դես պա նութ յուն ներն 
ընդ հա տե ցին ի րենց գոր ծու նեութ յու նը: 2010 թ. հոկ տեմ բե րից  Հա
յաս տա նը վե րա բա ցեց իր դես պա նութ յունն Ի րա քում, իսկ 2012 թ. 
վե րա բաց վեց Ի րա քի դես պա նութ յու նը Եր ևա նում: 

Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րում ՀՀի դես պա նութ յու նը 
հիմ նադր վել է 2012 թ. մար տին: 2015 թ. փետր վա րին ՀՀում հիմ
նադր վել է ԱՄԷ դես պա նութ յու նը: 

Ա րա բա կան երկր նե րից միայն չոր սում՝  Սի րիա յում,  Հոր դա նա նում, 
Ա րա բա կան  Միաց յալ է մի րութ յուն նե րում և  Մա րոկ կո յում, ՀՀն  ու նի 
նաև հյու պա տո սութ յուն ներ, իսկ Օ մանն ու  Մա րոկ կոն  Հա յաս տա
նում ու նեն պատ վո հյու պա տոս նե րի գրա սեն յակ ներ: 

2019 թ. ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ո րո շում է կա յաց րել դես պա նութ յուն 
հիմ նել  Կա տա րում (նստա վայ րը՝  Դո հա):  Կա տա րի պե տութ յու նը 
պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել տա րածք և  ո րո շա կի ֆի նան սա
կան մի ջոց ներ տրա մադ րե լու  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դես
պա նութ յան հա մար: 

Ա րա բա-մու սուլ մա նա կան մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նը

 Հայա րա բա կան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց մա նը նպաս տում է 
ինչ պես ա ռան ձին երկր նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայ նու
մը, այն պես էլ մի ջազ գա յին, հա մաա րա բա կան և  հա մա մու սուլ մա
նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի շրջա նա կում ծա վալ վող գոր ծու
նեութ յու նը: Այս ձեռ նար կում անդ րա դառ նա լու ենք դրան ցից եր կու
սին՝ Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի լի գա յին և Իս լա մա կան հա մա
գոր ծակ ցութ յուն կազ մա կեր պութ յա նը: 
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Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի լի գա

Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի լի գան (ԱՊԼ) 
ստեղծ վել է Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա
տե րազ մից հե տո՝ 1945 թ.: Այն տա րա ծաշըր
ջա նա յին քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յուն 
է, ո րի նպա տակն է պաշտ պա նել ա րա բա

կան երկր նե րի շա հե րը: ԱՊԼի հետ ՀՀի հա րա բե րութ յուն նե րի ամ
րապնդ ման հար ցում մեծ դե րա կա տա րու մ ու նի Ե գիպ տո սում ( Կա
հի րեում) ԱՊԼ կենտ րո նա կան գրա սեն յա կի տե ղա կայ վա ծութ յու նը, 
որ տեղ էլ 1992 թ. հոկ տեմ բե րից գոր ծում էր ՀՀ դես պա նութ յու նը: 
 Հա մաա րա բա կան այս կա ռույ ցում  Հա յաս տա նը ձեռք է բե րել ԱՊԼ 
դի տոր դի կար գա վի ճակ: 

2005 թ. հուն վա րին Ե գիպ տո սում ՀՀ դես պա նի ջան քե րով ՀՀ ԱԳՆ 
և ԱՊԼ Գլ խա վոր քար տու ղա րութ յան միջև կնքվել է ա ռա ջին փաս
տա թուղ թը՝ փո խըմբռն ման հու շա գի րը, ո րով նա խա տես վում էր 
կող մե րի միջև քա ղա քա կան պար բե րա կան խորհր դակ ցութ յուն նե
րի անց կա ցում, գի տա կան, կրթա կան, մշա կու թա յին և  այլ բնա գա
վառ նե րում հա մա գոր ծակ ցութ յուն: 2008 թ. մար տի 5ին Ա րա բա կան 
պե տութ յուն նե րի լի գա յի նա խա րար նե րի խոր հուր դը հա մա ձայ նութ
յուն տվեց ԱՊԼում ՀՀ ներ կա յա ցու ցիչ ու նե նա լուն, և  ար դեն հու նի
սի 20ից ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նով Ե գիպ տո սում ՀՀ ար տա կարգ 
և  լիա զոր դես պա նը հա մա տե ղութ յան կար գով նշա նակ վեց ԱՊԼում 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ՝ ի րա վունք 
ստա նա լով ներ կա լի նե լու ԱՊԼ գա գա թա ժո ղով նե րին (ա ռանց ձայ նի 
ի րա վուն քի), մաս նակ ցե լու ԱՊԼ բո լոր բաց քննար կում նե րին, շրջա
նա ռե լու ՀՀ պաշ տո նա կան հայ տագ րեր ու փաս տաթղ թեր: 

ԱՊԼի գոր ծու նեութ յան շրջա նա կում 2014 թ. մա յի սին տե ղի ու նե
ցավ  Մի ջին Ա սիա յի և Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յան հետ Ա րա
բա կան տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան ֆո րու մի ա ռա ջին հան
դի պու մը:  Հան դիպ մա նը մաս նա կից ա րա բա կան երկր նե րի, ինչ պես 
նաև Ադր բե ջա նի,  Թուրք մենս տա նի,  Տա ջիկս տա նի, Ղրղզս տա նի և 
 Ղա զախս տա նի տնտե սութ յան, ֆի նանս նե րի և  ար տա քին գոր ծե
րի նա խա րար նե րը հաս տա տե ցին  Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան՝ խա ղաղ ճա նա պար հով 
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կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը ինք նիշ խա նութ յան և  տա րած
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան սկզբուն քի հի ման վրա և  հա մա ձայն 
ՄԱԿի բա նաձ ևե րի: 

Ն շենք, որ նույն տեքս տը տեղ գտավ 2017 թ. հոկ տեմ բե րի 16ի նույն 
ֆո րու մի երկ րորդ նստաշր ջա նի արդ յուն քում ըն դուն ված  Դու շան
բեի հռչա կագ րում, ո րի ժա մա նակ մաս նա կից նե րը քննար կել են 
տա րա ծաշր ջա նա յին և  մի ջազ գա յին հա մա տեղ հե տաքրք րութ յուն 
ա ռա ջաց նող քա ղա քա կան խնդիր նե րը, ո րոնց թվում Ար ցա խի հար
ցը, և  ոչ հա յան պաստ որ ևէ ձևա կեր պում տեղ չի գտել ամ րագր ված 
փաս տաթղ թում: 

Իս լա մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն 
կազ մա կեր պութ յուն (ԻՀԿ)

Իս լա մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն կազ մա
կեր պութ յու նը (մինչև 2011 թ. հու նի սի 28ը՝ 
Իս լա մա կան կոն ֆե րանս կազ մա կեր պութ
յուն) հիմ նադր վել է 1969 թ. սեպ տեմ բե րի 
25ին  Ռա բա թում ( Մա րոկ կո) իս լա մա կան 24 

երկր նե րի ղե կա վար նե րի կոն ֆե րան սում՝  Սաուդ յան Ա րա բիա յի նա
խա ձեռ նութ յամբ: Ի տար բե րութ յուն Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի 
լի գա յի, որ ստեղծ ված է հա մաա րա բա կան շա հե րի պաշտ պա նութ
յան հա մար, այս կազ մա կեր պութ յու նը հիմն ված է հա մաիս լա մա կան 
ար ժեք նե րի վրա: 

Իս լա մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն կազ մա կեր պութ յու նը ա մե նա
խո շոր և  ազ դե ցիկ պե տա կան կա ռա վա րա կան մու սուլ մա նա կան 
(կրո նա քա ղա քա կան) մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յունն է, ո րի 
հիմ քում ըն կած է իս լա մա կան հա մաշ խար հա յին հա մե րաշ խութ յան 
գա ղա փա րը: 2015 թ. տվյալ նե րով 57 ան դամ երկր նե րից (այդ թվում 
Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի լի գա յի ան դամ բո լոր 22 երկր նե րը) 53
ում բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յու նը՝ ընդ հա նուր մոտ 1,8 մլրդ, մու
սուլ ման ներ են: 

Իս լա մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յուն կազ մա կեր պութ յան ա ռա քե լու
թ յունն է լի նել մու սուլ մա նա կան աշ խար հի հա վա քա կան ձայ նը, ո րը 



42

պետք է աշ խա տի «մու սուլ մա նա կան աշ խար հի շա հե րի պաշտ պա
նութ յան հա մար»: Եվ բնա կան է, որ այս կազ մա կեր պութ յան կազ
մում ի րենց շա հերն ու նեն իս լա մա դա վան բնակ չութ յուն ու նե ցող բո
լոր պե տութ յուն նե րը, ո րոնց թվում են մեր հար ևան ներ  Թուր քիան և 
Ադր բե ջա նը: 

 Հաս կա նա լի է, որ տնտե սա կան, մշա կու թա յին, քա ղա քա կան լծակ
նե րը և հ նա րա վո րութ յուն ներն օգ տա գոր ծե լով՝  Թուր քիան և Ադր
բե ջա նը պետք է հա կա հայ կա կան լուրջ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լեին՝ 
իս լա մա կան աշ խար հում հա կա հայ կա կան քա րոզ չութ յունն ա մուր 
հիմ քե րի վրա դնե լով և  ըն դար ձա կե լով դրա աշ խար հագ րութ յու նը: 
ԻՀԿն  ար դեն մի քա նի տաս նամ յակ է՝ կոշտ դիր քո րո շում ու նի  Հա
յաս տա նի հար ցում, որն էլ իր գործ նա կան կի րա ռութ յունն է ստա
նում ՄԱԿում ար ցախ յան հա կա մար տութ յան վե րա բեր յալ ԻՀԿ ան
դամ պե տութ յուն նե րի քվեար կութ յուն նե րով։

Ադր բե ջա նը ան դա մակ ցել է Իս լա մա կան կոն ֆե րանս կազ մա կեր
պութ յա նը 1991 թ.՝  Խորհր դա յին  Միութ յան փլու զու մից հե տո,  Սե նե
գա լի մայ րա քա ղաք  Դա կա րում ԻԿԿի 6րդ  հա մա ժո ղո վին: 1991 թ 
ից մինչ այժմ տե ղի է ու նե ցել ԻՀԿ բարձ րա գույն մարմ նի ևս 8 (2019 
թ. մա յի սին կա յա ցել է ԻՀԿ վեր ջին՝ 14րդ  գա գա թա ժո ղո վը  Սաուդ
յան Ա րա բիա յի  Մեք քա քա ղա քում) գա գա թա ժո ղով, ո րոնց ա վար
տին կնքված կոմ յու նի կե նե րում, հռչա կագ րե րում և  բա նաձ ևե րում 
 Հա յաս տա նը դի տարկ վում է որ պես ագ րե սոր: 

Ար դեն 1994 թ. ԻԿԿի 7րդ  գա գա թա ժո ղո վին ըն դուն ված եզ րա փա
կիչ կոմ յու նի կեի դրույթ նե րում խստո րեն դա տա պարտ վում էր «ՀՀ 
ագ րե սիան» ընդ դեմ Ադր բե ջա նի  Հան րա պե տութ յան: «Օ կու պաց
ված տա րածք նե րում» Ադր բե ջա նի քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ 
կա տար ված գոր ծո ղութ յուն նե րը հա մար վե ցին հան ցա գոր ծութ յուն՝ 
ուղղ ված մարդ կութ յան դեմ, և խս տո րեն պա հանջ վում էր ՄԱԿի 
ԱԽ 822, 853, 874, 884 բա նաձ ևե րի ի րա կա նա ցում, նաև հայ կա
կան ու ժե րի ան հա պաղ ան վե րա պահ և  ամ բող ջա կան դուրս բե րում 
ադր բե ջա նա կան «գրավ յալ տա րածք նե րից», այդ թվում՝  Լա չի նի և 
 Շու շիի շրջան նե րից, ՀՀին կոչ էր ար վում հար գե լու Ադր բե ջա նի 
 Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յունն ու տա րած քա յին ամ բող
ջա կա նութ յու նը: Ա վե լին՝ ՄԱԿի Անվ տան գութ յան խորհր դին կոչ էր 
ար վում ըն դու նե լու  Հա յաս տա նի կող մից ագ րե սիա յի առ կա յութ յու
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նը: ՀՀ–Ադր բե ջան հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ այս ձևա կեր
պում նե րը չնչին փո փո խութ յուն նե րով և լ րա ցում նե րով առ կա են 
ԻՀԿ ըն դու նած այլ փաս տաթղ թե րում:

ՀՀն  ա րա բամու սուլ մա նա կան մյուս կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝  Ծո
ցի հա մա գոր ծակ ցութ յան խորհր դի և  Մաղ րի բի ա րա բա կան միութ
յան հետ ևս  ա ռանձ նա կի հա րա բե րութ յուն ներ և դ րան ցում ներ կա
յաց վա ծութ յուն չու նի: 

Ա րա բա կան երկր նե րի «փա փուկ ու ժը» 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում 

 Պե տութ յան մշա կույ թի և  լեզ վի տա րած ման մա կար դա կը նրա սահ
ման նե րից դուրս, պե տութ յան գրա կա նութ յան և  ար վես տի տա րա
ծու մը, օ տա րերկր յա ու սա նող նե րի կրթութ յու նը տվյալ երկ րի կրթա
կան հաս տա տութ յուն նե րում, տեխ նո լո գիա կան նո րա րա րութ յու նը, 
մի ջազ գա յին օգ նութ յու նը, զբո սաշր ջութ յու նը, ներ գաղ թը, դաշ նակ
ցա յին կա պե րը և  այլն «փա փուկ ու ժի»4 կի րառ ման գոր ծիք ներ են: 
Ա րա բա կան տար բեր երկր ներ ՀՀում ի րենց դես պա նութ յուն նե րի, 
այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ֆոն դե րի գոր ծու նեութ յան մի ջո ցով 
կա մա թե ա կա մա օգ տա գոր ծում են «փա փուկ ու ժի» այս գոր ծի քա
կազ մը: Ա րա բա կան երկր նե րից, օ րի նակ, ԱՄԷն, ու նի հստակ ձևա
կերպ ված և  պե տա կա նո րեն ըն դուն ված «փա փուկ ու ժի» ռազ մա
վա րութ յուն: 

 Գի տակր թա կան և մ շա կու թա յին ծրագ րեր

ՀՀ –ա րա բա կան երկր ներ հա րա բե րութ յուն նե րում կար ևոր բա ղադ
րիչ է կրթա կան, գի տա կան, մշա կու թա յին կա պե րի հաս տա տու մը: 

4 « Փա փուկ ուժ» հաս կա ցութ յան հե ղի նակ Ջո զեֆ Նա յի ձևա կերպ մամբ դա մշա կու թա յին և 
գա ղա փա րա կան գրավ չութ յան մի ջո ցով հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նե լու կա րո ղութ յունն է: 
« Փա փուկ ու ժը» հիմն վում է ազ գա յին ռե սուրս նե րի վրա, ո րոնց կա րո ղութ յուն նե րի լիար ժեք 
օգ տա գործ մամբ հնա րա վոր է ներգ րա վել դի մա ցի նին սե փա կան օ րա կար գի մեջ՝ դրա նով 
իսկ ա վե լաց նե լով ազ դե ցութ յան լծակ նե րը նա խընտ րե լի արդ յունք նե րի հաս նե լու հա մար: 
Nye, J.S. Jr., 2011. The Future of Power. New York: Public Affairs, pp. 2021, Փա փուկ ու ժի 
մա սին տե՛ս՝ Nye, J.S. Jr., 2005. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New 
York: Public Affairs.
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Մ շա կու թա յին երկ խո սութ յան հաս տա տու մը, լեզ վի ճա նա չե լիութ
յան մե ծա ցու մը, ար վես տի, ֆիլ մե րի և մ շա կույ թի այլ դրսևո րում նե րի 
տա րա ծու մը ևս  հա մար վում են «փա փուկ ու ժի» չափ ման փո փո խա
կան ներ կամ դրա կի րառ ման մի ջոց ներ: 

ՀՀ –ա րա բա կան երկր ներ կրթա կան, գի տա կան և մ շա կու թա յին 
առն չութ յուն նե րը կար գա վոր վում են երկ կողմ հու շագ րե րի, հա մա
ձայ նագ րե րի, ար ձա նագ րութ յուն նե րի մի ջո ցով: Ն ման փաս տաթըղ
թեր ստո րագր վել են և դ րան ցով գործ նա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց
վել են  Սի րիա յի, Ե գիպ տո սի,  Հոր դա նա նի,  Լի բա նա նի,  Քու վեյ թի և 
ԱՄԷի հետ: 

ՀՀի բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րում դեռ նա
խորդ դա րի կե սե րից մեծ ու շադ րութ յուն է հատ կաց վում  Մեր ձա վոր 
և  Մի ջին Ար ևել քի պատ մութ յան, մշա կույ թի, կրո նի, տա րա ծաշր ջա
նա յին հիմ նախն դիր նե րի, ինչ պես նաև ա րա բե րե նի, ա րա բա կան 
լեզ վա բա նութ յան և գ րա կա նութ յան ու սում նա սի րութ յա նը: Ա րա բե
րե նի, ա րա բա կան երկր նե րի պատ մութ յան, քա ղա քա կա նութ յան 
ու սում նա սի րութ յամբ զբաղ վում են ԵՊՀի ար ևե լա գի տութ յան և 
 մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ֆա կուլ տետ նե րը, ՀՀ ԳԱԱ արե
վե լա գի տութ յան ինս տի տու տը, Վ. Բր յու սո վի ան վան լեզ վա հա սա
րա կա գի տա կան հա մալ սա րա նի Ա սիա կան լե զու նե րի գի տաու սում
նա կան կենտ րո նը և  Հայռու սա կան սլա վո նա կան հա մալ սա րա նի 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի, լեզ վա բա նութ յան ֆա կուլ տետ
ներն ու ար ևե լա գի տութ յան ինս տի տու տը:

Ա րա բե րե նի ու սու ցու մը ԵՊՀում սկսվել է հիմ նադր ման ա ռա ջին 
օ րե րից: 40ա կան թվա կան նե րից բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի 
կազ մում ձևա վոր վել է ար ևել յան լե զու նե րի ամ բիո նը: 1968 թ. արե
վե լա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի հիմ նադ րու մից հե տո այն բա ժան վել 
է եր կու՝ ի րա նա կան բա նա սի րութ յան և  ա րա բա կան ու թուր քա կան 
բա նա սի րութ յան ամ բիոն նե րի: Այժմ ար դեն ԵՊՀ ար ևե լա գի տութ յան 
ֆա կուլ տե տի ինք նու րույն ստո րա բա ժա նում հան դի սա ցող ա րա բա
գի տութ յան ամ բիո նում դա սա վանդ վում են ա րա բա գի տութ յան բո
լոր հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը: 

ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի ար ևե լա գի տութ յան 
ինս տի տու տի գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ո լորտ ներն են ա րա բա
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կան երկր նե րի ազ գա յինա զա տագ րա կան շար ժում նե րի, նրանց սո
ցիալքա ղա քա կան և  հոգ ևորմշա կու թա յին զար գաց ման ու ղի նե րի, 
մի ջա րա բա կան, ինչ պես նաև հայա րա բա կան պատ մա քա ղա քա
կան հա րա բե րութ յուն նե րի, իս լա մի դե րի և  այդ երկր նե րում հայ հա
մայնք նե րի պատ մութ յան ու սում նա սի րութ յու նը և  տա րա ծաշր ջա
նա յին հիմ նախն դիր նե րի վեր հա նու մը: 

Վ. Բր յու սո վի ան վան լեզ վա հա սա րա կա գի տա կան հա մալ սա րա նում 
2010 թ ից գոր ծում է Ար ևել յան լե զու նե րի ամ բիո նը, ո րը 2018 թ ից 
դար ձել է «Ա սիա կան լե զու նե րի գի տաու սում նա կան կենտ րոն», որ
տեղ ի թիվս այլ լե զու նե րի դա սա վանդ վում է ա րա բե րե նը:

Այս կրթա կան ծրագ րե րի առ կա յութ յու նը թե պետ պայ մա նա վոր ված 
չէ ա րա բա կան փա փուկ ու ժի գոր ծադր մամբ, սա կայն այս կա ռույց
նե րի հետ ա րա բա կան դես պա նատ ներն ու կրթա կանմշա կու թա յին 
հիմ նադ րամ ներն այ սօր սերտ կա պեր են հաս տա տել: 

ՀՀ ան կա խութ յու նից հե տո հայ ու սա նող նե րի՝ ա րա բա կան երկր նե
րում վե րա պատ րաստ վե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը բազ մա պատկ
վել են: Ա րա բա կան երկր նե րի հետ միջ պե տա կան հա մա ձայ նագ րե
րի շրջա նա կում հայ ու սա նող ներն այ սօր հնա րա վո րութ յուն ու նեն 
ա րա բե րե նի ու սուց ման միամ յա դա սըն թաց ներ անց նե լու ա րա բա
կան երկր նե րում:  Մինչ 2011 թ. քա ղա քա կան ան կա յու նութ յան պատ
ճա ռով ծրագ րի կա սե ցու մը ԵՊՀ ար ևե լա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի 
ա րա բա գի տութ յան ամ բիո նի շուրջ 30 ու սա նող հնա րա վո րութ յուն 
ու ներ մե կամ յա վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց անց նե լու  Դա մաս
կո սի ա րա բե րե նի ու սուց ման ինս տի տու տում: Այժմ ըն թաց քի մեջ են 
Ե գիպ տո սի (25 հո գի),  Քու վեյ թի (ծրա գի րը մեկ նար կել է 2012 թ ից, 
ու սա նող նե րի թի վը յու րա քանչ յուր տա րի՝ 6, մինչ այժմ՝ 24 ու սա նող), 
 Հոր դա նա նի (մեկ նար կը՝ 2015 թ., մինչև 25 ու սա նող յու րա քանչ յուր 
տա րի) լեզ վի կենտ րոն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րը: 
 Դեռ 2014 թ ից  Հոր դա նա նի հետ միջ պե տա կան հա մա գոր ծակ ցութ
յան շրջա նա կում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը կա րող են օգտ վել նաև Ամ մա
նի հա մալ սա րա նի մա գիստ րա տու րա յում և  աս պի րան տու րա յում 
սո վո րե լու հնա րա վո րութ յուն նե րից (20142019 թթ. տվյալ նե րով մա
գիստ րա տու րա յում սո վո րել է 8, աս պի րան տու րա յում՝ 2 ու սա նող): 

Ե գիպ տո սի Ա րա բա կան  Հան րա պե տութ յան  Կա հի րեի հա մալ սա րա
նի հե տա վար տա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի ա րա բե րե նի զար
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գաց ման կենտ րո նում ա մեն տա րի վե րա պատ րաստ վում է ՀՀ բու հե
րում դա սա վան դող 23 ա րա բա գետ: 

Ոչ լեզ վա կիր նե րի հա մար ա րա բա կան երկր նե րում գոր ծող այս պի սի 
լեզ վի կենտ րոն նե րը և դ րանց մի ջո ցով օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե
րի, դա սա խոս նե րի և  հե տա զո տող նե րի ներգ րա վու մը ա րա բե րե նի՝ 
որ պես լեզ վի ճա նաչ ման և դ րա մի ջո ցով մշա կույ թի տա րած ման 
գոր ծիք է:

 Հայա րա բա կան կրթա կան կա պե րի ամ րապնդ ման փո խա դարձ շա
հագրգռ վա ծութ յան արդ յունք է ոչ միայն հայ ու սա նող նե րի հա մար 
ա րա բա կան երկր նե րում կրթա կան հնա րա վո րութ յուն ներ ստեղ ծե լը, 
այլև  Հա յաս տա նում ա րա բե րե նի ու սուց ման հա մար ա ռա վել նպաս
տա վոր պայ ման ներ ա պա հո վե լը: Այս նկա տա ռու մից ել նե լով՝ ԵՊՀ 
ա րա բա գի տութ յան ամ բիո նում բաց վել են ա րա բա կան եր կու լսա
րան և  մեկ մշա կու թա յին կենտ րոն: Ա րա բա կան լսա րան նե րից մե կը 
գոր ծում է 2000 թ ից և կ րում էր այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ե գիպ
տո սի նա խա գահ  Հուս նի  Մու բա րա քի տիկ նոջ՝ Ս յու զան  Մու բա րա քի 
ա նու նը, այժմ վե րան վան վել է «Ե գիպ տո սի լսա րան»: Իսկ 2018 թ. 
հուն վա րից ԱՄԷ մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան գոր ծա կա լութ
յան հո վա նա վո րութ յամբ ԵՊՀում բաց վել է ժա մա նա կա կից տեխ նի
կա յով հա գե ցած նոր լսա րան, ո րի նպա տակն է նպաս տել ա րա բե րե
նի ու սուց ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը:

2018 թ ից ԵՊՀ ա րա բա գի տութ յան ամ բիո նում գոր ծում է նաև  Քու
վեյ թի Աբ դու լա զիզ  Սաուդ Ալ Բաբ տեյ նի ան վան ա րա բա կան մշա
կույ թի կենտ րո նը, ո րը հո վա նա վոր վում է «Աբ դու լա զիզ  Սաուդ ալ 
Բաբ տեյն» մշա կու թա յին հիմ նադ րա մի կող մից:  Կենտ րո նի ֆի նան
սա վոր մամբ ա րա բա գի տութ յան ամ բիո նի աշ խա տա կազ մը՝ ու սա
նող նե րի ներգ րավ մամբ, ի րա կա նաց րել է կրթա կան, գի տա հե տա զո
տա կան մի շարք ծրագ րեր: 

2014 թ. ԵՊԼՀում Ա րա բե րե նի մի ջազ գա յին օր վա կա պակ ցութ յամբ 
բաց վել է Ե գիպ տո սի ան վան ա րա բե րե նի և մ շա կույ թի կենտ րոն, 
որ տեղ բու հում ա րա բե րեն սո վո րող ու սա նող ներն անց կաց նում են 
ի րենց դա սե րը: 

2014 թ ից  Քու վեյ թի պե տութ յան ջան քե րով Եր ևա նի  Նար Դո սի 
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դպրո ցում անց կաց վում են ա րա բե րե նի խո րաց ված դա սըն թաց ներ 
դպրո ցի սի րիա հայ ա շա կերտ նե րի հա մար: 

ԱՄԷ գի տա կան և  ա կա դե միա կան դի վա նա գի տութ յան գոր ծարկ
ման ա պա ցույցն է ՀՀի հա մալ սա րան նե րի (մաս նա վո րա պես ԵՊՀ և 
 Շի րա կի հա մալ սա րան), ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի 
ար ևե լա գի տութ յան ինս տի տու տի,  Մա տե նա դա րա նի, գրա դա րան
նե րի ( Շի րա կի,  Լո ռու մար զա յին գրա դա րան ներ, Խն կո Ա պոր ման
կա կան գրա դա րան, Ազ գա յին գրա դա րան) և  այլ կրթա կան օ ջախ նե
րի հետ կա պե րի ամ րապն դու մը: Կր թա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի 
շրջա նա կում դես պա նութ յուն նե րի միջ նոր դութ յամբ կազ մա կերպ
վում են պրո ֆե սոր նե րի և  հե տա զո տող նե րի այ ցեր ՀՀ կրթա կան 
հաս տա տութ յուն ներ: 

 Դես պա նա տա նը պար բե րա բար հյու րըն կալ վում են նաև գի տա կան, 
գի տա հե տա զո տա կան և գ րա կան տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե
րի տնօ րեն ներ («Ա րի» գրա կան ըն կե րութ յուն, ԱՐԴԻ, « Կոմ պաս» 
գի տա հե տա զո տա կան, կրթա կան և  խորհր դատ վա կան կենտ րոն, 
« Թեք նո լո ջի ընդ սա յենս դայ նա միքս» հե տա զո տա կան ըն կե րութ
յուն, Գ լո բա լի զա ցիա յի և  տա րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ
յան վեր լու ծա կան կենտ րոն,  Մի ջազ գա յին և  անվ տան գա յին հար ցե
րի ինս տի տուտ և  այլն):

Մ շա կու թա յին ծրագ րեր 

 Հայա րա բա կան հա րա բե րութ յուն ներն ամ րապնդ վում են փո խա
դարձ մշա կու թա յին նա խագ ծե րի ի րա կա նաց մամբ:  Հայա րա բա
կան մսշա կու թա յին նա խա ձեռ նութ յուն նե րի շար քում է ՀՀում ա րա
բա կան երկր նե րի մշա կույ թի օ րե րի և  ա րա բա կան երկր նե րում ՀՀ 
մշա կու թա յին օ րե րի մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պու մը:  Մինչ այժմ 
հայ կա կան մշա կույ թի օ րեր են կազ մա կերպ վել  Սի րիա յում (2010), 
Ե գիպ տո սում (2010, 2011, 2015, 2016),  Քու վեյ թում (2011),  Հոր դա
նա նում (2012),  Հա յաս տա նում անց կաց վել են  Լի բա նա նի (2008), 
 Սի րիա յի (2009), Ե գիպ տո սի (2011),  Քու վեյ թի (2013),  Հոր դա նա
նի (2015) մշա կու թա յին օ րեր: Այս ի րա դար ձութ յուն ներն ու ղեկց վել 
են ա րաբ և  հայ ժա մա նա կա կից նկա րիչ նե րի ու վար պետ նե րի աշ
խա տանք նե րի ցու ցա հան դես նե րով, ազ գա յին հա մույթ նե րի ե լույթ
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նե րով, ֆիլ մե րի ցու ցադ րութ յուն նե րով, գի տա կան կենտ րոն նե րում 
դա սա խո սութ յուն նե րով, քննար կում նե րով և  այլ մի ջո ցա ռում նե րով:

 Կար ևոր ի րա դար ձութ յուն է նաև Եր ևա նում ա րա բա կան երկր նե րի 
ան կա խութ յան օ րե րի և  ազ գա յին տո նե րի ա մե նամ յա նշու մը տար
բեր ձևա չա փե րով և  հան դի սա վո րութ յամբ: 

ԵՊՀ ա րա բա գի տութ յան ամ բիո նի և ՄԱԿի հա յաս տան յան գրա
սեն յա կի ջան քե րով 2011 թ ից ա մեն տա րի տար բեր մի ջո ցա ռում նե
րի և մր ցույթ նե րի մի ջո ցով մեծ շու քով նշվում է Ա րա բե րե նի մի ջազ
գա յին օ րը, ո րին ներ կա են լի նում ա րա բա կան դես պա նութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  Վեր ջին ներս խրա խու սա կան մրցա նակ ներ են 
հանձ նում մի ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին: 2017 թ. ԱՄԷ դես պա
նութ յու նը հո վա նա վո րեց մրցույ թին մաս նա կից ու սա նող նե րից և 
 դա սա խոս նե րից բաղ կա ցած պատ վի րա կութ յան ու սում նա կան այ ցը 
ԱՄԷ: Ե գիպ տո սի դես պա նութ յան մի ջոց նե րով ա րա բե րե նով գրված 
լա վա գույն շա րադ րութ յան հե ղի նա կը ևս  մեկ ա միս կրթա կան ծրա
գիր ան ցավ Ե գիպ տո սում:

2005 թ.  Լի բա նա նի դես պա նութ յան ջան քե րով Եր ևա նի կենտ րո
նում՝  Բեյ րու թի փո ղո ցի հար ևա նութ յամբ, տե ղադր վել է լի բա նան
ցի բա նաս տեղծ, նկա րիչ և  փի լի սո փա  Ջուբ րան  Խա լիլ  Ջուբ րա նի 
կի սանդ րին:  Հատ կան շա կան է, որ բա նաս տեղ ծի ձեռ քին պատ կեր
վել է նրա հան րա հայտ « Մար գա րեն» գիր քը, ո րի ար ևե լա հա յե րեն 
թարգ մա նութ յու նը հրա տա րակ վել է 2008 թ.՝ ՀՀում  Լի բա նա նի 
 Հան րա պե տութ յան դես պա նա տան և « Վի վա սելՄՏՍ» ըն կե րութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ: 

 Հայա րա բա կան գրա կան կա պերն ամ րապնդ վում են հայտ նի ա րաբ 
հե ղի նակ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հա յե րեն և  հա մա պա
տաս խա նա բար հայ հե ղի նակ նե րի գոր ծե րի ա րա բե րեն թարգ մա
նութ յուն նե րով, ո րոնց թի վը մեծ չէ: Ա րաբ հայտ նի հե ղի նակ նե րից 
«Ան տա րես» հրա տա րակ չութ յու նը թարգ մա նել է Ա լա ալԱ սո ւա
նիի « Յա կուբ յան շեն քը»,  Նա գիբ  Մահ ֆու զի « Ռա դո բիս» վե պե րը, 
թարգ ման վել են նաև ցե ղաս պա նութ յան մա սին ա րաբ ա կա նա տես
նե րի հու շե րը և  այլն: 

Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րը մեծ տեղ է հատ կաց նում 
նաև մե դիա դի վա նա գի տութ յա նը: Դ րա մա սին են վկա յում տար
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բեր լրատ վա մի ջոց նե րի (Ար մենպ րեսս,  Պա նո րա մա.ամ, Արմն յուզ, 
 Կենտ րոն,  Մե դիա մաքս, Ար մե դիա, Ս պուտ նիկ Ար մե նիա և  այլն) հետ 
ու նե ցած կա պե րը և  դես պա նութ յան ծրագ րերն ու գոր ծու նեութ յու նը 
լու սա բա նող լրագ րող նե րի պար բե րա կան պարգ ևատ րում նե րը: 

 Բա րե գոր ծա կան-մար դա սի րա կան ծրագ րեր

Ա րա բա կան երկր նե րը ՀՀում ի րենց դես պա նութ յուն նե րի և  այլ կազ
մա կեր պութ յուն նե րի մի ջո ցով լայ նա ծա վալ բա րե գոր ծա կան ծրագ
րեր են ի րա կա նաց նում ինչ պես մայ րա քա ղաք Եր ևա նում, այն պես 
էլ մար զե րում: Ն ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մամբ աչ քի են ընկ նում 
հատ կա պես  Ծո ցի ա րա բա կան երկր նե րը, մաս նա վո րա պես ԱՄԷն 
և  Քու վեյ թը: 

ԱՄԷ նա խա գա հը 2019 թվա կա նը հայ տա րա րել է հան դուր ժո ղա կա
նութ յան տա րի՝ կար ևո րե լով ԱՄԷի դե րա կա տա րութ յու նը որ պես 
հան դուր ժո ղա կա նութ յան հա մաշ խար հա յին կա պի տա լի, և  շեշ տե
լով, որ հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը հա մընդ հա նուր հա յե ցա կարգ է, 
որն ուղղ ված է հան դուր ժո ղա կան ար ժեք նե րի, տար բեր մշա կույթ
նե րի միջև երկ խո սութ յան, հա մա կե ցութ յան և  փոխ գոր ծակ ցութ
յան խթան մա նը:  Դեռևս 2017 թ. սեպ տեմ բե րին ԱՄԷի  Փա փուկ 
ու ժի խոր հուր դը ըն դու նել է  Փա փուկ ու ժի ռազ մա վա րութ յուն, ո րի 
նպա տակն է մե ծաց նել երկ րի հա մաշ խար հա յին հե ղի նա կութ յու
նը՝ կարևո րե լով ինք նութ յու նը, ժա ռան գութ յու նը, մշա կույ թը և ԱՄԷ 
նպաս տը աշ խար հին:  Ռազ մա վա րութ յու նը հիմն ված է չորս նպա
տակ նե րի վրա: Դ րանք են՝ 

• Մ շա կել միաս նա կան ուղ ղութ յուն տար բեր ո լորտ նե րի, այդ 
թվում տնտե սութ յան, հու մա նի տար, զբո սաշր ջութ յան, մե դիա յի 
և  գի տութ յան հա մար
• Ն պաս տել ԱՄԷի՝ որ պես տա րա ծաշր ջա նի դար պա սի դիր
քե րի ամ րապնդ մա նը
• ԱՄԷն  վե րա ծել մշա կույ թի, ար վես տի և զ բո սաշր ջութ յան 
տա րա ծաշր ջա նա յին կա պի տա լի 
• Ամ րապն դել ԱՄԷի հե ղի նա կութ յու նը՝ որ պես ժա մա նա կա
կից և  հան դուր ժող երկ րի, ո րը պատ րաստ է ըն դու նե լու ամ բողջ 
աշ խար հի մարդ կանց
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Այս նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ԱՄԷի դես պա նա տու նը 
ակ տի վո րեն ընդ լայ նում է իր ցան ցը: ԱՄԷ դի վա նա գետ նե րը դես պա
նի և  երկ րորդ քար տու ղա րի մա կար դա կով պար բե րա բար հան դի
պում ներ են ու նե նում ՀՀ տար բեր բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի, 
մաս նա վո րա պես ԱԳՆի, Է կո նո մի կա յի, ԱԻՆ, ԿԳՄՍ, ար դա րա դա
տութ յան, աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ
յուն նե րի, ՊԵԿի, ոս տի կա նութ յան և  այլ կա ռույց նե րի աշ խա տա
կից նե րի հետ: ԱՄԷ դի վա նա գետ ներն օգ տա գոր ծում են այս հար
թա կը ոչ միայն հա յաս տան յան գոր ծըն կեր նե րի, այլև օ տա րերկր յա 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի 
ամ րապնդ ման հա մար:  Դես պա նութ յու նը տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րի, տար բեր հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի հետ 
ևս  կազ մա կեր պում է ա ռան ձին հան դի պում ներ (օ րի նակ՝ Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տի հետ Էջ միած նում հյու րըն կալ վել են Էռ նեկ յան դպրո
ցում,  Կո տայ քում  Զո րա վա նի գյու ղա պե տի ներ կա յութ յամբ այ ցե լել 
են գյու ղի ման կա պար տեզ, ինչ պես նաև Ա րա րա տի մար զի  Նոր Կ յու
րի նի, Կո տայ քի մար զի  Նոր  Գե ղի և Հ րազ դա նի հա մայն քա պետ նե րը 
և  այլք հյու րըն կալ վել են դես պա նա տա նը): 

ՀՀում ԱՄԷ դես պա նա տան մար դա սի րա կան օգ նութ յան ծրագ րերն 
ի րա կա նաց վում են հատ կա պես մար զե րում, դրան ցից են  Լո ռու,  Շի
րա կի, Ար մա վի րի,  Տա վու շի և  Կո տայ քի մար զե րից յու րա քանչ յու
րում մոտ 250 ա նա պա հով ըն տա նի քի սննդա յին փա թեթ նե րի տրա
մադ րու մը,  Լո ռու մար զի 11 գյու ղե րի ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րին 
պա յու սակ նե րով և գ րե նա կան պի տույք նե րով ա պա հո վե լը,  Շի րա կի 
մար զա յին գրա դա րա նին հե ռուս տա ցույց ներ,  Լո ռու մար զա յին գրա
դա րա նին գրքեր նվի րե լը,  Զա յե դի տար վա շրջա նակ նե րում  Վա յոց 
ձո րի  Վայ քի բժշկա կան միա վոր մա նը բժշկա կան սար քա վո րում նե
րի տրա մադ րու մը, ՍՕՍ  Ման կա կան գյուղ բա րե գոր ծա կան կազ մա
կեր պութ յան «Ըն տա նիք նե րի ամ րապնդ ման ծրագ րի» շա հա ռու 53 
ըն տա նիք նե րին տա քա ցու ցիչ ներ նվի րե լը և  այլն:

 Սո ցիա լա կան ծրագ րե րի շրջա նա կում դես պա նա տու նը ա ջակ ցութ
յուն է ցու ցա բե րում  Խար բեր դի մաս նա գի տաց ված ման կա տան 
հա տուկ կա րի քա վոր ե րե խա նե րին, աու տիզ մով տա ռա պող ե րե
խա նե րին և  այլն:  Դես պա նա տու նը պարգ ևատ րել է 2019 թ. Ա բու 
 Դա բիում կա յա ցած մի ջազ գա յին հա տուկ օ լիմ պիա կան խա ղե րին 
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մաս նակ ցած հայ մար զիկ նե րին և  պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նել 
հա մա գոր ծակ ցե լու աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա
րա րութ յան և  Հաշ ման դամ նե րի միութ յան հետ՝ մաս նակ ցե լու այն 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րոնք ուղղ ված են հաշ ման դամ նե րի 
ա ջակց մա նը, նրանց հնա րա վո րութ յուն նե րի ամ րապնդ մա նը։  Հայ
կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միութ յան հետ ևս քն նարկ վել 
են հնա րա վոր հա մա տեղ ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հե ռան կար նե րը: 

Եր ևա նում բա րե գոր ծա կան ծրագ րեր է ի րա կա նաց նում նաև  Քու
վեյ թի  Պե տութ յու նը: 2014 թ. Եր ևա նի  Նար Դո սի ան վան թիվ 14 
դպրո ցում ժա մա նա կա կից տեխ նի կա յով հա գե ցած ին ֆոր մա տի կա
յի դա սա րան է բաց վել  Քու վեյ թի հո վա նա վո րութ յամբ:  Քու վեյ թի  Պե
տութ յան բա րե գոր ծա կան ծրագ րե րից է Եր ևա նում  Սուրբ  Զատ կի 
տո նի կա պակ ցութ յամբ 2016 թ. մար տի 25ին բաց ված « N1  Տա րեց
նե րի խնամ քի և  վե րա կանգն ման տունին տեր նա տը», ո րը 1 մի լիոն 
դո լա րի ներդ րու մա յին ծրա գիր է:

Զ բո սաշր ջութ յուն 

 Հա յաս տա նում զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման ընդ հա նուր մի տում
նե րին զու գա հեռ վեր ջին տա րի նե րին ան հեր քե լիո րեն ա ճել է ա րաբ 
զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը: Ա րա բա կան երկր նե րի զբո սաշր ջիկ նե րը 
 Հա յաս տան են այ ցե լում հատ կա պես  Ռա մա դան ամս վա ար ձա
կուրդ նե րին և  Զո հա բե րութ յան տո նին (ա րա բե րեն հաջ՝ ուխ տագ
նա ցութ յան ա վար տին նշվող տոն):  Ծո ցի տա րա ծաշր ջա նից մեծ 
քա նա կութ յամբ զբո սաշր ջիկ նե րի ՀՀն  ըն դու նում է նաև ձմռա նը՝ 
պայ մա նա վոր ված այդ երկր նե րի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րով 
և ՀՀում ձյան առ կա յութ յամբ, ին չը մե ծաց նում է մեր երկ րի գրավ
չութ յու նը այս տա րա ծաշր ջա նի բնա կիչ նե րի հա մար: ՀՀն  մե ծա պես 
գրա վում է նաև  Լի բա նա նի քրիս տոն յա հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին, ո րոնք կրո նա կան ուխ տագ նա ցութ յուն նե րի ձևա չա փով 
ճամ փոր դութ յուն ներ են ի րա կա նաց նում  Հա յաս տան: ՀՀ վի ճա կագ
րա կան կո մի տեի տվյալ նե րում զբո սաշր ջութ յան վե րա բեր յալ պաշ
տո նա կան տե ղե կատ վութ յու նը ներ կա յաց նում է զբո սաշր ջիկ նե րի 
թվե րը ե ռամս յա կա յին և  տա րե կան կտրված քով, սա կայն ա ռա վել 
ման րա մասն տե ղե կատ վութ յուն առ կա չէ:  Զանգ վա ծա յին լրատ
վա մի ջոց նե րի հրա պա րա կում նե րում առ կա են այս կամ այն երկ րի 
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տվյալ նե րը ար տա ցո լող տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րի մա սին 
ա ռան ձին թվեր: 2018 թ. միայն ա ռա ջին կի սամ յա կի արդ յունք նե րով 
 Լի բա նա նից  Հա յաս տան ժա մա նած զբո սաշր ջիկ նե րի թի վը կազ
մել է 3437 մարդ նա խորդ տար վա 2410ի հա մե մատ: 2013 թ. մոտ 
400 է մի րաթ ցի էր այ ցե լել  Հա յաս տան, 2017 թ. նրանց թի վը հա սել 
է 8347ի, իսկ 2018 թ. պաշ տո նա կան տվյալ նե րով ՀՀն  ըն դու նել է 
11500 է մի րաթ ցու (ԱՄԷի դես պա նի հար ցազ րույ ցից):

Զ բո սաշր ջութ յան զար գաց ման հա մար մեծ խթան է օ դա յին կա պի՝ 
Եր ևան Բեյ րութԵր ևան, Եր ևան Դու բայԵր ևան, Եր ևան Շար ժա
Եր ևան ու ղիղ չվերթ նե րի առ կա յութ յու նը, ուս տի պա տա հա կան չէ, 
որ ա րա բա կան երկր նե րից ա մե նա մեծ թվով զբո սաշր ջիկ ներ ներգ
րավ վում են հենց ԱՄԷից և  Լի բա նա նից:  Նա խորդ տա րի նե րի հա
մե մատ ա ճել է նաև «Էյր Ա րա բիա յի» և «Ֆ լայ  Դու բա յի» չվերթ նե րի 
պար բե րա կա նութ յու նը (2016 թ. շա բա թա կան վեց չվերթ էր ի րա կա
նաց վում, այժմ այդ թի վը մոտ ե րեք ան գամ ա ճել է):  Դե պի ա րա բա
կան երկր ներ հայ զբո սաշր ջիկ նե րի ա մե նա տա րած ված ուղ ղութ յու
նը ե ղել է և  ա ռայժմ շա րու նա կում է մնալ Ե գիպ տո սը: 

Զ բո սաշր ջա յին դի վա նա գի տութ յան ակ տի վաց ման հա մար ԱՄԷ 
դես պա նութ յու նը վեր ջին մեկ տար վա ըն թաց քում հան դի պում ներ 
է ու նե ցել «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա յա նի, տար բեր հյու րա նոց նե րի 
վա ճառ քի գծով տնօ րեն նե րի, զբո սաշր ջա յին կազ մա կեր պութ յուն
նե րի, «Ֆ լայ  Դու բայ» և «Էյր Ա րա բիա» ըն կե րութ յուն նե րի տնօ րեն
նե րի հետ:

Տն տե սա կան հա րա բե րութ յուն ներ 

 Հայա րա բա կան տնտե սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը ևս  կար գա
վոր վում են երկ կողմ հա մա ձայ նագ րե րի և  հու շագ րե րի մի ջո ցով, 
ո րոնք էլ ձևա վոր վում և հս տա կեց վում են հատ կա պես միջ կա ռա
վա րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի հան դի պում նե րի և  նիս տե րի ըն թաց
քում, ինչ պես նաև առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լատ նե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ծա վալ ման և  երկ կողմ առևտ րաարդ յու նա
բե րա կան ա սո ցիա ցիա նե րի ( Հա յաս տան–ԱՄԷ,  Հա յաս տան– Քու
վեյթ,  Հա յաս տան– Կա տար) գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում: ՀՀում 
հատ կա պես շո շա փե լի է է մի րա թա կան և  լի բա նան յան կա պի տա լի 
առ կա յութ յու նը: Առևտ րա կան, տեխ նի կա կան և տն տե սա կան հա
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մա գոր ծակ ցութ յան տե սանկ յու նից մեծ կար ևո րութ յուն ու նի միջ կա
ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Ն ման միջ կա
ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տեր են գու մար վել Ե գիպ տո սի 
(19962017 թթ. 5 նիստ),  Լի բա նա նի, Ի րա քի (4 նիստ),  Քու վեյ թի (2 
նիստ), ԱՄԷի (1ին նիս տը 2019 թ.) հետ: ՀՀ կա ռա վա րութ յան և 
 Կա տա րի  Պե տութ յան կա ռա վա րութ յան միջև հա մա տեղ հանձ նա
ժո ղով ևս ս տեղծ վել է, ո րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վել են պատ վի
րա կութ յուն նե րի փո խա դարձ այ ցե լութ յուն ներ, սա կայն դեռևս որ ևէ 
նիստ չի գու մար վել: 

ՀՀում ԱՄԷ դես պա նութ յան բաց վե լուց հե տո տար բեր ո լորտ նե րում, 
հատ կա պես տնտե սութ յան մեջ նկա տե լի է ակ տի վա ցում։ Դ րա մա
սին են վկա յում առևտ րաշր ջա նա ռութ յան ցու ցա նիշ նե րը, ո րոնք, 
ըստ ԱԳՆ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, 20142019 թթ. զգա լիո րեն 
ա ճել են: ՀՀ–ԱՄԷ միջև հիմ նա կան շրջա նա ռութ յան ապ րանք ներն 
են շի նան յու թը, շա քա րը, հրու շա կե ղե նը, կա հույ քը, է լեկտ րա տեխ
նի կան, տրանս պոր տի մի ջոց նե րը և  այլն: ՀՀից ԱՄԷ ար տա հան
վում են պղնձե և  ալ յու մի նե ի րեր և  այլն:  Պայ մա նա վոր ված 2019 
թ. ՀՀ–ԱՄԷ միջ կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վի անդ րա նիկ նիս տի 
կա յաց մամբ և ՀՀում ԱՄԷ դես պա նութ յան ակ տիվ գոր ծու նեութ
յամբ՝ ա ռա ջի կա յում նա խա տես վում է տնտե սա կան երկ կողմ հա րա
բե րութ յուն նե րի աշ խու ժա ցում:

ՀՀում է մի րա թա կան կա պի տա լով գոր ծու նեութ յուն ծա վա լով խո
շոր կազ մա կեր պութ յուն ներն են BMWն, Fly Dubaiը, Air Arabiaն, 
Carrefour հի պեր մար կետ նե րի ցան ցը, Business Gateը և  այլն: 

ԱՄԷ դես պա նութ յու նը հատ կա պես շա հագրգռ ված է դեռ 1992ին 
ստեղծ ված « Մա ջիդ ալ  Ֆուտ տեյմ»՝  Մեր ձա վոր Ար ևել քի և Հ յու սի սա
յին Աֆ րի կա յի տա րա ծաշր ջա նում բազ մա գոր ծա ռու թա յին առևտ
րա յին հա մա լիր նե րի, ժա ման ցա յին կենտ րոն նե րի շա հա գործ ման 
ո լոր տում մաս նա գի տա ցած ա ռա ջա տար ըն կե րութ յան հա յաս տան
յան ներ կա յութ յամբ, ո րը հա մար վում է տա րա ծաշր ջա նում ֆրան
սիա կան « Կար ֆուր» հի պեր մար քեթ նե րի ցան ցի ար տո նագ րա յին 
գոր ծըն կե րը (աշ խար հում երկ րորդ ման րա ծախ ցան ցը): 

ԱՄԷ տնտե սա կան դի վա նա գի տութ յան ներդ րու մա յին խո շոր ծրագ
րե րից է  Ճար տա րա պե տա կան խորհր դատ վութ յուն նե րի « Բեյ նու
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նա» կազ մա կեր պութ յան և « Լաու րա» կազ մա կեր պութ յան միջև 
հու շագ րի ստո րագ րու մը Եր ևա նում «Ան մո ռուկ» ա նու նով 71 հար
կա նի ան նա խա դեպ աշ տա րակ կա ռու ցե լու մա սին, ո րի ար ժե քը 270 
մլն  դո լար է:

« Հա յաս տան–ԱՄԷ» առևտ րաարդ յու նա բե րա կան ա սո ցիա ցիա յի 
կայ քէ ջից տե ղե կա նում ենք, որ ի րա կա նաց ման փու լում է  Տա վու շի 
հան քա յին ջրե րի գոր ծա րա նի ծրա գի րը:

Տն տե սա կան և  ներդ րու մա յին ծրագ րե րի զար գաց ման հա մար կարե
վոր էր նաև հայէ մի րա թա կան միջ կա ռա վա րա կան հա մա տեղ հանձ
նա ժո ղո վի անդ րա նիկ նիս տը, ո րը կա յա ցել է 2019 թ. մա յի սի 2ին 
Եր ևա նում: Այս նիս տին Է մի րութ յուն նե րի պետ նա խա րա րը, վե րա
հաս տա տե լով տնտե սա կան երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի ռազ մա
վա րա կան նշա նա կութ յու նը, հա տուկ ընդգ ծեց, որ ԱՄԷն  հայ կա կան 
ար տա հան վող ապ րանք նե րի շու կա յում 8րդն  է և  ամ բողջ աշ խար
հով ներ մու ծում նե րի 11րդ  աղբ յու րը։

ԱՄԷ դես պա նա տու նը պար բե րա բար հյու րըն կա լում է հայ կա կան 
տա րաբ նույթ կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի (օ րի նակ՝ 
« Թա մա րա Ֆ րութ», «One Armenia», «Եր ևան իմ սեր»), ԱՄԷ ներդ
րում ներ ներգ րա վե լու հա մա տեքս տում այ ցե լութ յուն ներ կազ մա կեր
պում հայ կա կան գոր ծա րան ներ (օ րի նակ՝ « Նի կոլ  Դու ման» մաս նա
գի տաց ված գոր ծա րան, ո րը զբաղ վում է փո ղոց նե րի և տ նե րի կա
նա չա պատ ման և  լու սա վո րութ յան աշ խա տանք նե րով)։

2018 թ. տվյալ նե րով ՀՀում գոր ծում են լի բա նան յան կա պի տա լով 
աշ խա տող 215 ըն կե րութ յուն և  ան հատ ձեռ նար կա տեր: Դ րանք 
աշ խա տում են ի րա վա բա նա կան, բիզ նես խորհր դատ վութ յան և 
 ծա ռա յութ յուն նե րի, ոս կեր չութ յան, ժա մա գոր ծութ յան, գյու ղատըն
տե սութ յան, ֆի նանս նե րի և  այլ ո լորտ նե րում: ՀՀում հե ռա հա ղոր
դակ ցութ յան ցան ցի ա ռա ջա տար ըն կե րութ յուն նե րից մե կի՝ «ՄՏՍ 
 Հա յաս տա նի» բաժ նե տոմ սե րի 20 %ի սե փա կա նա տե րը 20072019 
թթ. լի բա նան յան « Ֆաթ թուշ Գ րուփ» հոլ դինգն է, Եր ևա նում աղ բա
հա նութ յան գոր ծըն թա ցը 20142019 թթ. ի րա կա նաց նող «Sanitek 
s.a.r.l.» ըն կե րութ յու նը ևս  լի բա նան յան ներդ րու մա յին ծրա գիր էր: 
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 Հա յաս տա նի զար գաց ման « Բիզ նես Ար մե նիա» հիմ նադ րա մը ակ
տիվ շփում ներ է հաս տա տում լի բա նան յան գոր ծըն կեր նե րի հետ՝ 
ներդ րում նե րի ներգ րավ ման, այդ պի սով  Հա յաս տա նի վար կա նի շի 
և մր ցու նա կութ յան բարձ րաց ման հա մար: Ըստ այդ հան դի պում
նե րի արդ յունք նե րի՝ լի բա նան յան ա պա հո վագ րա կան « Չե դիդ  Կա
պի տալ», պա րար տան յու թե րի և  թու նա քի մի կատ նե րի ար տադ րութ
յամբ զբաղ վող « Մակ Ագ րո քե մի կալս» ըն կե րութ յուն նե րը մտա դիր 
են մաս նաճ յու ղեր բա ցել  Հա յաս տա նում, « Մա կի տեկ» ըն կե րութ յու
նը պատ րաստ է 250 հա զար դո լա րի ներդ րում նե րով ՀՀում պլաստ
մա սե ի րե րի պատ րաստ ման կա ղա պար նե րի և  արդ յու նա բե րա կան 
մե քե նա նե րի բա ղադ րիչ նե րի ար տադ րութ յուն ստեղ ծե լու: 

ՀՀ –ա րա բա կան երկր ներ առևտ րատն տե սա կան հա րա բե րութ յուն
նե րի ի րա վա պայ մա նագ րա յին բա զան բա վա կան հա րուստ է, պար
բե րա բար անց կաց վում են բիզ նես ֆո րում ներ, սա կայն այս ո լոր տում 
այլ շո շա փե լի արդ յունք ներ չեն ար ձա նագր վել: 

 Հայա րա բա կան հա րա բե րութ յուն նե րը դի տար կե լու արդ յուն քում 
պարզ է դառ նում, որ մեր երկ րում ա րա բա կան երկր ներն ի րենց ներ
կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի, դես պա նութ յուն նե րի, տա րաբ նույթ 
հիմ նադ րամ նե րի, կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ան հատ նե րի մաս նակ
ցութ յամբ այս կամ այն չա փով կի րա ռում են փա փուկ ու ժի գոր ծի
քա կազ մը:  Մաս նա վո րա պես ակ նա ռու են մար դա սի րա կան դի վա
նա գի տութ յան, գի տա կան և  ա կա դե միա կան դի վա նա գի տութ յան, 
մշա կու թա յին և  մե դիա դի վա նա գի տութ յան, տնտե սա կան դի վա նա
գի տութ յան դրսևո րում նե րը: ՀՀում մար դա սի րա կան ծրագ րեր են 
ի րա կա նաց նում Ա րա բա կան  Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րը և  Քու վեյ թը, 
կրթամ շա կու թա յին սերտ առն չութ յուն ներ կան Ե գիպ տո սի,  Հոր դա
նա նի, ԱՄԷի և  Քու վեյ թի հետ (մինչ 2011 թ.՝  Սի րիա յի), զբո սաշր
ջիկ նե րի հոս քը մեծ է  Լի բա նա նից և ԱՄԷից, տնտե սա կան ծրագ րեր 
ի րա կա նաց վում են հիմ նա կա նում ԱՄԷի և  Լի բա նա նի կա պի տա լով:
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ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԾԱՅՐԱՀԵՂԱԿԱՆ 
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ. 
ՈՎ ՈՎ Է. ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ 
ԾԱՅՐԱՀԵՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐ 
ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ

Իս լա մա կան ար ժե քա յին հա մա կար գով ապ րող մե ծա մաս նութ յուն 
ու նե ցող երկր նե րում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն ներն ու սում նա
սի րե լիս հնա րա վոր չէ խու սա փել այն հար ցից, թե ինչ պես բնու թագ
րել այն մու սուլ ման նե րին, ո րոնք օգ տա գոր ծում են իս լա մը՝ որ պես 
իշ խա նութ յան և  ի րա վուն քի աղբ յուր ի րենց քա ղա քա կան և  հա սա
րա կա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար: Արդ յոք դրանք իս լա մա կան 
(կամ մու սուլ ման) ար մա տա կան ներ (ֆուն դա մեն տա լիստ ներ), իս լա
մա կան ծայ րա հե ղա կան ներ (ռա դի կալ ներ), թե իս լա մա կան ներ (իս
լա միստ ներ) են։  Պա տաս խա նը սեր տո րեն կապ ված է այն հար ցե րին, 
թե ինչ ենք հաս կա նում այս եզ րե րի տակ և  ինչ պես ենք նկա րագ րում 
այս կամ այն հաս կա ցութ յու նը, որն օգ տա գոր ծում ենք իս լա մի հետ 
առնչ վող եր ևույթ նե րը ար դի գոր ծըն թաց նե րում հաս կա նա լու հա
մար։  Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ տար բեր մո տե ցում ներ 
են առ կա այն հար ցե րի վե րա բեր յալ, թե ինչ է պետք հաս կա նալ «քա
ղա քա կան իս լամ», «իս լա մա կա նութ յուն», «իս լա մա կան ար մա տա
կա նութ յուն», «իս լա մա կան ծայ րա հե ղա կա նութ յուն» ա սե լով։

 Վեր ջին մի քա նի տաս նամ յա կի ըն թաց քում այս հաս կա ցութ յուն նե րը 
մնում են բուռն քննար կում նե րի ա ռար կա։
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 Հաս կա ցութ յուն նե րի պատ մութ յու նից

«Իս լա մա կա նութ յուն» (իս լա միզմ) եզրն ար դի ըն կալ մամբ ի հայտ է 
գա լիս դեռ 1980ա կան նե րի վեր ջին ֆրան սիա կան ա կա դե միա կան 
մի ջա վայ րում, այ նու հետև մտնում է անգ լա լե զու գի տա կան խո սույ
թի մեջ, որ տեղ նկատ վում է «իս լա մա կա նութ յան» և «իս լա մա կան 
ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րե րի նույ նի մաս տա յին, հա վա սա րա զոր կի
րա ռութ յու նը։  Կար ծիք ներ կան, որ 2001թ.բսեպ տեմ բե րի 11ից հե տո 
«իս լա մա կա նութ յուն» եզ րի օգ տա գոր ծու մը կար ծես նույ նիսկ գե րա
դա սե լի է դար ձել ա մե րիկ յան ա կա դե միա կան մի ջա վայ րում: 

«Իս լա մա կա նութ յուն» (islamisme) եզ րը ա ռա ջին ան գամ հան դի
պում է ֆրան սե րե նում 18րդ  դա րի կե սե րին: Այդ ժա մա նակ, սա
կայն, այն տար բեր վում էր տեր մի նի ժա մա նա կա կից ի մաս տից և 
բ նու թագ րում էր մու սուլ ման նե րի դա վա նած կրո նը, որն այ նու հետև 
ֆրան սե րե նում ձևա կերպ վեց որ պես mahométisme (մահ մե դա կա
նութ յուն)՝ այն դա վա նան քը, ո րը դա վա նում և  ու սու ցա նում էր  Մու
համ մադ մար գա րեն:

« Մահ մե դա կա նութ յուն» տեր մի նի օգ տա գոր ծու մը թվագր վում է 17
րդ  դա րի սկզբով, ո րը ար տա ցո լում էր  Վե րածնն դի շրջա նի այն տրա
մա բա նութ յու նը, ըստ ո րի՝ իս լամն ըն կալ վում էր որ պես իր հիմ նադ րի 
կրո նա կան հա մա կարգ, նույ նութ յամբ, ինչ պես ըն կալ վում էր քրիս
տո նեութ յու նը:  Նաև ա պա վի նում էր այն սխալ են թադ րութ յա նը, որ 
 Մու համ մա դը իս լա մի հա մար նույնն է, ինչ Ք րիս տո սը քրիս տո նեութ
յան հա մար: Չ նա յած եզ րի հիմ քում ըն կած սխալ տրա մա բա նութ յա
նը՝ դրա օգ տա գոր ծու մը տա րած վեց ամ բողջ Եվ րո պա յում: 

18րդ  դա րում բա վա կա նին ծա վա լուն ու սում նա սի րութ յուն ներ 
ե ղան իս լա մի վե րա բեր յալ, և  լու սա վո րութ յան մտա ծող ներն ար դեն 
հիա նա լի գի տեին, որ մու սուլ ման ներն ի րենց հա վատն ան վա նում 
են «իս լամ», այլ ոչ թե «մահ մե դա կա նութ յուն»: Այս շրջա նում ար դեն 
կա րե լի է նկա տել, որ փոր ձեր են ար վում՝ իս լա մը իր իսկ ար ժե քա յին 
հա մա կար գի մի ջո ցով հաս կա նա լու հա մար։

Ֆ րան սիա ցի փի լի սո փա  Վոլ տե րին է վե րագր վում «իս լա մա կա նութ
յուն» (islamisme) տեր մի նի ստեղ ծու մը:  Վոլ տե րը հե տա զո տա կան 
մեծ հե տաքրք րութ յուն ու ներ իս լա մի հան դեպ և  շատ էր գրում դրա 
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մա սին։ Ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում նա խո րա պես ըմբռ նել 
էր  Մու համ մա դի դերն ու նշա նա կութ յու նը իս լա մում, այդ իսկ պատ
ճա ռով իս լա մը նկա րագ րող տեր մի նի մեջ շտկում մտցրեց՝ այն «իս
լա միզմ» դարձ նե լով, որն այդ հա մա տեքս տում վե րա բե րում էր իս լա
մին ընդ հան րա պես, չու նե նա լով այն ի մաս տը, որն ու նի այ սօր։

19րդ  դա րի ըն թաց քում «իս լա միզ մը» իս լամ ի մաս տով սկսում է օգ
տա գործ վել ամ բողջ Եվ րո պա յում:  Բազ մա թիվ են այս տեր մի նի գոր
ծա ծութ յամբ գի տա կան գրա կա նութ յան օ րի նակ նե րը։ 1900 թվա կա
նին լույս տե սած « Նոր անգ լե րե նի բա ռա րա նում» (այժմ հայտ նի է 
որ պես «Օքս ֆոր դի անգ լե րեն բա ռա րան») «իս լա միզ մը» բնո րոշ վում 
էր որ պես «մու սուլ ման նե րի կրո նա կան հա մա կարգ.  Մահ մե դա կա
նութ յուն»:  Միա ժա մա նակ, գրքում կա րե լի էր հան դի պել նաև «իս լա
միստ» տեր մի նին, ո րը սահ ման վում էր որ պես «ուղ ղա փառ մահ մե
դա կան»:

Չ նա յած այս զար գա ցում նե րին՝ պետք է նշել, որ ընդ հուպ մինչև 
20րդ  դա րի ա ռա ջին կե սը ա կա դե միա կան շրջա նա կում տա րած
ված էին և  զու գա հե ռա բար օգ տա գործ վում էին «մահ մե դա կա նութ
յուն», «իս լա միզմ», «մահ մե դա կան» և «իս լա միստ» տեր մին նե րը։ 
Այս տեր մին նե րի օգ տա գոր ծու մից չեն խու սա փել նույ նիսկ եվ րո պա
կան գի տա կան մի ջա վայ րում իս լա մա գի տութ յու նը որ պես ա ռան
ձին գի տա կարգ հիմ նադ րող նե րը։ Ի րա վի ճա կը փոխ վում է 1946 թ., 
երբ բրի տա նա ցի ար ևե լա գետ Հ.Ա.Ռ.  Գիբ բը իր գրքի նե րա ծութ
յան մեջ գրում է, որ «ժա մա նա կա կից մու սուլ ման նե րը չեն սի րում 
«մահ մե դա կան և  մու համ մա դա կա նութ յուն» տեր մին նե րը, քա նի որ, 
ըստ ի րենց՝ դրանք կրում են  Մու համ մա դի երկր պա գութ յան տար
րեր, ինչ պես որ քրիս տոն յա ներն ու քրիս տո նեութ յու նը են թադ րում 
են Ք րիս տո սի երկր պա գութ յուն»: Գր քի հա ջոր դող տեքս տում  Գիբ
բը հա վա տաց յալ նե րին ան վա նում էր մու սուլ ման, իսկ հա վատ քը՝ 
իս լամ: 20րդ  դա րի վեր ջում սկսեց ան հե տա նալ նաև «իս լա միզմ» 
տար բե րա կը:  Շատ գիտ նա կան ներ պար զա պես նա խընտ րում էին 
ա վե լի կարճ և  զուտ ա րա բա կան տեր մի նը՝ իս լամ: 

20րդ  դա րի վեր ջին աշ խար հում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րը բա ցա
հայ տե ցին նոր ի րո ղութ յուն ներ, ո րոն ցում իս լա մը սկսում է նոր գա
ղա փա րա կան և  քա ղա քա կան մեկ նա բա նութ յուն ներ ստա նալ, ինչն 
իր հեր թին ստի պեց գիտ նա կան նե րին և  հե տա զո տող նե րին այ լընտ
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րան քա յին հաս կա ցութ յուն նե րով տար բե րա կել միմ յան ցից իս լա մը՝ 
որ պես ժա մա նա կա կից գա ղա փա րա խո սութ յուն, և  իս լա մը՝ որ պես 
«միայն հա վատ»: 

«Ար մա տա կա նութ յուն» (ֆուն դա մեն տա լիզմ)

« Ֆուն դա մեն տա լիզմ» տեր մի նը ծա գել է Ա մե րի կա յում 1920ա կան 
թվա կան նե րին բո ղո քա կան քրիս տոն յա նե րի շրջա նում։ Ն րանք 
ձգտում էին վե րա հաս տա տե լու ի րենց հա վա տը Աստ վա ծաշն չի 
բա ռա ցի ըն կալ ման և ք րիս տո նեա կան հա վա տի «հիմ քե րի» մի ջո
ցով։ 20րդ  դա րասկզ բին այս քրիս տոն յա ներն ի րենց ան վա նում էին 
ֆուն դա մեն տա լիստ ներ։

Այս նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում բրի տա նա ցի պատ մա բան Առ
նոլդ  Թոյն բին իր հե տա զո տութ յուն նե րի մեջ կի րա ռում է «իս լա մա
կան ֆուն դա մեն տա լիստ ներ» եզ րույ թը։  Դա տե լով տեքս տից՝ կա րե լի 
է ա սել, որ  Թոյն բին այս եզ րի տակ նկա տի ու նի մու սուլ ման ա վան
դա պաշտ նե րին և  չի նկա րագ րում այն եր ևույթ նե րը, ո րոնք այ սօր 
հայտ նի են որ պես «իս լա մա կան ար մա տա կա նութ յուն»:  Պետք է 
նշել, որ նույն ըն թաց քում Ե գիպ տո սում հիմ նադր վում է « Մու սուլ
ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պութ յու նը, ո րը մեծ դեր ու նի իս լա մա
կան ար մա տա կա նութ յան ստեղծ ման և  տա րած ման գոր ծում։

«Իս լա մա կան ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րը լայն տա րած ման նոր փուլ է 
թևա կո խում 1979 թ. Ի րա նի Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նից հե տո՝ 
շնոր հիվ հիմ նա կա նում անգ լա լե զու լրատ վա մի ջոց նե րի, ո րոնք Ի րա
նում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րը լու սա բա նե լիս նա խընտ րութ յուն էին 
տա լիս այդ տեր մի նին։ 

« Ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րի հա ճա խա կի փոխ կա պակց ված օգ տա
գոր ծու մը իս լա մի հետ այն քան է տա րած վում, որ ար դեն 1990 թ. 
«Օքս ֆոր դի անգ լե րե նի հա մա ռոտ բա ռա րա նը» «ֆուն դա մեն տա
լիզմ» տեր մի նը սահ մա նում էր ոչ միայն որ պես «ա վան դա կան բո
ղո քա կան հա վա տի խստա պա հանջ պահ պա նում», այլ նաև որ պես 
«հնա գույն կամ հիմ նա րար ուս մունք նե րի խստա պա հանջ պահ պա
նում. ցան կա ցած կրո նի, հատ կա պես իս լա մի»: Չ նա յած այս ա մե
նին՝ ա կա դե միա կան մի ջա վայ րում սկսում են տա րա ձայ նութ յուն ներ 
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ա ռա ջա նալ «իս լա մա կան ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րի սահ ման ման և 
 կի րա ռութ յան շուրջ։

Արևմտ յան ա կա դե միա կան խո սույ թի ի րար հա կադր վող բևեռ նե րը 
խարսխ վում էին  Բեռ նարդ Լ յո ւի սի ու  Ջոն Էս պո զի տո յի տե սա կետ
նե րի վրա: Ա ռա ջի նը իս լա մա կան խմբե րի ակ տի վա ցու մը քա ղա քա
կան դաշ տում ան վա նում էր «իս լա մա կան ֆուն դա մեն տա լիզմ», իսկ 
Էս պո զի տոն դեմ էր այս տեր մի նի կի րա ռութ յա նը և  կար ծում էր, որ 
դա չի բնու թագ րում այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե նում 
մու սուլ մա նա կան ում մա յում5։  Բեռ նարդ Լ յո ւի սը պնդում էր, որ չնա
յած այն հան գա ման քին, որ «ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րը ա ռա ջա ցել 
է քրիս տո նեա կան մի ջա վայ րում, այն կի րա ռե լի է նաև 20րդ  դա րի 
վեր ջին իս լա մա կան մի ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը 
նկա րագ րե լիս։ Ն րա կար ծի քով այդ գոր ծըն թաց նե րը հե տա դի մա
կան են և  այդ պի սով հա կա մո դեռ նիս տա կան, քա նի որ իս լամ դա վա
նող նե րը ըն դու նում են  Ղու րա նի և  Սուն նա յի ա վան դա կան մեկ նա
բա նութ յուն նե րը, և  իս լա մում չկան ազ դե ցիկ լի բե րալ և  մո դեռ նիստ 
աստ վա ծա բան ներ, ա պա այդ պի սով «իս լա մա կան ֆուն դա մեն տա
լիզմ» եզ րը նկա րագ րում է այդ գոր ծըն թաց նե րը և  կի րա ռե լի է նրանց 
նկատ մամբ։ 

 Հա կա ռակ  Բեռ նարդ Լ յո ւի սի՝  Ջոն Էս պո զի տոն դեմ էր իս լա մի վրա 
հիմն ված շար ժում նե րը նկա րագ րե լիս «իս լա մա կան ֆուն դա մեն տա
լիզմ» եզ րի օգ տա գործ մա նը։ Այս հա մա տեքս տում նա նա խընտ րում 
էր խո սել «իս լա մա կան վե րածնն դի» և «իս լա մա կան ակ տի վութ
յան», այլ ոչ թե «իս լա մա կան ֆուն դա մեն տա լիզ մի» մա սին, քա նի որ 
«ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րը վե րա բե րում է հե տա դի մա կան և  սուրբ 
գրքե րը տա ռա ցի ըն կա լող ու ժե րին։ Ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, 
որ իս լա մա կան շար ժում նե րում կան խմբեր, ո րոնց հան դեպ կի րա
ռե լի է «ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րը վե րոնշ յալ ի մաս տով, այ դո ւա մե
նայ նիվ, շատ և  ազ դե ցիկ են այն շար ժում նե րը, ո րոնց ա ռաջ նորդ նե
րը ա ռա ջա դեմ են՝ կրթութ յուն են ստա ցել Արև մուտ քում, չեն խու սա
փում ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րից և  այլն։ 

5 «Ում մա» եզ րը հա ճախ թարգ մա նում են որ պես «ազգ», «պե տութ յուն», «հա մայնք», սա
կայն այդ եզ րե րը չեն ար տա հայ տում «ում մա» հաս կա ցութ յան ամ բող ջա կան ի մաս տը։ Նա
խընտ րե լի է «ում ման» սահ մա նել որ պես իս լա մում հա սա րա կութ յան կազ մա կերպ ման մո դել։
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Չ նա յած ա կա դե միա կան մի ջա վայ րի այս բա նա վե ճե րին՝ մե դիա 
դաշ տը ա զա տո րեն կի րա ռում էր «ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րը իս լա
մում և  իս լա մա դա վան երկր նե րում գոր ծըն թաց նե րը նկա րագ րե լու 
հա մար։ Շ նոր հիվ մե դիա դաշ տի նման կի րա ռութ յա նը և  մուլ տիպ
լի կա ցիա յի՝ «ֆուն դա մեն տա լիզմ» եզ րը սկսեց զու գորդ վել իս լա մի 
հետ, և  ի վեր ջո ոչ մաս նա գետ ըն թեր ցո ղի մեջ «իս լամն» ու «ֆուն
դա մեն տա լիզ մը» սկսե ցին նույ նա կա նա նալ։

Արևմտ յան ա կա դե միա կան խո սույ թից «ֆուն դա մեն տա լիզմ» տեր
մի նը մուտք գոր ծեց նաև ա րա բա լե զու մի ջա վայր։ Այս եր ևույ թը 
թարգ ման վեց «ու սու լի» եզ րով և  լայն տա րա ծում գտավ։ Ըստ էութ
յան՝ այս նո րա բա նութ յու նը կի րա ռե լի դար ձավ շնոր հիվ ազ դե ցիկ 
փի լի սո փա ներ սի րիա ցի  Սա դիկ ԱլԱզ մի և  ե գիպ տա ցի  Հա սան  Հա
նա ֆիի, ո րոնք, ու սում նա սի րե լով իս լա մա կան նոր շար ժում նե րի գա
ղա փա րա խո սութ յուն նե րը, ե կան այն եզ րա կա ցութ յան, որ ա րա բե
րեն «ու սու լի» (հիմք, ար մատ) եզ րը լիո վին նկա րագ րում է այդ շար
ժում նե րի գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րը։ Չ նա յած այս հան գա ման
քին՝ իս լա մա կան կրո նա կան շրջա նա կում ա կունք նե րին վե րա դարձ 
բնու թագ րող եր ևույթ ներն ու գոր ծըն թաց նե րը շա րու նակ վում էին 
ար տա հայտ վել «սա լա ֆի» տեր մի նով, ո րի մա սին կխո սենք ստորև։

1995 թ. «Օքս ֆոր դի ժա մա նա կա կից իս լա մա կան աշ խար հի հան րա
գի տա րա նում» «ֆուն դա մեն տա լիզմ» հոդ վա ծում բեր վում է վեր ջի
նիս այ լընտ րան քա յին եզ րե րի ցանկ, ո րոնց թվում են «իս լա միզ մը», 
«ին տեգ րիզ մը», «նորնոր մա տիվ իս լա մը», «նորա վան դա կան իս լա
մը», «իս լա մա կան վե րած նունդն» ու «իս լա մա կան նե թի վիզ մը»: 

«Իս լա մա կան ար մա տա կա նութ յու նը» ժա մա նա կա կից մու սուլ
մա նա կան կրո նա կան և  քա ղա քա կան շար ժում նե րի ընդ հա նուր 
բնու թագր ման հա մար օգ տա գործ վող տեր մին է, ո րի գա ղա փա րա
խո սութ յու նը հիմն ված է տար բեր խմբե րի և  շար ժում նե րի կող մից 
 Մու համ մադ մար գա րեի ժա մա նա կաշր ջա նի, այ սինքն՝ վաղ իս լա մի 
կրո նա կան, սո ցիա լա կան և  քա ղա քա կան փոր ձին վե րա դար ձի մեկ
նա բա նութ յան վրա։

 Մու սուլ մա նա կան ար ժե հա մա կար գի հա մար ժա մա նա կի ըն թաց
քում ա ռա ջա ցած և  մարդ կա յին ան կա տա րութ յամբ պայ մա նա վոր
ված թե րութ յուն նե րը շտկե լու նպա տա կով ա կունք նե րին վե րա դառ
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նա լու տրա մա բա նութ յու նը հիմ նա յին մո դել է, որն ա պա հո վում է 
հոգ ևոր ա վան դույ թի և  սո ցիալկրո նա կան ինք նա գի տակ ցութ յան 
պահ պա նումն ու զար գա ցու մը: Իս լա մի պատ մութ յան ըն թաց քում 
ա կունք նե րին ա պա վի նու մը և  ար մատ նե րին վե րա դար ձը ճգնա ժա
մը հաղ թա հա րե լու հիմ նա կան մի ջոց է ե ղել: 

Աղբ յուր նե րին վե րա դար ձը նկա րագ րող մո դե լը ամ րագր ված և  ար
տա ցոլ ված է իս լա մա կան ա վան դույ թի մեջ: Այս տրա մա բա նութ յու
նը սուն նիա կան ա վան դույ թի մեջ նշե լու հա մար օգ տա գործ վում է 
«սա լա ֆիա» տեր մի նը, ո րը ո րո շա կիո րեն հա րա բեր վում է «ար մա
տա կա նութ յուն» տեր մի նի հետ, սա կայն այս տեր մի նը սուն նիա կան 
իս լա մում օգ տա գործ վում է ա վե լի լայն հա մա տեքս տում:

Իս լա մա կան ա վան դա կան խո սույ թում «սա լա ֆի» կամ «ալսա լաֆ 
ալսա լի հուն» (բա րե պաշտ նախ նի նե րը) հաս կա ցութ յան շրջա նա կը 
նե րա ռում է մու սուլ ման նե րի ա ռա ջին ե րեք սե րունդ նե րը`  Մար գա
րեի զի նա կից նե րի, նրանց ա շա կերտ նե րի և  վեր ջին նե րիս հետե
վորդ նե րի ու ա շա կերտ նե րի: Ըստ էութ յան, սա լա ֆի նե րը նրանք են, 
ո րոնք կրո նա կան հար ցե րը լու ծե լիս դի մում են Ահլ ալ Սա լա ֆի, այ
սինքն՝ վե րոնշ յալ ե րեք սերն դի փոր ձին:  Միև նույն ժա մա նակ ա վան
դույ թը սա լա ֆի նե րի շրջա նա կի մեջ է նե րա ռում սուն նիա կան կրո
նաի րա վա կան դպրոց նե րի՝ մազ հաբ նե րի հիմ նա դիր նե րին: 

Իս լա մա կան ժա ռան գութ յան վե րած նուն դը ժա մա նա կա կից մու սուլ
ման ար մա տա կան նե րի կող մից մեկ նա բան վում է որ պես վաղ իս
լա մա կան սո ցիա լա կան ինս տի տուտ նե րի և դ րանց հետ կապ ված 
սո ցիա լա կան և  ի րա վա կան նոր մե րի վե րա կանգ նում՝ բո լոր տե սա
կի նո րա մու ծութ յուն նե րի (բի դա) ամ բող ջա կան ժխտման մի ջո ցով: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, դա սա կան իս լա մա կան ի րա վուն քի տե սութ յու նը 
նո րա մու ծութ յուն նե րը բա ժա նում է «լավ» (բի դա հա սա նա) և «մեղ
սա վոր» (բի դա սայ յա) կա տե գո րիա նե րի: Ա ռա ջի նը նե րա ռում է այն
պի սի նո րա մու ծութ յուն ներ, ո րոնք չեն հա կա սում իս լա մի հա վա տի 
էութ յա նը:  Ժա մա նա կա կից ար մա տա կան նե րը նույ նաց նում են իս
լա մի էութ յու նը  Ղու րա նի և  Սուն նա յի բա ռա ցի ըն կալ մա նը, ին չը 
հան գեց նում է նրան, որ այս աղբ յուր նե րում տեքս տա յին ար տա հայ
տութ յուն չու նե ցող ցան կա ցած նո րա մու ծութ յուն ըն դուն վում է որ
պես «մեղ սա վոր նո րա մու ծութ յուն»։ Ար մա տա կան նե րի տրա մա բա
նութ յան բնու թագ րա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն է ճշմար տութ



67

յան մե նաշ նոր հու մը:  Ժա մա նա կա կից ար մա տա կան հո սանք նե րում 
սա ա ռա վել հստակ դրսևոր վում է «ան հա վա տութ յան մեջ մե ղադ
րան քի և  աշ խար հից հե ռա նա լու» (թաք ֆիր) գա ղա փա րի մեջ: Ըստ 
այս խմբե րի՝ ժա մա նա կա կից աշ խար հը ընկղմ ված է տգի տութ յան, 
ան տեղ յա կութ յան մեջ, և  ի րենք՝ որ պես «փրկված ներ», ա ռա քե լութ
յուն ու նեն աստ վա ծա յին ճշմար տութ յու նը աշ խար հում տա րա ծե լու 
գոր ծում։ 

Ն ման տրա մա բա նութ յան վառ դրսևո րում էր վա հա բա կան շար ժու
մը, ո րը ծա գեց Ա րա բիա յում 18րդ  դա րի կե սե րին  Մու համ մադ իբն 
Աբդ ալ Վա հա բի ուս մուն քի հի ման վրա և  հե տա գա յում դար ձավ 
 Սաուդ յան Ա րա բիա յի ա ռա ջին պե տա կան միա վո րի գա ղա փա րա
խո սութ յու նը:

1920ա կան նե րին իս լա մա կան քա ղա քա կան նա խա գիծ ա ռա ջադ րե
լու փորձ կա տար վեց « Մու սուլ ման եղ բայր ներ» ա սո ցիա ցիա յի կող
մից, ո րը հիմ նադր վել է Ե գիպ տո սում 1929 թ.  Հա սան ալ Բան նա յի 
կող մից: 

« Մու սուլ ման եղ բայր նե րի» ա ռա վել ծայ րա հե ղա կան թևի գա ղա
փա րա խո սը  Սա յիդ  Կութբն էր, ո րը «թաք ֆի րի» (ան հա վա տութ յան 
մեջ մե ղադ րան քի և  աշ խար հից հե ռա նա լու) տե սութ յան ժա մա նա
կա կից մշակ ման գոր ծում սկզբուն քա յին դե րա կա տա րութ յուն ու նի: 
Ըստ այդմ՝ այս տե սութ յան էութ յունն այն էր, որ աշ խար հի կող մից 
շա րիա թի՝ որ պես ի րա վուն քի աղբ յու րի մերժ ման պատ ճա ռով է, որ 
աշ խար հում գե րակշ ռում է հոգ ևոր տգի տութ յու նը (ջա հի լիան). ճշ
մա րիտ Աստ ծուն չճա նա չե լը, ճշմա րիտ հա վա տի (իս լամ) ու րա ցու մը 
և Ալ լա հից բա ցի այլ աստ ված նե րին երկր պա գե լը: Ել նե լով այս նա
խադր յա լից՝  Կութ բը, հա կա ռակ իս լա մա կան ա վան դույ թի, մարդ
կութ յա նը բա ժա նում է ոչ թե մու սուլ ման նե րի և  ոչ մու սուլ ման նե րի, 
այլ մու սուլ ման նե րի, ո րոնք խստո րեն հետ ևում են շա րիա թի օ րեն
քին, և «ան հա վատ նե րի», այ սինքն՝ մնա ցած բո լո րի։ Ան հա վատ նե րի 
թվին է դա սում նաև մու սուլ ման նե րի մե ծա մաս նութ յա նը:

Իս լա մա կան մտա ծող նե րից շա տե րը «իս լա մա կան ար մա տա կա
նութ յու նը» դի տար կում են որ պես Արև մուտ քի «քա ղա քակր թա
կան մար տահ րա վե րին» իս լա մա կան աշ խար հի «պա տաս խա նե լու» 
փորձ և  սո ցիալմշա կու թա յին ճգնա ժա մի ի րա վի ճա կում դի տար
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կում են այն որ պես իս լա մա կան ինք նութ յան պահ պան ման հիմ նա
կան մո դել: Այս տե սանկ յու նից իս լա մա կա նութ յան դրսևո րու մը քա
ղա քա կա նութ յան մեջ՝ «քա ղա քա կան իս լա մը», իս լա մա կան հա սա
րա կութ յան գո յատև ման հա մար «արևմտ յան գլո բա լիզ մին» այ լընտ
րանք գտնե լու փորձ է, ո րը ստա նում է թե՛ հան դուր ժո ղա կան և  թե՛ 
ար մա տա կան ու ծայ րա հե ղա կան դրսևո րում ներ։

Իս լա մա կա նութ յուն (Իս լա միզմ)

 Ժա մա նա կա կից իս լա մա կան կրո նա կան և  քա ղա քա կան շար ժում
նե րը, ինչ պես ար մա տա կան, այն պես էլ չա փա վոր, ա ռա վել հա
ճախ միա վոր վում են «իս լա մա կա նութ յուն» (իս լա միզմ) տեր մի նով: 
Իս լա միզ մի՝ որ պես քա ղա քա կան նա խագ ծի գա ղա փա րա կան ար
մատ նե րը սո վո րա բար վե րագր վում են մու սուլ մա նա կան բա րե
փո խութ յուն նե րի ա ռա ջին տե սա բան նե րից մե կին՝  Ջա մալ ադ Դին 
ալԱֆ ղա նիին, սա կայն, ինչ պես նշվեց վեր ևում, տեր մի նը գա լիս է 
ֆրան սիա կան ա կա դե միա կան մի ջա վայ րից, ո րը փոր ձեց վեր լու
ծել և  հաս կա նալ այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք տե ղի էին ու նե նում 
1970ա կան թվա կան նե րի վեր ջում իս լա մա կան նոր ձևա վոր վող 
շար ժում նե րի շրջա նում։ Այս եր ևույթ նե րը նկա րագ րե լու հա մար 
ֆրան սիա կան ա կա դե միա կան մի ջա վայ րում սկսեց օգ տա գործ վել 
«իս լա մա կա նութ յուն» (իս լա միզմ՝ Islamisme) եզ րը, որն այդ տեր մի
նի յու րօ րի նակ վե րա կանգ նում կա րե լի է հա մա րել։  Սա կայն պետք է 
նշել, որ նույն այդ ֆրան սիա կան ա կա դե միա կան շրջա նակ նե րում 
միան շա նակ չըն դուն վեց այս տեր մի նը։  Հիմ նա կան հա կա դար ձող նե
րից էր  Մաք սիմ  Ռո բին սո նը, ո րը կար ծում էր, որ «իս լա միզմ» տեր
մի նը չի տա րան ջա տում սո վո րա կան հա վա տաց յա լին մո լե ռան դից։ 
 Նա ա ռա ջար կում էր «ին տեգ րիզմ6» տեր մի նը, քա նի որ այդ հաս
կա ցութ յու նը ար դեն իսկ գի տա կան շրջա նա ռութ յան մեջ առ կա էր 
և  լիո վին բնու թագ րում էր այն գոր ծըն թաց նե րը, ո րոն ցով անց նում 
էին իս լա մա կան շար ժում նե րը։ Ն րա ջան քերն ա պարդ յուն ան ցան, 
քա նի որ հե տա գա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ ամ րագր վեց «իս
լա միզմ» եզ րը։

6 Ֆ րան սիա կան հա սա րա կա քա ղա քա կան և փի լի սո փա յա կան խո սույ թում այս եզ րով բնո
րոշ վում են բո լոր կրո նա կան ծայ րա հե ղա կան շար ժում նե րը։
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Անգ լա լե զու ա կա դե միա կան մի ջա վայ րում «իս լա միզմ» եզ րի լայն կի
րա ռութ յու նը ըն դուն ված է կա պել ֆրան սիա ցի ա րա բա գետ  Ժիլ  Կե
պե լի ան վան ու հատ կա պես նրա 1984 թ. ֆրան սե րեն, ա պա 1985 թ. 
անգ լե րեն հրա տա րակ ված « Մու սուլ մա նա կան էքստ րե միզ մը Ե գիպ
տո սում.  Մար գա րեն և  փա րա վո նը» աշ խա տութ յան հետ, ո րը բե
կում մտցրեց տվյալ եզ րի կի րա ռութ յան հար ցում։ Անգ լե րեն թարգ
մա նութ յան մեջ ֆրան սե րեն «islamiste» եզ րը անգ լե րեն թարգ ման
վում է «Islamicist», ո րից էլ հե տա գա յում «իս լա միստ» եզ րը մտնում է 
գի տա կան լայն շրջա նա ռութ յան մեջ։ 

«Իս լա միզմ» և «իս լա միստ» եզ րե րը ոչ միան շա նա կո րեն ըն դուն վե
ցին ա կա դե միա կան մի ջա վայ րում, ե ղան բազ մա թիվ հա կընդ դեմ 
հրա պա րա կում ներ, սա կայն 1990ա կան նե րի վեր ջից և 2000ա կան
նե րի սկզբից կա րե լի է ա սել, որ այս եզ րե րը սկսում են ա վե լի ու ա վե
լի հա ճա խա կի օգ տա գործ վել՝ իս լա մի քա ղա քա կան դրսևո րում նե րը 
նշե լու հա մար, ինչն օգ նում է տար բե րա կում մտցնե լու իս լա մի «ծայ
րա հե ղա կան» և  չա փա վոր դրսևո րում նե րի միջև։  Պետք է նշել նաև, 
որ այս եզ րե րի կի րա ռութ յու նը մե դիա տի րույ թում միան շա նակ չէր, 
շատ հա ճախ նկատ վում է «իս լա մա կան ֆուն դա մեն տա լիզմ», «իս
լա միզմ», «ծայ րա հե ղա կա նութ յուն» եզ րե րի կի րա ռութ յան խառ նա
շփոթ։

Այս բա նա վե ճին զու գա հեռ 2000ա կան նե րի սկզբին ա կա դե միա
կան շրջա նակ նե րում սկսվում է մեկ այլ բա նա վեճ։  Մաս նա վո րա պես 
սեպ տեմ բե րի 11ի ա հա բեկ չութ յու նից հե տո ո րոշ հե տա զո տող ներ 
փոր ձեր են ա նում վե րաի մաս տա վո րե լու և  հաս կա նա լու այն հա յե
ցա կար գե րը, ո րոն ցով ա ռաջ նորդ վում են իս լա մա կան շար ժում նե րը։ 
Արդ յուն քում գա լիս են այն եզ րա կա ցութ յան, որ նոր ի րա վի ճա կում 
գոր ծող իս լա մա կան շար ժում նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը ո րա կա պես 
տար բեր վում են նա խորդ շրջա նից, և սկ սում են ձևա կերպ վել նոր 
հա յե ցա կար գեր։ Այս նոր ի րա կա նութ յան մեջ գոր ծող «հիննոր» իս
լա մա կան շար ժում նե րը տա րան ջա տե լու հա մար ա կա դե միա կան 
մի ջա վայ րում սկսում են օգ տա գործ վել «ե տիս լա մա կա նութ յուն» 
(postislamism) և «նեո ֆուն դա մեն տա լիզմ» տեր մի նե րը։ 

Ար դի իս լա մա կան շար ժում նե րի ճա նաչ ված մաս նա գետ Օ լի վիեր 
 Ռո ւան, ո րը նաև հա մար վում է «փոս տիս լա միզմ» եզ րի հե ղի նա կը, 
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կար ծում էր, որ «իս լա միզ մը», ըստ էութ յան, իս լա մա կան մի ջա վայ
րում կա ռու ցակց ված եր ևույթ է, իսկ այն հան գա ման քը, որ թվում է, 
թե ծա գում է արևմտ յան ա կա դե միա կան մի ջա վայ րից, այն պատ ճա
ռով է, որ Ա յա թոլ լահ  Խո մեյ նիի նման մտա ծող նե րը խո րա պես ազդ
ված էին արևմտ յան ար մա տա կան   մտ քով։

 Սեպ տեմ բե րի 11ի դեպ քե րը, ինչ պես նաև «Ալ– Կաի դա յի» դեմ պայ
քա րը Աֆ ղանս տա նում նպաս տե ցին նրան, որ պա կիս տա նահընդ
կա կան անգ լա լե զու մե դիա դաշ տում կի րառ վող «ջի հա դիզմ» (ջի հա
դա կա նութ յուն) տեր մի նը լայն տա րա ծում գտնի։ Արևմտ յան մե դիա
դաշ տը ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, հատ կա պես անձ նա զոհ 
պայթ յուն նե րով ի րա կա նաց վող նե րը լու սա բա նե լիս զու գա հե ռա բար 
սկսում են կի րա ռել «ռազ մա տենչ իս լամ» (militant Islam) և «զին յալ 
մու սուլ ման ներ» (militant Muslims) եզ րույթ նե րը։ 

Աս տի ճա նա բար բռնութ յան և  ռազ մա տեն չութ յան տար րե րը սկսում 
են դառ նալ իս լա մա կան շար ժում նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի մեկ նա
բան ման ան բա ժան մա սը:

 Հե տա զո տող նե րի այն մա սը, ո րը կար ծում էր/է, որ պետք է տա րան
ջա տում մտցնել բռնութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րով ա ռաջ նորդ վող և 
 հան դուր ժո ղա կան իս լա մա կան շար ժում նե րի միջև, ա ռա ջար կում 
են վեր ջին նե րին բնու թագ րել որ պես «քա ղա քա կան իս լա մի» ներ կա
յա ցու ցիչ ներ, ին չը ինք նին խնդրա հա րույց է, քա նի որ պատ մա կա
նո րեն իս լա մում կրո նը տա րան ջատ ված չէ քա ղա քա կա նութ յու նից։

 Տա րա ծաշր ջան, ցանց և  ցան ցա յին հա մա կար գեր. 
տա րա ծաշր ջա նա յին իս լա մա կան ծայ րա հե ղա կան 
հիմ նա կան խմբեր (պատ մութ յուն, գոր ծու նեութ յուն)

Ար դի զար գա ցում նե րի, նոր տեխ նո լո գիա նե րի հա սա նե լիութ յան 
պա րա գա յում պետք է ար ձա նագ րենք, որ այ սօր տա րա ծութ յուն
նե րը սեղմ վել են, ին չի արդ յուն քում փոխ վել է տա րա ծութ յան մեջ 
յու րա քանչ յուր կե տի հա սա նե լիութ յան ժա մա նա կը։  Տա րա ծութ յուն
նե րը սեղմ վել են, իսկ ժա մա նա կը՝ կար ճա ցել։ Այս նոր ի րա վի ճա
կում «տա րա ծաշր ջան» հաս կա ցութ յու նը նույն պես փոխ վել է։  Մեր 



71

տա րա ծաշր ջանն այլևս միայն  Հա րա վա յին  Կով կա սը կամ  Մեր ձա
վոր Ար ևել քը չէ։ Այն ա վե լի լայն է և  իր մեջ նե րա ռում է այն ա րեա լը, 
որն, ըստ  Դա վիթ  Հով հան նիս յա նի մշա կած տե սութ յան, ան վան վում 
է «Ե րեք ծո վե րի հա մա կարգ»։  Մեր տա րա ծաշր ջա նը նե րա ռում է 
 Կաս պից, Սև և  Մի ջերկ րա կան ծո վե րի ա վա զան նե րի ա րեա լը։ 

Ըստ  Դա վիթ  Հով հան նիս յա նի՝ ցան ցե րի մա սին տե սութ յան՝ «ցան
ցե րը լի նում են ե րեք տի պի. ա) տեքստ և  կենտ րոն ու նե ցող ցան ցեր, 
բ) միայն կենտ րոն ու նե ցող ցան ցեր և գ) միայն տեքստ ու նե ցող ցան
ցեր:  Տեքստ և  կենտ րոն ու նե ցող ցանցն ա մե նա հեշտ աշ խա տո ղը, 
բայց միա ժա մա նակ ա մե նա խո ցե լին է:  Տեքստ չու նե ցող ցան ցը ու նի 
միայն կա ռա վար ման կենտ րոն: Այդ պատ ճա ռով կենտ րո նը քան դե
լու դեպ քում այն դա դա րում է գո յութ յուն ու նե նա լուց՝ ի տար բե րութ
յուն տեքստ և  կենտ րոն ու նե ցող ցան ցի. երբ նման ցան ցի կենտ րո նը 
քանդ վում է, տեքս տը շա րու նա կում է աշ խա տել, կամ երբ տեքս տը 
սկսում է ջնջվել, կենտ րոնն ա նընդ հատ փո խում, լրաց նում ու վե րա
կանգ նում է իր տեքս տը:  Տեքստն այն է, ինչն ար տա հայ տում է ար
ժե քա յին հիմ քը և  ինք նութ յու նը»:  Բա ցար ձակ ա զատ է այն ցան ցը, 
որն ու նի միայն տեքստ։  Մուտ քը միայն տեքս տի մի ջո ցով է:  Ցան ցին 
միա նա լը կախ ված է տեքս տի գրավ չութ յու նից: Իս լա մա կան շար
ժում նե րի հիմ նա կան մա սը՝ կլի նի ծայ րա հե ղա կան, թե ոչ, իր տե սա
կով դաս վում է եր րորդ տի պի ցան ցա յին կա ռույց նե րի շար քին։ Այ
սինքն՝ դրանք տեքստ ու նե ցող, բայց կենտ րոն չու նե ցող ցան ցեր են։

 Մեր տա րա ծաշր ջա նի պե տութ յուն նե րի մի մասն ու նի կազ մա կեր
պութ յուն նե րի և  ան հատ նե րի ցու ցակ ներ, ո րոնց հա մա րում է ա հա
բեկ չա կան և  ծայ րա հե ղա կան գա ղա փար նե րի կրող ներ, իսկ պե
տութ յուն նե րի մյուս մա սը ա ռաջ նորդ վում է մի ջազ գա յին կա ռույց
նե րի հա մա պա տաս խան ցու ցակ նե րով։  Հա յաս տա նը պատ կա նում է 
վեր ջին նե րիս շար քին։  Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տվյալ 
ձեռ նար կը քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մար է, և ն րանց գոր ծըն կեր նե րը հիմ նա կա նում մի ջազ գա յին կա
ռույց ներն են, ա պա կսահ մա նա փակ վենք ՄԱԿի և ԵՄի ա հա բեկ
չա կան կա ռույց նե րի ցան կե րի՝ մեր տա րա ծաշր ջա նին վե րա բե րող 
հատ ված նե րի ներ կա յաց մամբ։ 
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Եվ րո պա կան միութ յան ցու ցակ

2001 թ. դեկ տեմ բե րի 27ին ԵՄ խոր հուր դը ըն դու նում է 2001/931/
CFSP ընդ հա նուր դիր քո րո շու մը, ո րով սահ մա նում է ա հա բեկ չա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ ներգ րավ ված ան հատ նե րի, խմբե րի և  ի րա
վա բա նա կան ան ձանց և ն րանց սահ մա նա փա կող մի ջո ցա ռում նե
րի ցու ցակ:  Ցու ցա կում ընդգրկ ված են Եվ րո պա կան միութ յան տա
րած քում և դ րա նից դուրս գոր ծող ան հատ ներ և խմ բեր: Այս ցան կը 
պար բե րա բար, առն վազն վեց ա մի սը մեկ թար մաց վում է:  Վեր ջին 
թար մա ցու մը տե ղի է ու նե ցել 2019 թ. հուն վա րի 8ին։  Ցան կը ներ կա
յաց նե լիս ա ռաջ նորդ վում ենք վեր ջին թար մաց մամբ։ 

Կազմակերպություններ

 Ֆաթհ հե ղա փո խա կան խոր հուրդն ա վե լի հայտ նի է «Ա բու  Նի
դա լի կազ մա կեր պութ յուն» ա նու նով:  Հիմ նադր վել է 1973 թ. պա ղես
տին ցի ազ գայ նա կան Ա բու  Նի դա լի կող մից՝  Յա սեր Ա րա ֆա թի հետ 
նրա ու նե ցած ան հա մա ձայ նութ յան արդ յուն քում: Ա բու  Նի դա լը  Յա
սեր Ա րա ֆա թին հա մա րում էր պա ղես տին յան ազ գա յին գա ղա փա րի 
դա վա ճան, քա նի որ վեր ջինս պատ րաստ էր գոր ծե լու ոչ միայն ա հա
բեկ չա կան, այլ նաև դի վա նա գի տա կան մե թոդ նե րով:

1973 թ. Ա բու  Նի դա լը  Ֆաթ հի դա տա րա նի կող մից մահ վան դա տա
պարտ վեց, սա կայն ի րաք ցի նե րի օգ նութ յամբ թաքն վե լով՝ հիմ նեց 
նոր կազ մա կեր պութ յուն՝ « Ֆաթհ հե ղա փո խա կան խոր հուրդ»: 1980 
թ. հաս տատ վեց  Սի րիա յում, որ տե ղից էլ սկսեց ա հա բեկ չա կան գոր
ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նել ՊԱԿի և  Հոր դա նա նի դեմ սի րիա ցի
նե րի պատ վե րով: 

Ա բու  Նի դա լի կազ մա կեր պութ յու նը ի րա կա նաց րել է բազ մա թիվ 
ա հա բեկ չութ յուն ներ Եվ րո պա յում, Ա սիա յում,  Մեր ձա վոր Ար ևել քում: 
 Կազ մա կեր պութ յան խո շոր ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից է 
 Լոն դո նում Իս րա յե լի դես պան Շ լո մո Ար գո վի սպա նութ յու նը 1982 թ. 
հու նի սին, ին չը հան գեց րեց  Լի բա նան յան պա տե րազ մին, և Հ ռո մի 
ու  Վիեն նա յի օ դա նա վա կա յան նե րում 1985 թ. դեկ տեմ բե րի 27ին 
ի րա կա նաց ված միա ժա մա նակ յա ա հա բեկ չութ յուն նե րին:  Կազ մա
կեր պութ յու նը ազ գա յինա զա տագ րա կան պայ քա րի միակ մի ջոցն է 
հա մա րում Իս րա յե լի ոչն չաց ման հա մար զին ված պայ քա րը: 
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«Ալ Աք սա յի նա հա տակ նե րի բրի գա դը» պա ղես տին յան ռազ մա
կա նաց ված խումբ է, որն ի րեն դիր քա վո րում է որ պես  Ֆաթ հի ճյուղ: 
Ս տեղծ վել է 2001 թ., ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ յուն է հա մար
վում Իս րա յե լում, ԱՄՆում,  Կա նա դա յում, ԵՄ ան դամ պե տութ յուն
նե րում և  Ճա պո նիա յում:  Կազ մա կեր պութ յան կա պը  Ֆաթ հի հետ 
ոչ միան շա նակ է: Երկ րորդ ին թի ֆա դա յի ժա մա նակ  Պա ղես տի նի 
ա զա տագր ման կազ մա կեր պութ յու նը հեր քել է իր մաս նակ ցութ յու
նը ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին,  Ֆաթ հի ղե կա վա րութ յու նը 
հայ տա րա րել է, որ եր բեք ո րո շում չի կա յաց րել այս կազ մա կեր պութ
յան ստեղծ ման հա մար և  այն չի հա մա րում իր ռազ մա կան թևը: 

2004 թ.  Պա ղես տի նի ինք նա վա րութ յան վար չա պետ Ահ մեդ  Քու
րեին հաս տա տեց, որ «Ալ Աք սա յի նա հա տակ նե րի բրի գա դը»  Ֆաթ
հի մասն է: Դ րանք գտնվում են վեր ջի նիս ղե կա վա րութ յան տակ, 
և  Ֆաթ հը ստանձ նում է այդ խմբի ողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը: 
 Կազ մա կեր պութ յու նը գոր ծում է հիմ նա կա նում Արևմտ յան ա փին, 
ի րա կա նաց րել է հար ձա կում ներ Իս րա յե լում և  Գա զա յի շրջա նում: 

«Ալ Աք սա հիմ նադ րա մը» մի ջազ գա յին բա րե գոր ծա կան հիմ
նադ րամ է, ո րը ստեղծ վել է 1997 թ.: Գլ խա մա սա յին գրա սեն յա կը 
գտնվում էր  Գեր մա նիա յում մինչ 2002 թ. հու լի սը, երբ այն փակ վեց 
 Գեր մա նիա յի իշ խա նութ յուն նե րի կող մից:  Կազ մա կեր պութ յունն ու
նի մաս նաճ յու ղեր  Նի դեր լանդ նե րում,  Դա նիա յում,  Բել գիա յում, Շ վե
դիա յում,  Պա կիս տա նում,  Հա րա վա յին Աֆ րի կա յում, Ե մե նում և  այլն: 
 Կա ռույ ցը ներ կա յա նում է որ պես քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յուն, 
ո րը բա վա րա րում է Արևմտ յան ա փում,  Գա զա յում,  Լի բա նա նում և 
 Հոր դա նա նում ապ րող կա րի քա վոր պա ղես տին ցի նե րի կրո նա կան, 
մշա կու թա յին և  սո ցիա լա կան պա հանջ նե րը: «Ալ Աք սա հիմ նադ րա
մը» հեր քում է իր կա պը տար բեր ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ
յու նե րի (այդ թվում նաև  Հա մա սի) հետ: 

« Ջա մա ՛ա իս լա մի յա» (Իս լա մա կան խում բը) ե գիպ տա կան ա մե
նա մեծ ռազ մա կան խումբն է, ո րը գոր ծում է 1970ա կան թվա կան
նե րից: Ա հա բեկ չա կան է հա մար վում ԱՄՆում, ՄԲում և ԵՄ ան դամ 
պե տութ յուն նե րում: Խմբի նպա տա կը ե գիպ տա կան կա ռա վա րութ
յան տա պա լումն է ու դրա փո խա րի նու մը իս լա մա կան պե տութ յու
նով:  Խումբն ի րա կա նաց րել է զին ված հար ձա կում ներ ե գիպ տա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի, ղպտի քրիս տոն յա նե րի դեմ: Խմ բի կող մից ի րա
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կա նաց ված բազ մա թիվ հար ձա կում նե րի թվում էր 1997 թ. Լ յուկ սո
րի ա հա բեկ չութ յու նը, ո րը խլել է 58 օ տա րերկ րա ցի զբո սաշր ջի կի 
կյանք: «Իս լա մա կան խում բը» պա տաս խա նատ վութ յուն է ստանձ
նել 1995 թ. Ե թով պիա յում, Ա դիս Ա բե բա յում Ե գիպ տո սի նա խա գահ 
 Հոս նի  Մու բա րա քի սպա նութ յան փոր ձի հա մար:  Խում բը գոր ծում է 
հիմ նա կա նում Ե գիպ տո սի հա րա վա յին նա հանգ նե րում, ա ջակ ցութ
յուն ու նի  Կա հի րեում, Ա լեք սանդ րիա յում և  այ լուր:  Ներ կա յաց ված է 
 Միաց յալ  Թա գա վո րութ յու նում, Աֆ ղանս տա նում, Ե մե նում և Եվ րո
պա յի տար բեր երկր նե րում:  Հա մա ձայն ԱՄՆ պետ դե պար տա մեն տի՝ 
Ի րա նը,  Բեն  Լա դե նը և  աֆ ղան ցի զին վո րա կան ներն ա ջակ ցում են 
կազ մա կեր պութ յա նը: 

« Մեծ Ար ևել քի մար տիկ նե րի իս լա մա կան ճա կա տը» իս լա մա
կան ռազ մա կան կազ մա կեր պութ յուն է, ո րը հետ ևում է թուրք հայտ
նի հե ղի նակ, բա նաս տեղծ և  իս լա մի գա ղա փա րա կիր  Նե ջիփ  Ֆա զիլ 
 Կի զա կու րե կի ա ռաջ քա շած « Մեծ Ար ևելք» գա ղա փա րա խո սութ
յա նը: Խմ բի նպա տակն է սուն նի իս լա մա կան դաշ նութ յուն ստեղ ծել 
 Մեր ձա վոր Ար ևել քում և  վերս տեղ ծել խա լի ֆա յութ յու նը:  Կազ մա
կեր պութ յու նը հիմն վել է 1970 թ.  Սա լիհ Իզ զեթ Էր դի շի կող մից, որն 
ա վե լի հայտ նի է  Սա լիհ  Միր զա բե յօղ լի ա նու նով:  Կազ մա կեր պութ
յան նպա տակն է տա պա լել  Թուր քիա յի աշ խար հիկ իշ խա նութ յու նը 
և  սահ մա նադ րա կան կար գը և  փո խա րի նել այն իս լա մա կան օ րեն
քով և  ի րա վուն քով, սկզբում՝  Թուր քիա յում, ա պա ար դեն ամ բողջ 
աշ խար հում:  Կազ մա կեր պութ յու նը  Թուր քիա յի կող մից ներգ րավ
ված է  Թուր քիա յում գոր ծող 12 ակ տիվ ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր
պութ յուն նե րի ցան կում 2007 թ ից: 2001 թ ից Հ յու սի սա յին  Կիպ րո սի 
 Թուր քա կան  Հան րա պե տութ յան կող մից ո րակ վել է ա նօ րի նա կան 
կազ մա կեր պութ յուն:  Ներգ րավ ված է նաև ԱՄՆ ա հա բեկ չա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ցու ցա կում: 

« Հա մաս» (Իս լա մա կան դի մադ րութ յան) շար ժու մը հիմն վել է 1987 
թ. պա ղես տին յան ա ռա ջին ին թի ֆա դա յից հե տո՝ ե գիպ տա կան 
« Մու սուլ ման եղ բայր ներ» և « Պա ղես տին յան իս լա մա կան ջի հադ» 
 Գա զա յի հատ վա ծում գոր ծող ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ յուն
նե րի հի ման վրա:  Կազ մա կեր պութ յան պաշ տո նա կան է ջում նշված 
է, որ « Հա մա սը» ազ գա յին պա ղես տին յան շար ժում է, ո րը հա մա
գոր ծակ ցում է պա ղես տին ցի նե րի և  ամ բողջ աշ խար հի իս լա մա կան 
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տար բեր մար մին նե րի և  կա ռույց նե րի հետ Իս րա յե լի շրջա փակ ման 
դեմ պայ քա րե լու,  Պա ղես տի նի հո ղե րը և Ե րու սա ղե մը ա զա տագ րե
լու, իս լա մա կան և ք րիս տո նեա կան սուրբ վայ րե րը ա զա տագ րե լու, 
պա ղես տին ցի փախս տա կան նե րի՝ հայ րե նիք վե րա դառ նա լու ի րա
վուն քը ի րա կա նաց նե լու և  ինք նիշ խան  Պա ղես տին պե տութ յուն հիմ
նադ րե լու հա մար: 

 Կազ մա կեր պութ յու նը գոր ծում է Արևմտ յան ա փում,  Գա զա յում և 
Իս րա յե լում:  Հա մա ձայն ԱՄՆ պետ դե պար տա մեն տի տվյալ նե րի՝ 
ո րո շա կիո րեն ֆի նան սա վոր վում է Ի րա նից, բայց հիմ նա կա նում աշ
խար հասփ յուռ պա ղես տին ցի նե րի և  ա րա բա կան մյուս երկր նե րի 
բա րե րար նե րի կող մից, մաս նա կի նաև Արևմտ յան Եվ րո պա յում և 
Հ յու սի սա յին Ա մե րի կա յում անց կաց վող դրա մա հա վաք նե րից: Ա հա
բեկ չա կան է ո րակ վում նաև կազ մա կեր պութ յան ռազ մա կան թևը՝ 
«Իզզ ադ Դին ալ Կաս սամ» բրի գա դը: 

« Հիզ բալ լա հի» ռազ մա կան թևը։ 1982 թ. ի պա տաս խան Իս րա
յե լի՝  Լի բա նան ներ խուժ մա նը ձևա վոր վում է « Հիզ բալ լահ» կազ մա
կեր պութ յու նը, ո րի ռազ մա կան թևի ու ժե րը գնա հատ վում են մի ջին 
չա փի բա նա կին հա վա սա րա զոր և  հա մար վում են ա մե նա զո րեղ ոչ 
պե տա կան դե րա կա տարն աշ խար հում. ան գամ ո րոշ գնա հա տա
կան նե րով ա վե լի ու ժեղ, քան  Լի բա նա նի բա նա կը:  Գոր ծում է  Բեյ րու
թի հա րա վա յին ար վար ձան նե րում,  Բե քաա յի հով տում և  Լի բա նա նի 
հա րա վում: Ու նի ցան ցեր Եվ րո պա յում, Աֆ րի կա յում, Հս. Ա մե րի կա
յում, Հվ. Ա մե րի կա յում և Ա սիա յում: 

«Քր դա կան աշ խա տա վո րա կան կու սակ ցութ յու նը» հիմն վել է 
1974 թ., ո րի նպա տակն է քրդա կան ան կախ ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տութ յան ստեղ ծու մը  Մեր ձա վոր Ար ևել քում:  Հիմ նա դի րը Աբ դուլ
լահ Օ ջա լանն է:  Կազ մա կեր պութ յան հիմ նա կան թի րախն են թուր
քա կան կա ռա վա րութ յան անվ տան գութ յան ու ժե րը  Թուր քիա յում, 
տե ղա ցի թուր քա կան պաշ տոն յա նե րը և գ յու ղա ցի նե րը, ո րոնք դեմ 
են կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յա նը:  Գոր ծում է  Թուր քիա յում, 
Եվ րո պա յում և  մեր ձա վո րար ևել յան տա րա ծաշր ջա նում: 

« Պա ղես տին յան իս լա մա կան ջի հադ» կազ մա կեր պութ յու նը ձևա
վոր վել է 1970ա կան թվա կան նե րին  Գա զա յի հատ վա ծում:  Պայ քա
րում է իս լա մա կան  Պա ղես տին պե տութ յուն ստեղ ծե լու և սր բա զան 
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պա տե րազ մի մի ջո ցով Իս րա յե լը ոչն չաց նե լու հա մար:  Գոր ծում է Իս
րա յե լում, Արևմտ յան ա փում,  Գա զա յի հատ վա ծում, բայց խմբի ղե
կա վար նե րը բնակ վում են  Մեր ձա վոր Ար ևել քի այլ հատ ված նե րում, 
այդ թվում  Սի րիա յում և  Լի բա նա նում: 

« Պա ղես տի նի ա զա տագր ման ազ գա յին ճա կատ» կազ մա կեր
պութ յու նը մարք սիստլե նի նիս տա կան խումբ է, որ հիմ նադր վել է 
1967 թ.  Ջորջ  Հա բա շի կող մից որ պես  Պա ղես տի նի ա զա տագ րութ
յան կազ մա կեր պութ յան ան դամ, երբ ա ռանձ նա ցավ Ա րա բա կան 
ազ գա յին շար ժու մից:  Կազ մա կեր պութ յու նը  Պա ղես տի նի պայ քա րը 
հա մա րում է ի րա վա կան պայ քար ա նօ րեն գրավ ման դեմ և  դեմ է 
Իս րա յե լի հետ բա նակ ցութ յուն նե րին:  Գոր ծում է  Սի րիա յում,  Լի բա
նա նում, Իս րա յե լում, Արևմտ յան ա փում և  Գա զա յի հատ վա ծում: 

« Պա ղես տի նի ա զա տագր ման ազ գա յին ճա կա տի Գլ խա վոր 
շտաբ». ա ռանձ նա ցել է 1968 թ. « Պա ղես տի նի ա զա տագր ման ազ
գա յին ճա կատ» հիմ նա կան կազ մա կեր պութ յու նից՝ պնդե լով, որ 
ցան կա նում է ա ռա վե լա պես կենտ րո նա նալ զին ված պայ քա րի և  
ա վե լի քիչ՝ քա ղա քա կա նութ յան վրա:  Ղե կա վար վում էր Ահ մադ  Ջաբ
րի լի՝  Սի րիա կան բա նա կի նախ կին կա պի տա նի կող մից:  Գոր ծում է 
 Լի բա նա նում, հիմ նա կան թի րա խը Իս րա յելն է:

« Հե ղա փո խա կան ժո ղովր դա կան ա զա տագր ման կու սակ ցութ-
յուն/ճա կա տը» ձևա վոր վել է 1978 թ.  Թուր քիա յում, մարք սիստլե
նի նիս տա կան ձա խա կողմ յան կու սակ ցութ յուն է: 1980ա կան նե րից 
ներգ րավ ված է  Թուր քիա յի հան րա պե տութ յան դեմ ար շավ նե րում: 
 Գոր ծում է  Թուր քիա յում, մաս նա վո րա պես Ս տամ բու լում:  Թի րա խը 
գոր ծող իշ խա նութ յուն ներն են, որ հա մա գոր ծակ ցում են կա պի տա
լիստ նե րի հետ։  Վեր ջին չհա ջող ված գոր ծո ղութ յու նը 2017 թ.  Թուր
քիա յի նա խա գահ Էր դո ղա նի դեմ մա հա փորձն էր նրա  Հու նաս տան 
այ ցի ըն թաց քում։

«Քրդս տա նի ա զա տագր ման բա զե ներ» կազ մա կեր պութ յու նը 
քրդա կան ազ գայ նա կան զին ված խմբա վո րում է  Թուր քիա յում, ո րը 
պայ քա րում է հա րա վար ևել յան  Թուր քիա յում ան կախ քրդա կան պե
տութ յան ստեղծ ման հա մար: Ձ ևա վոր վել է 2004 թ.՝ ան ջատ վե լով 
«Քրդս տա նի բան վո րա կան կու սակ ցութ յու նից», և  որ դեգ րել բռնի, 
զին ված պայ քա րը թուր քա կան պե տութ յան դեմ:  Գոր ծո ղութ յուն
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ներ է ի րա կա նաց նում հիմ նա կա նում  Թուր քիա յի կենտ րո նա կան և  
արևմտ յան շրջան նե րում։ 2016 թ. Ս տամ բու լի և Ան կա րա յի պայթ
յուն նե րի պա տաս խա նատ վութ յու նը կազ մա կեր պութ յու նը վերց րել է 
իր վրա։  Վեր ջին շրջա նում կա տար ված գոր ծո ղութ յուն նե րը 2017 թ. 
Իզ մի րի և  Մար դի նի հար ձա կում ներն են ոս տի կա նա կան ու ժե րի վրա։

ՄԱԿ-ի՝ ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ցու ցակ

«Աբ դալ լահ Ազ զամ Բ րի գադ ներ» կազ մա կեր պութ յու նը ներգ րավ
վել է ցու ցա կում 2014 թ.՝ հա մա ձայն ՄԱԿի ԱԽ 2161 բա նաձ ևի, 
որ պես Ալ Կաի դա յի հետ կապ ուն ցող կազ մա կեր պութ յուն։  Մաս նա
վո րա պես առն չութ յուն ներ ու նի «Ալ Նուս րա» կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ գոր ծու նեութ յան ֆի նան սա վոր ման, պլա
նա վոր ման, նա խա պատ րաստ ման կամ ի րա կա նաց ման հետ։  Խում
բը ձևա վոր վել է 2009 թ., կազմ ված է եր կու մա սից՝  Լի բա նա նում 
գտնվող  Զի յադ ալ Ջար րի և Ա րա բա կան թե րակղ զում տե ղա կայ ված 
 Յու սուֆ ալՈւ յա րիի ջո կատ նե րից: 

«Աֆ ղա նա կան ա ջակ ցութ յան կո մի տեն» ներգ րավ վել է 2002 թ. 
ՄԱԿի ԱԽ 1333 բա նաձ ևի 8րդ  կե տի հա մա ձայն՝ որ պես ԱլԿաի դա
յի, Ու սա մա բեն  Լա դե նի կամ  Թա լի բա նի հետ կապ ու նե ցող կազ մա
կեր պութ յուն՝ Ալ Կաի դա յի գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ գոր ծու նեութ յան 
ֆի նան սա վոր ման, պլա նա վոր ման, դյու րի նաց ման, նա խա պատ
րաստ ման կամ ի րա կա նաց ման մեջ մաս նակ ցութ յան, ինչ պես նաև 
նրա հետ կա պի, նրա ան վան տակ, նրա ա նու նից կամ ի ա ջակ ցութ
յան նրա գոր ծո ղութ յուն նե րի կամ գոր ծու նեութ յա նը այլ ձևա չա փով 
ա ջակ ցե լու հա մար:  Կազ մա կեր պութ յու նը ստեղծ վել է Ու սա մա բեն 
 Լա դե նի կող մից Աֆ ղանս տա նում, ֆի նան սա կան ղե կա վա րը Ա բու 
 Բաքր ալ Ջա զա րին է, ո րը նաև ղե կա վա րել է Ու սա մա բեն  Լա դե
նի ֆի նան սա վոր ման գոր ծու նեութ յու նը, կազ մա կեր պել տե ղա կան 
ա րա բա կան ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից դրա մա
հա վաք ներ՝ հայ տա րա րե լով, թե այդ մի ջոց նե րը այ րի նե րի և  որ բե րի 
հա մար են:

«Ալ- Հա րա մեյն և Ալ-Աք սա մզկի թի բա րե գոր ծա կան հիմ նադ-
րամ». ներգ րավ վել է 2004 թ. ՄԱԿի ԱԽ 1526 բա նաձ ևի 8րդ  կե տի 
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հա մա ձայն՝ որ պես Ալ Կաի դա յի, Ու սա մա բեն  Լա դե նի կամ  Թա լի
բա նի հետ կապ ու նե ցող կազ մա կեր պութ յուն, ո րը ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցութ յուն է ցույց տվել  Բոս նիա յում տե ղա կայ ված «Ալ Ֆուր կան» 
կազ մա կեր պութ յա նը, ո րը նույն պես ա հա բեկ չա կան է հա մար վում։

«Ալ- Հա րա մեյն իս լա մա կան հիմ նադ րա մը» 1980ա կան նե րին 
հիմ նադր վել է  Պա կիս տա նում, ա պա 1990ա կան նե րին տե ղա փոխ
վել  Սաուդ յան Ա րա բիա։ Այ սօր ամ բողջ աշ խար հով ու նի բազ մա թիվ 
մաս նաճ յու ղեր, ո րոնք բո լո րը մայր կա ռույ ցի հետ միա սին հայտն վել 
են ՄԱԿի ցու ցա կում 2002 թվա կա նից սկսած։  Կազ մա կեր պութ յուն
նե րի գոր ծու նեութ յու նը փոխ կա պակց ված է «Ալ Կաի դա յի» և Ու սա
մա բեն  Լա դե նի ցան ցե րի գոր ծու նեութ յան հետ։

«Լ ևան տի ժո ղովր դի Ալ- Նուս րա  Ճա կատ» կամ «Ալ- Նուս րա 
 Ճա կա տը» ձևա վոր վել է 2012 թվա կա նին սի րիա կան ճգնա ժա մի 
ըն թաց քում՝ նպա տակ ու նե նա լով պայ քա րե լու  Բա շար ԱլԱ սա դի 
իշ խա նութ յան դեմ և  երկ րում հաս տա տել իս լա մա կան ի րա վուն քի 
վրա հիմն ված պե տութ յուն։ 2013 թ. պաշ տո նա պես դառ նում է «Ալ 
Կաի դա յի» սի րիա կան մաս նաճ յու ղը, իսկ 2015 թ. այլ ծայ րա հե ղա
կան խմբե րի հետ ձևա վո րում են «Ն վաճ ման բա նակ» ( Ջեյշ ալֆա
թահ) խում բը, ո րը բա վա կա նին լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ է գրան ցում 
սի րիա կան հա կա մար տութ յան ըն թաց քում։  Սա կայն 2016 թ. կազ
մա կեր պութ յու նը փո խում է իր ան վա նու մը և  դառ նում «Լ ևան տի 
նվաճ ման ճա կատ»։ 2017 թ., լուրջ բա խում ներ ու նե նա լով այլ զին
յալ խմբե րի հետ, կա ռույ ցը միա ձուլ վում է մի քա նի այլ խմբե րի հետ 
և  վե րան վան վում «Լ ևան տի ա զա տագր ման կազ մա կեր պութ յուն» 
( Հայաթ Թահրիր ալ-Շամ)։  Հայտ նի է, որ կազ մա կեր պութ յան ղե
կա վա րը՝ է միր Ա բու  Մու համ մադ Ալ Ջու լա նին, սերտ կա պե րի մեջ է 
«Ալ Կաի դա յի» ղե կա վար Այ ման ազ Զա վա հի րիի հետ և գտն վում է 
նրա գա ղա փա րա կան ազ դե ցութ յան տակ։

«Ալ- Կաի դա» կազ մա կեր պութ յու նը ՄԱԿի ցու ցա կում հայտն վում է 
2001 թ. սեպ տեմ բե րի 11ի ա հա բեկ չութ յուն նե րից ան մի ջա պես հե
տո։ «Ալ Կաի դան» մի ջազ գա յին ա հա բեկ չա կան ցանց է:  Սե րում է 
« Մաք թաբ ալ Խի դա մատ» (ամ բող ջա կան ա նու նը՝ «Ա րաբ մու ջա
հեդ նե րին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գրա սեն յակ») կա ռույ ցից, 
ո րը ստեղծ վել էր Ու սա մա բեն  Լա դե նի հոգ ևոր ա ռաջ նորդ  Շեյխ 
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Աբ դուլ լահ Ազ զա մի կող մից որ պես Աֆ ղանս տա նում մար տիկ նե րին 
ֆի նան սա վո րող կազ մա կեր պութ յուն: «Ալ Կաի դան» հա մար վում է 
նրա դուստր կազ մա կեր պութ յու նը, ո րը հիմ նադր վել է  Բեն  Լա դե նի 
և ն րա զի նա կից նե րի կող մից։ Ս տեղծ ման օր վա նից մինչև 1991 թ. 
կազ մա կեր պութ յու նը տե ղա կայ ված էր  Փե շա վա րում։ 19911996 թթ. 
կազ մա կեր պութ յու նը իր ղե կա վա րութ յամբ և  մար տիկ նե րով տե ղա
փոխ վում է  Սու դան, իսկ 1996 թ. կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե րը 
վե րա դառ նում են Աֆ ղանս տան, որ տեղ սերտ հա մա գոր ծակ ցում են 
« Թա լի բան» շարժ ման հետ։ 1998 թ. կար ևոր է դառ նում «Ալ Կաի
դա յի» և «Ե գիպ տա կան իս լա մա կան ջի հա դի» միա ձու լու մը, ո րից 
հե տո վեր ջի նիս ղե կա վար Այ ման Ազ Զա վա հի րին դառ նում է  Բեն 
 Լա դե նից հե տո կազ մա կեր պութ յան երկ րորդ կար ևո րա գույն մար դը, 
իսկ  Բեն  Լա դե նի մա հից հե տո նա է «Ալ Կաի դա յի» ա ռաջ նոր դը և 
 ծայ րա հեղ իս լա մա կան գա ղա փա րա խո սութ յան ազ դե ցիկ քա րո զիչ
նե րից մե կը։ 

«Ալ Կաի դան» պա տաս խա նատ վութ յուն է վերց րել մի շարք լայ նա
ծա վալ ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար Եվ րո պա յում, 
Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում,  Մեր ձա վոր Ար ևել քում և  Հա րա վար ևել յան 
Ա սիա յում։  Կազ մա կեր պութ յունն ու նի բազ մա թիվ դուստր կազ մա
կեր պութ յուն ներ, ո րոնց սփռվա ծութ յան աշ խար հագ րութ յու նը նե
րա ռում է գրե թե ողջ երկ րա գուն դը։  Բո լոր այդ կա ռույց ներն ար գել
ված են և  ընդգրկ ված են ՄԱԿի ցու ցա կում։
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ԻՍԼԱՄ. ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ    
ԲԱՌԱՐԱՆ-ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

 Ներ կա յաց վող բա ցատ րա կան բա ռա րանտե ղե կա գիր քը չի ընդգըր
կում իս լա մի հաս կա ցույթ նե րի ողջ շրջա նա կը։  Բա ռա րա նում նե
րառ ված եզ րույթ նե րի ընտ րութ յու նը կա տար վել է ել նե լով այն դրույ
թից, որ այն պետք է ընդգր կի իս լա մի կար ևո րա գույն, ա ռանց քա յին 
հաս կա ցույթ նե րը, ինչ պես նաև նրանք, որ գտնվում են հա յաս տան
յան հա սա րա կա կանքա ղա քա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա
կում:  Բա ռա րա նի ա ռա ջին հատ վա ծը իս լա մի պատ մութ յան հա մա
ռոտ ակ նարկ է, ո րին հետ ևում է բուն բա ռա րա նա յին հատ վա ծը։

Իս լամ

Աբ րա հա մա կան կրոն նե րից եր րորդն է (հու դա յա կա նութ յու նից 
և ք րիս տո նեութ յու նից հե տո): «Իս լամ» ա րա բե րեն նշա նա կում է 
հանձ նում՝ Ալ լա հին հանձն վե լու, հնա զանդ վե լու, խո նարհ վե լու, բա
ցար ձա կո րեն են թարկ վե լու ի մաս տով: Ղու րա նում այս եզ րույ թը հան
դի պում է ութ ան գամ՝ ար տա հայ տե լով հա վատ (իման) և կ րոն (դին) 
ի մաստ նե րը: Իս լա մի հիմ նա կան սկզբունք նե րը ձևա կերպ ված են 
որ պես հա վա տի հիմ քեր (արքանալ-իման) և կ րո նի հիմ քեր (արքան
ադ-դին):

«Իս լամ» ան վան ման ներ քո միա վոր վում են բազ մա թիվ մու սուլ մա
նա կան ուղ ղութ յուն ներ և ճ յու ղեր, ո րոն ցից շա տերն ի րա րա մերժ 
են և  միմ յանց հետ կա տա ղի պայ քա րի եր կար պատ մութ յուն ու նեն: 
 Ներ կա յումս մու սուլ ման նե րի թիվն աշ խար հում գնա հատ վում է, հա
մա ձայն տար բեր աղբ յուր նե րի, 1,5 մլրդ ից մինչև 1,8 մլրդ, ո րոնց 
ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը կազ մում են սուննիները՝ մոտ 7075 %: 
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 Սուն նի ներն, ի րենց հեր թին, բա ժան վում են 4 հիմ նա կան խմբե րի՝ 
մազհաբների: Մ յուս մա սը՝ 2530 %ը, շիաներ են, ո րոնք նույն պես 
բա ժան վում են մի շարք ուղ ղութ յուն նե րի:

Իս լա մը ստեղծ վել և ձ ևա վոր վել է 7րդ  դա րի ա ռա ջին կե սին Ա րա բա
կան թե րակղ զու  Հի ջազ կոչ վող շրջա նում, որ տեղ գտնվում են  Մեք-
քան և  Մադինան:  Հիմ նա դիրն է  Մուհամմադմարգարեն(570632):

 Մար գա րեի մա հից հե տո մու սուլ մա նա կան հա մայն քում՝ ումմայում,
վե ճեր ծա գե ցին այն հար ցի վե րա բեր յալ, թե ինչ մե թո դով պետք է 
լուծ վի հա մայն քի ղե կա վա րի խնդի րը. ե թե ղե կա վա րը պետք է ընտր
վի, ա պա ո՞ր շրջա նա կից, իսկ ե թե ոչ, ա պա ո՞վ է նրա ժա ռան գոր
դը:  Ժա ռան գոր դի հար ցի պա տաս խանն ակն հայտ էր, քա նի որ կար 
 Մու համ մա դի հո րեղ բո րոր դի, փե սա և  ա մե նա հե ղի նա կա վոր զի նա
կից նե րից մե կը՝ ԱլիիբնԱբիՏալիբը, ո րի շուր ջը սկսեց ձևա վոր վել 
նրա կողմ նա կից նե րի շրջա նա կը (շիաթ Ա լի), իսկ ընտ րութ յան հար
ցը հե տա գա յում հիմք հան դի սա ցավ ում մա յից ա ռանձ նա ցած ա ռա
ջին ուղ ղութ յան՝ խարիջիականությանա ռա ջաց ման հա մար:

Ա ռա ջին չորս խալիֆները, ո րոնց սուն նիա կան մու սուլ մա նա կան 
ա վան դութ յու նը ան վա նում է «ա ռա քի նի խա լիֆ ներ» (ալխու լա ֆա 
առռա շի դուն), ընտր վե ցին, սա կայն չոր րորդ խա լի ֆի՝ Ա լիի ընտր վե
լու գոր ծըն թա ցը հան դի պեց լուրջ խնդիր նե րի, քա նի որ մար գա րեի 
մի շարք զի նա կից ներ հրա ժար վե ցին նրան հա վա տար մութ յան եր
դում տա լուց: Ա լիի հա կա ռա կորդ նե րի պայ քա րը գլխա վո րեց  Սի րիա
յի կա ռա վա րիչ, Օ մա յան ցե ղի ներ կա յա ցու ցիչ  Մո ւա վիա իբն Ա բու 
 Սուֆ յա նը, ո րը և  հիմ նեց Օ մա յան խա լիֆ նե րի հարս տութ յու նը, որ 
զգա լի թվով հա վա տաց յալ նե րի կող մից այդ պես էլ չճա նաչ վեց որ պես 
օ րի նա կան: 750 թ. Օ մա յան նե րին կա տա ղի պայ քա րի արդ յուն քում 
փո խա րի նե ցին Աբ բաս յան նե րը, ո րոնք էլ մնա ցին խա լի ֆա յութ յան 
հոգ ևոր ա ռաջ նորդ ներ մինչև խա լի ֆա յութ յան կոր ծա նու մը 1258 թ. 
մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րի հետ ևան քով:

810րդ  դա րե րում ալիմների և  ֆակիհների շնոր հիվ ճշտվե ցին 
ֆիկհի և շարիաթի աղբ յուր նե րը և  գոր ծի քա կազ մը:  Նույն ժա մա
նա կաշր ջա նում ձևա վոր վե ցին եր կու հիմ նա կան ուղ ղութ յուն ներ. 
ռա ցիո նա լիս տա կան, ո րը ձևա վոր վեց մութազիլիականների, ա պա 
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նաև աշարիականների գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում, ստեղծ վեց 
քալամը, և  ա ռա ջա ցավ սու ֆիա կա նութ յու նը՝ մու սուլ մա նա կան միս
տի կա կան ճա նա պար հը դե պի  Բարձր յալ:

 Բո լոր մու սուլ ման նե րի հիմ նա կան սրբա վայրն է  Քաաբան:

78 րդ  դա րե րի ար շա վանք նե րի արդ յուն քում իս լա մը դուրս ե կավ 
Ա րա բա կան թե րակղ զու սահ ման նե րից և  տա րած վեց խալիֆայութ-
յան կազ մի մեջ մտած մի շարք տա րածք նե րում, ո րոնց բնակ չութ յու
նը, ըստ ա դապ տաց ման աս տի ճա նի, կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմբի. 

ա)    իս լա մա ցած և  ա րա բա ցած, օ րի նակ՝ ե գիպ տա ցի նե րը, 
բ)     իս լա մա ցած, բայց չա րա բա ցած, օ րի նակ՝ ի րան ցի նե րը,
գ)     չիս լա մա ցած և  չա րա բա ցած, օ րի նակ՝ հա յե րը:

16դա րի սկզբին խա լի ֆի տիտ ղո սը և  սուն նիա կան հա մայն քի հոգե
վոր ա ռաջ նոր դի դե րը ստանձ նեց Օս ման յան կայս րութ յան սուլ թա
նը, ո րի տա պա լու մից և  աշ խար հիկ  Թուր քա կան  Հան րա պե տութ յան 
ստեղ ծու մից հե տո խա լի ֆա յութ յու նը երկ րորդ ան գամ վե րաց վեց: 
 Միջ նա դա րում (812րդ  դա րե րում) ում ման, չնա յած մի շարք պա տե
րազմ նե րի և  կենտ րո նա խույս մի տում նե րի հզո րաց մա նը, սրըն թաց 
զար գա ցում է ապ րում, զար գա նում են տնտե սութ յունն ու առև տու
րը, հարս տա նում և  մե ծա նում են քա ղաք նե րը:  Նույն ժա մա նա կաշըր
ջա նում ա ռա ջա ցան և  բուռն զար գա ցում ապ րե ցին իս լա մա կան 
մշա կույ թը, ճար տա րա պե տութ յու նը, ար վես տը, ա րա բա մու սուլ մա
նա կան փի լի սո փա յութ յու նը, գի տութ յու նը:  Նա պո լեոն  Բո նա պար
տի 1798 թ. ար շա վան քը Ե գիպ տոս նշա նա վո րեց մու սուլ մա նա կան 
երկր նե րի մուտ քը նոր դա րաշր ջան: 19րդ  դա րի երկ րորդ կե սից 
գա ղու թա տի րութ յան դեմ մղված պայ քա րը նոր մի տում ներ ա ռա
ջաց րեց կրո նա կան ի րա վի ճա կի ի մաս տա վոր ման մեջ:  Մի կող մից 
ձևա վոր վեց մու սուլ մա նա կան մոդեռնիզմը, մյուս կող մից՝ պանիս-
լամիզմը:

19րդ  դա րում սկսված միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց ներն ան նա խա դեպ 
ծա վալ ներ ձեռք բե րե ցին հատ կա պես 20րդ  դա րի երկ րորդ կե սից 
սկսած, ին չի հետ ևան քով իս լա մը դուրս ե կավ  Մի ջին Ար ևել քից և 
 ներ կա յումս ներ կա յաց ված է ա վե լի քան 125 երկ րում: 
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Իս լա մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ յան ան դամ են 
57 եր կիր: Ա մե նա մեծ բնակ չութ յամբ մու սուլ մա նա կան եր կի րը Ին դո
նե զիան է՝ 271 մլն  մարդ, ո րոնց 87 %ը մու սուլ ման են: 

Իս լա մի հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը

Ա լա վի ներ, նաև՝ նու սայ րի ներ. շիա յա կա նութ յու նից 9րդ  դա րում 
ա ռանձ նա ցած այս ուղ ղութ յան մա սին շատ բան հայտ նի չէ, քա նի 
որ դա րեր շա րու նակ ճնշվե լով և  հե տապնդ վե լով՝ ապ րել և  գոր ծել 
են խիստ գաղտ նիութ յան և  ամ բող ջա կան մե կու սաց ման պայ ման
նե րում:  Հա մար վում է, որ հիմ նա դի րը ի մա մա կան նե րի 11րդ  ի մամ 
 Հա սան ալԱս քա րիի զի նա կից շիա յա կան ֆակիհ  Մու համ մադ իբն 
 Նու սայրն է (մահ. 883 թ.), ուս տի ա լա վի նե րին հա ճախ ան վա նում են 
նաև նու սայ րի ներ:

 Կա վար կած, որ ա լա վի նե րը  Կի լի կիա յի հայ կա կան թա գա վո րութ յան 
բնա կիչ նե րի ժա ռանգ ներն են, ո րոնց վրա մեծ ազ դե ցութ յուն է ու նե
ցել իսմայիլականությունը:

 Հա մա ձայն այն բա վա կա նին կցկտուր տե ղե կութ յուն նե րի, ո րոնք 
մտել են գի տա կան շրջա նա ռութ յան մեջ, ա լա վի նե րի կրո նը բա վա
կա նին էկ լեկ տիկ բնույթ ու նի: Ն րանք աստ վա ծաց նում են Ալիիբն
ԱբիՏալիբին, պաշ տում են  Մա րիամ Աստ վա ծած նին, ար ևը, լու սի
նը, աստ ղե րը, ար շա լույ սը և  մայ րա մու տը: 

 Հա վա տի հիմ քում ըն կած է պատ կե րա ցում աստ վա ծա յին եր րոր
դութ յան մա սին. Ա լին աստ վա ծա յին ի մաստն է (ալմաա նա),  Մու
համ մա դը ա նունն է (ալիսմ), այ սինքն՝ այդ ի մաս տի ար տա հայ տու
մը,  Սալ ման ալ Ֆա րի սին դար պասն է (ալբաբ), այ սինքն՝ ի մաս տի 
ար տա հայտ ման բա ցա հայ տու մը կամ մա տու ցու մը: Այս բա ռե րի 
հա պա վու մից է կազմ ված սրբա զան ԱՄԱՍ բա ռը:  Պաշ տա մուն քի է 
ար ժա նա նում նաև  Մու համ մա դի դուստր  Ֆա տի ման, ո րը նաև Ա լիի 
կինն էր: Ա լա վի նե րը ըն դու նում են աստ վա ծաշնչ յան բո լոր մար գա
րե նե րին, քա նի որ, ըստ նրանց հա վա տի, բո լոր մար գա րե նե րը այս 
կամ այն չա փով Ա լիի մարմ նա վո րում ներն են, հատ կա պես կար ևո
րում են Ի սա յին ( Հի սու սին): 

Ա լա վիա կան ծե սե րը նույն պես տար բեր աղբ յուր նե րից ե կած, ինչ
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պես նաև ա ռանձ նա հա տուկ ա րա րո ղութ յուն նե րից են բաղ կա ցած: 
 Հայտ նի է, որ կա մկրտութ յան ա րա րո ղութ յուն: 

Իս մա յի լա կա նութ յան ազ դե ցութ յու նը ար տա հայտ վում է նաև գի
տե լի քը ներ քին, գաղտ նի (բատին) և  եր ևա ցող, հա սա նե լի (զահիր) 
հատ ված նե րի բա ժա նե լու մեջ:  Միայն ընտր յալ նե րը (խասս) կա րող 
են հաս նել բատին՝ ներ քին ի մաստ նե րին, հա մայն քի մյուս մա սը բա
վա րար վում է ակն հայտ, եր ևա ցող, հա սա նե լի մա սով:

 Սուրբ գիր քը կոչ վում է « Քիթաբալ-Մաջմու՛» և  բաղ կա ցած է 16 մա
սից:

 Ներ կա յումս ա լա վի նե րը բնակ վում են  Սի րիա յում,  Թուր քիա յում,  Լի
բա նա նում, Իս րա յե լում:  Սի րիա յում ա լա վի նե րը 1960ա կան թվա
կան նե րին զբա ղեց նում են իշ խող դիրք, նրան ցից են նշա նակ վում 
պաշ տոն յա ներ բո լոր կար ևոր դիր քե րում:  Թուր քիա յում ա լա վի նե րը 
բա ժան վում են ե րեք ի րա րից զգա լիո րեն տար բեր վող խմբե րի՝ ա րաբ 
ա լա վի ներ, զա զա ա լա վի ներ և  թուրք ալ ևի ներ:  Թուրք ալ ևի նե րի վե
րա բեր յալ կա վար կած, որ նրանց դա վա նա բա նութ յու նը սկզբուն քո
րեն տար բեր վում է ա լա վիա կան դա վա նա բա նութ յու նից, սա կայն 
այն բա վա րար չա փով հիմ նա վոր ված չէ: Այս ե րեք խմբերն էլ ի րա րից 
բա վա կա նա չափ տար բեր են, ին չը բա ցատր վում է այն տար բեր մշա
կու թա յին, լեզ վա կան, սո ցիա լա կան և տն տե սա կան պայ ման նե րով, 
ո րոնք ազ դել են ա լա վիա կա նութ յան զար գաց ման վրա:

Ահ մա դիա կա նութ յուն. պաշ տո նա կան ան վա նումն է Ահ մա դիա
կան իս լա մա կան ջա մաաթ: Ս տեղծ վել է 19րդ  դա րի վեր ջում Բ րի
տա նա կան Հնդ կաս տա նում:  Հիմ նա դի րը և  դա վա նան քի ձևա կեր
պո ղը  Միր զա  Ղու լամ Ահ մադն է (18351908), ո րը հայ տա րա րել էր, 
որ ին քը հիջ րա յի 14րդ  դա րի  Մուջաադդիդն է (բա րե նո րո գիչ, բա րե
փո խիչ), և  իր բա րե փո խում նե րը պետք է հան գեց նեն իս լա մի վերջ
նա կան հաղ թա նա կին: Իր հա մայն քի կող մից ճա նաչ վել է որ պես նա-
բի՝մարգարեևմահդի:

Ահ մա դիա կա նութ յան հետ ևորդ նե րը հա մոզ ված են, որ իս լամն է այն 
կրո նը, ո րն Ալ լա հի կամ քով կդառ նա միա կը մարդ կութ յան հա մար, 
և  որ  Միր զա  Ղու լամն ու ղարկ վել է այն պես, ինչ պես  Հի սուսն է ու
ղարկ վել մարդ կութ յան հա մար:  Հի սու սը, հա մա ձայն  Միր զա  Ղու լամ 



85

Ահ մա դի ուս մուն քի, չի համ բարձ վել, այլ խա չից հան վե լուց հե տո ուշ
քի է ե կել և  շա րու նա կել է իր քա րո զը: Ի վեր ջո նա հայտն վել է  Կաշ
մի րում, որ տեղ և  մա հա ցել է: Ն րա գե րեզ մա նը ահ մա դիա կան նե րի 
հա մար սրբա վայր է դար ձել:

 Հի սու սի քա րո զը շա րու նա կում է  Մուջադդիդը, ո րի ա ռա քե լութ յունն 
է դա դա րեց նել պա տե րազմ նե րը, բռնութ յուն նե րը, վերջ դնել ա նար
դա րութ յա նը, ո րը տի րում է աշ խար հում, վե րաց նել կրո նա կան և 
 ռա սա յա կան մո լե ռան դութ յու նը և  այլն: Այս նպա տակ նե րին հաս նե
լու հա մար իս լա մը պետք է մաքր վի իր հա մար օ տար եր ևույթ նե րից, 
վե րա կանգն վեն կրո նի նախ նա կան ի մաստն ու մաք րութ յու նը:

 Միր զա  Ղու լամ Ահ մա դի մա հից հե տո հա մայն քը ղե կա վար վում է 
խա լիֆ նե րի կող մից:  Ներ կա յումս այն գոր ծում է 200ից ա վե լի երկր
նե րում, ու նի կազ մա կերպ չա կան բազ մա թիվ  կա ռույց ներ, իսկ կենտ
րո նը  Լոն դո նում է:

Ահ մա դիա կան ներն ի րենց խա լի ֆին հա մա րում են բո լոր ուղ ղա
հա վատ նե րի է միր, իսկ հա մայն քը՝ խա լի ֆա յութ յուն:  Մեր ժում են 
բռնութ յու նը և  ա հա բեկ չութ յու նը:  Ջի հա դը հնա րա վոր են հա մա րում 
միայն ինք նա պաշտ պա նութ յան հա մար:  Հիմ նա կան կար գա խոս նե
րից մեկն է՝ « Սեր բո լո րի նկատ մամբ, ա տե լութ յուն՝ ոչ ո քի»:

 Սուն նի նե րը ահ մա դիա կան նե րին չեն հա մա րում հա վա տաց յալ մու
սուլ ման ներ, ին չի հետ ևան քով ահ մա դիա կան նե րը ճնշում նե րի և  հե
տապն դում նե րի են են թարկ վել:

 Զայ դիա կա նութ յուն. շիա յա կան հիմ նա կան ուղ ղութ յու նից՝ 5րդ  
ի մամ  Մու համ մադ ալ Բա կի րից (մահ. 732 թ.) ա ռանձ նա ցած ճյուղ: 
Իր ան վա նու մը ստա ցել է  Մու համ մադ ալ Բա կի րի եղ բայր  Զայդ իբն 
Ա լիից, ո րի շուր ջը հա մախմբ վել էին ի մա մի պա սիվ քա ղա քա կա
նութ յու նից դժգոհ շիա նե րը:  Զայդ իբն Ա լին 739 թ. ապս տամ բութ
յուն բարձ րաց րեց Օ մա յան նե րի դեմ, ո րը 10 ա միս հե տո դա ժա նո րեն 
ճնշվեց.  Զայ դի մար մի նը  Քու ֆա յում խաչ վեց, իսկ գլուխն ու ղարկ վեց 
 Դա մաս կոս՝ խա լի ֆին:

Ա ռաջ նոր դի սպա նութ յու նից հե տո զայ դի նե րը շա րու նա կե ցին զին
ված պայ քա րը՝ ընտ րե լով ի րենց շրջա նա կից Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բից 
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սե րած հա ջորդ ի մա մին: Ն րանց պայ քա րը եր բեք չդա դա րեց՝ ժա մա
նակ առ ժա մա նակ ըն դու նե լով ապս տամ բութ յուն նե րի ձև:  Մի քա նի 
ան գամ կա րո ղա ցել են պե տութ յուն ներ հիմ նել, օ րի նակ՝ Իդ րիս յան
նե րի պե տութ յու նը Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում (789926): 901 թ. զայ
դի նե րը ստեղ ծե ցին ի րենց պե տութ յու նը Ե մե նում, ո րը, ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ կորց նե լով իր ան կա խութ յու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ գո
յատ ևեց մինչև 1962 թ. հե ղա փո խութ յան հաղ թա նա կը:

Այ սօր զայ դի նե րի թի վը աշ խար հում մոտ 7 մլն  է:  Մե ծա մաս նութ յուն 
են կազ մում Ե մե նում:

 Զայ դի նե րը, ի տար բե րութ յուն մյուս շիա յա կան ուղ ղութ յուն նե րի, 
մեր ժում են ի մա մի աստ վա ծա յին էութ յու նը: Ն րանք հա մա րում են, 
որ ի մամ կա րող է լի նել Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բից սե րող ցան կա ցած 
անձ նա վո րութ յուն, ո րը դրսևո րում է իր պատ րաս տա կա մութ յու նը՝ 
զեն քը ձեռ քին պայ քա րե լու իշ խա նութ յու նը ա պօ րի նա բար զավ թած 
բռնա պետ նե րի դեմ:  Զայ դի նե րը հա մա րում են, որ միա ժա մա նակ 
կա րող են լի նել մի քա նի ի մամ ներ: Ն րանք չեն ըն դու նում տասներ-
կուերորդականների ուս մուն քը «թաքն ված ի մա մի» մա սին, մեր ժում 
են թակիյան: Մ յուս կող մից, զայ դի նե րը ըն դու նում էին ա ռա ջին խա
լիֆ նե րի իշ խա նութ յան օ րի նա կա նութ յու նը, ին չը նույն պես հա տուկ 
չէ մյուս շիա յա կան ուղ ղութ յուն նե րին: Այս տար բե րութ յուն նե րը 
հան գեց րել են նրան, որ զայ դիա կա նութ յու նը դրսևո րում է սուն նիա
կա նութ յան նկատ մամբ բա վա կա նին հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր
մունք:

 Ներ կա յումս, բա ցի Ե մե նից, զայ դիա կան փոք րա թիվ հա մայնք ներ 
կան նաև  Պա կիս տա նում,  Սաուդ յան Ա րա բիա յում, Ի րա նում և Ի րա
քում: Ե մե նում շա րու նակ վող քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի հետե
վան քով բազ մա թիվ զայ դիա կան ներ հայտն վել են նաև Եվ րո պա յում, 
 Կա նա դա յում և Ավստ րա լիա յում: 

Իս մա յի լա կա նութ յուն. շիա յա կան հիմ նա կան ուղ ղութ յու նից՝ 
տաս ներ կո ւե րոր դա կան նե րից 8րդ  դա րի կե սե րին ա ռանձ նա ցած 
ճյուղ, ո րը ներ կա յումս ա մե նա մեծ և  ներ կա յաց ված շիա յա կան ուղ
ղութ յուն ներց մեկն է: 750 թ. Աբբասյաններիիշ խա նութ յան գա լուց 
հե տո շիա յա կան ո րոշ շրջա նակ նե րում կար ծիք ձևա վոր վեց, որ 
նրանք օգ տա գործ վել են Աբ բաս յան նե րի կող մից Օ մա յան նե րի դեմ 
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պայ քա րում և  խաբ վել ի րենց սպա սում նե րի մեջ, ուս տի ձևա վոր
վել էր պատ րաս տա կա մութ յուն՝ շա րու նա կե լու պայ քա րը, սա կայն 
ար դեն նոր իշ խող նե րի դեմ: Այս տրա մադ րութ յուն նե րին կտրա կա
նա պես դեմ էր 6րդ  ի մա մը՝  Ջաֆարաս-Սադիկը, ո րը, հի շեց նե լով 
իր հա մայն քին  Հուսեյնի և  Զայդի ճա կա տա գի րը, փոր ձում էր զերծ 
պա հել զին ված պայ քա րից:  Կա վար կած, որ զին ված պայ քա րի կողմ
նա կից նե րի ա ռաջ նոր դը ի մա մի ա վագ որ դին էր՝ Իս մա յի լը: Աղբ յուր
նե րի մե ծա մաս նութ յու նը նշում է, որ Իս մա յի լը մա հա ցել է իր հո րից 
ա ռաջ, և  այդ պատ ճա ռով  Ջա ֆա րին որ պես ի մամ հա ջոր դել է նրա 
մյուս որ դին՝  Մուսաալ-Քազիմը:  Սա կայն Իս մա յի լի կողմ նա կից նե րի 
մի մա սը չհա վա տաց, որ նա մա հա ցել է, և հռ չա կեց նրան որ պես 
յո թե րորդ և  վեր ջին ի մամ, ո րը վե րա դառ նա լու է որ պես  Մահդի: Այս 
խում բը հե տա գա յում կոչ վեց կարմատներ կամ յո թե րոր դա կան ներ: 
Ն րան ցից ա ռանձ նա ցավ մի այլ խումբ, ո րը որ պես ի մամ ճա նա չեց 
Իս մա յի լի որ դի նե րից մե կին՝  Մու համ մա դին:  Մու համ մա դին ժա ռան
գած ի մամ նե րի ա նուն նե րը գաղտ նի էին պահ վում, և  այս պատ ճա
ռով իս մա յի լա կան եր կու խմբե րի միջև տար բե րութ յու նը ար տա քին 
դի տորդ նե րի հա մար եր կար ժա մա նակ ակն հայտ չէր: Ի վեր ջո երկ
րորդ խում բը կա րո ղա ցավ 10րդ  դա րում Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում 
հիմ նել  Ֆա թիմ յան խա լի ֆա յութ յուն:

 Դա րե րի ըն թաց քում ի մա մա կան նե րից ա ռանձ նա ցած հա վա տաց
յալ նե րը, ո րոնց ան վա նե ցին յո թե րոր դա կան ներ, դա վա նա բա նա կան 
և  ժա ռան գա կան մի շարք խնդիր նե րի հետ ևան քով տե ղի ու նե ցած 
ճգնա ժա մե րի արդ յուն քում շա րու նա կե ցին ճյու ղա վոր վել: Այս պես, 
11րդ  դա րում նրան ցից ա ռանձ նա ցան դրուզները, ա պա նրանք բա
ժան վե ցին նի զա րի նե րի/նի զա րիա կան նե րի և  մուս թա լիա կան նե րի: 
 Նի զա րիա կան նե րը 11րդ  դա րի վեր ջում պե տութ յուն ստեղ ծե ցին, 
ո րի կենտ րո նը Ա լա մութն էր, և  ո րը հայտ նի է որ պես ասասինների
պե տութ յուն:  Մուս թա լիա կան նե րը  Ֆա տիմ յան խա լի ֆա յութ յան ան
կու մից հե տո ի րենց գոր ծու նեութ յան կենտ րո նը նախ տե ղա փո խե
ցին Ե մեն, ա պա՝ Հնդ կաս տան: Ն րանք ի մա մութ յան ժա ռան գութ յան 
խնդրի վե րա բեր յալ տար բեր տե սա կետ ներ ու նե նա լու արդ յուն քում 
նույն պես բա ժան վե ցին մի քա նի ճյու ղե րի, ո րոնց միջև սկզբուն քա
յին դա վա նա բա նա կան տա րա ձայ նութ յուն ներ չկան: 

Այս պի սով, շիա նե րի այն խում բը, որն այ սօր ևս  հայտ նի է որ պես իս
մա յի լա կան ներ, ի մա մութ յան գի ծը բխեց նում է Իս մա յի լից և ն րա որ
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դի  Մու համ մա դից սե րած շա ռա վիղ նե րից: Այ սօր նրանք ճա նա չում 
են ու ղիղ գծով ժա ռան գած 49րդ  ի մամ  Շահ  Քա րիմ ալ Հու սայ նի 
Ա ղա խան  Չոր րոր դին: ԱղաԽան պատ վա նու նը շնորհ վել է իս մա յի
լա կան ի մամ նե րին Ի րա նի շահ  Ֆաթհ Ա լիի կող մից 1817 թ.: 

Իս մա յի լա կան հա մայն քի միջ նա դար յան կա ռուց ված քը (ա վե լի ճիշտ՝ 
ի դեա լա կան պատ կե րա ցու մը այդ կա ռուց ված քի մա սին) բխում էր 
տիե զեր քի և  պատ մութ յան վե րա բեր յալ նրանց պատ կե րա ցում նե
րից: Աշ խար հը կազմ ված էր 12 «կղզի նե րից» (ալ-ջազաիր)՝ տար վա 
ա միս նե րի թվով, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րում իս մա յի լա կան քա րո զը 
ի րա կա նաց նե լու հա մար նշա նակ վում էր «կղզու քա րո զիչ նե րի քա
րո զիչ» կամ նակիբ: Ն րա օգ նա կանն ներն էին 30 դաիներ՝ քա րո զիչ
ներ կամ նակիբներ՝ ամս վա օ րե րի թվով:  Յու րա քանչ յուր նա կիբ 
ու ներ 24՝ օր վա ժա մե րի թվով դաիօգ նա կան, ո րոն ցից 12ը ցե րե
կա յին էին, այ սինքն՝ եր ևա ցող, բա ցեի բաց գոր ծող, իսկ մյուս 12ը՝ 
գի շե րա յին, այ սինքն՝ գաղտ նի գոր ծա կալ ներ: Գլ խա վոր դաին, ո րին 
են թարկ վում էին մնա ցած բո լոր քա րո զիչ նե րը և  գոր ծա կալ նե րը, 
միակ կապն էր այս կազ մա կեր պութ յան և  ի մա մի միջև: Ի մա մի մեր
ձա վորն էր ալ Բա բը (ա րաբ.՝ դար պաս)7, ո րի ա ռա քե լութ յու նը հայտ
նի էր միայն ի մա մին: Այս կա ռուց ված քի պար զեց ված տար բե րա կը 
գոր ծում էր նաև նիա զա րի նե րի մոտ և  մուս թա լի նե րի հա մայնք նե
րում: 1920րդ  դա րե րում իս մա յի լա կան ի մամ նե րը վե րա կազ մա
կեր պե ցին հա մայնք նե րի կա ռուց ված քը՝ հա մա պա տաս խա նեց նե լով 
այն ժա մա նա կի պա հանջ նե րին: 

Իս մա յի լա կան նե րը, ի տար բե րութ յուն մյուս բո լոր շիա յա կան ճյու ղե
րի, ո րոնք հա վա տում են, որ վեր ջին ի մա մը (յու րա քանչ յուր խմբի 
տե սա կե տից այն տար բեր է) «թա քուց ման» մեջ է և  գա լու է որ պես 
 Մահ դի ժա մա նակ նե րի վեր ջում, ըն դու նում են, որ ի մա մը միշտ իր 
հա մայն քի հետ է, և ն րա ներ կա յութ յու նը ակն հայտ է (մուբին): 

 Մարդ կութ յան պատ մութ յան մա սին իս մա յի լա կան նե րի պատ կե րա
ցում նե րը հիմն վում են շրջապ տույ տա յին սկզբուն քի վրա, որն, իր 
հեր թին, բխում է աստ վա ծա յին էութ յան դրսևոր ման յոթ փու լե րից: 

7 «Ալ Բաբ» եզ րույ թը ծա գել է շիա նե րի կող մից հա ճախ վկա յա կոչ վող մի հա դի սից: Մար գա
րեն ա սել է. «Ես եմ գի տե լի քի (ilm) քա ղա քը և Ա լին (այդ քա ղա քի) դար պա սը»:
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« Փոքր» աշ խար հի զար գա ցու մը նույն պես բաղ կա ցած է յոթ դա
րաշր ջան նե րից, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րի հա մար ու ղարկ վել է եր
կու ու սու ցիչ՝ նատիկ (խո սող) և  սամիթ (լուռ):  Նա տի կը հայտ նում 
էր մարդ կութ յա նը պարզ և  հաս կա նա լի կար գը և  օ րեն քը՝ կրո նի զա-
հիր, այ սինքն՝ ակն հայտ բա ղադր յա լը:  Սամիթը միայն ընտր յալ նե րին 
բա ցատ րում էր բատին՝ ներ քին, միայն հա տուկ անձ նա վո րութ յուն
նե րին հա սա նե լի տվյալ դա րաշր ջա նի է զո տե րիկ գի տե լի քը:

 Ներ կա յումս իս մա յի լա կան նե րի թի վը հաս նում է 20 մլն ի: Ն րանց 
գոր ծու նեութ յու նը ակ տի վո րեն ծա վալ վում է սո ցիա լա կան, մշա կու
թա յին, խա ղա ղա րա րա կան, կրթա կան, գի տա կան ո լորտ նե րում: Իս
մա յի լա կան ներն աչ քի են ընկ նում մյուս բո լոր կրոն նե րի նկատ մամբ 
ի րենց հան դուր ժո ղա կա նութ յամբ:

 Խա րի ջիա կա նութ յուն. իս լա մի պատ մութ յան մեջ կրո նա կան, գա
ղա փա րա կան և  քա ղա քա կան պատ ճառ նե րով հիմ նա կան ում մա
յից ա ռա ջի նը ա ռանձ նա ցած մու սուլ ման նե րի խմբի ան վա նում: Այն 
ա ռա ջա ցել է ա րա բե րեն «խա րա ջա» (դուրս գալ, լքել) բա յից: 657 թ. 
տե ղի ու նե ցած  Սիֆ ֆի նի ճա կա տա մար տից հե տո 12 000 մու սուլ
ման լքեց Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բի ճամ բա րը՝ մե ղադ րե լով նրան, ինչ
պես նաև նրա հա կա ռա կորդ  Մո ւա վիա իբն Ա բու  Սուֆ յա նին և  հաշ
տա րար դա տա վոր Ամր իբն ալԱ սին Ալ լա հի կամ քը չըն դու նե լու և 
 հետ ևա բար հա վա տաց յալ լի նե լուց հրա ժար վե լու մեջ: Ըստ նրանց՝ 
հա վատն ար տա հայտ վում է գոր ծով, ուս տի  Ղու րա նի և  սուն նա յի 
դրույթ նե րին չհետ ևող անձ նա վո րութ յու նը պետք է մե ղադր վի հա
վա տից հրա ժար վե լու մեղ քի մեջ և  դա տա պարտ վի մահ վան:  Խա րի
ջի նե րի տե սա կե տից հիմ նա կան սկզբունքն է « Լա թահ քի մաիլ լա լիլ 
լահ»ը ( Միայն Ալ լա հինն է դա տաս տա նը), ո րի հի ման վրա էլ նրանք 
մա հա պատ ժի դա տա պար տե ցին Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բին,  Մո ւա վիա
յին և Ամր իբն ալԱ սին: 661 թ. Ա լին սպան վեց, իսկ  Մո ւա վիան վի րա
վոր վեց այս վճռի կա տար մամբ: 

 Խա րի ջիա կա նութ յու նը չա փա զանց բազ մա զան է, քա նի որ իր զար
գաց ման ըն թաց քում բա ժան վել է տար բեր ճյու ղե րի:  Դա վա նա բա
նա կան վի ճա բա նութ յուն նե րի ըն թաց քում նրանց մշա կած մո տե
ցում նե րը զգա լի դեր խա ղա ցին սուն նիա կան իս լա մի կրո նա գա ղա
փա րա կան զար գաց ման գոր ծում: 
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Ում մա յի ղե կա վար ման հար ցում խա րի ջի ներն ա ռաջ քա շե ցին այն 
տե սա կե տը, որ խա լիֆն ու նի միայն գոր ծա դիր իշ խա նութ յուն, իսկ 
մյուս բո լոր խնդիր ներն ի րենց լու ծում նե րը պետք է ստա նան շու րա
յի (ընտ րո վի խոր հուրդ) քննար կում նե րի արդ յուն քում:  Խա րի ջի նե րը 
նաև հա մա րում էին, որ խա լիֆ կա րող է դառ նալ ցան կա ցած հա վա
տաց յալ, ե թե նա ընտր վում է հա վա տաց յալ նե րի հա մայն քի կող մից, 
այ սինքն՝  պար տա դիր չէ նրա պատ կա նե լութ յու նը  Բա նու  Կու րայշ 
ցե ղին կամ Ա լիի և  Ֆա տի մա յի ըն տա նի քին: Ն րանք հա վա տաց յա լի 
պարտքն էին հա մա րում զեն քը ձեռ քին պայ քա րել հա մայն քի ա նար
դար և  ան հա վատ ղե կա վա րի դեմ:  Հե տա գա յում ա ռաջ քաշ վեց նաև 
այն գա ղա փա րը, որ մու սուլ մա նա կան յու րա քանչ յուր հա մայնք կա
րող է ընտ րել իր խա լի ֆին:  Խա րի ջի ներն ըն դու նում էին միայն ա ռա
ջին եր կու խա լիֆ նե րին՝ Ա բու  Բաք րին և Օ մա րին, իսկ մյուս նե րին 
հա մա րում էին բռնա պետ ներ:

 Խա րի ջիա կա նութ յունն իր սո ցիա լա կան գա ղա փար նե րում հիմն
վում էր մու սուլ մա նա կան հա մայն քի բո լոր ան դամ նե րի հա վա սա
րութ յան սկզբուն քի վրա, ին չը վե րա բե րում էր նաև ու նեց ված քա յին 
հար ցե րին: Այս սկզբուն քի կի րա ռումն ար տա հայտ վում էր ում մա
յում ձևա վոր ված հա րուստ կալ վա ծա տե րե րի դեմ մղվող կա տա ղի 
պայ քա րի ձևով:  Խա րի ջիա կա նութ յու նը տա րած վեց գրե թե ամ բողջ 
խա լի ֆա յութ յան տա րած քով: 10րդ դ., մու սուլ մա նա կան աղբ յուր նե
րի հա մա ձայն, մոտ 20 տե սա կի խա րի ջիա կան հա մայնք ներ կա յին, 
ո րոն ցից ա ռա վել հայտ նի էին ազ րաք յան նե րը, սուֆ րիա կան նե րը, 
նաջ դիա կան նե րը և  ի բա դիա կան նե րը:

 Սուն նիա կա նութ յուն. ա ռա ջա ցել է ա րա բե րեն «սուն նա»՝ կյանքի
օրինակ նշա նա կող բա ռից: Ամ բող ջա կան ձևա կեր պումն է սուն նա
թու ռա սուլ Ալ լահ՝ Ալ լա հի ա ռաք յա լի օ րի նակ: Ձ ևա վոր վել է  Մու համ
մադ մար գա րեի մա հից (632) հե տո, երբ ումմայի հե տա գա ու ղու 
և  վեր ջի նիս կա ռա վար ման խնդի րը շտապ լուծ ման կա րիք ու ներ: 
Ում մա յի ղե կա վար ընտր վեց Աբու Բաքրը, ո րը և ս տանձ նեց  Խա
լի ֆա թու ռա սուլ Ալ լահ (Ալ լա հի ա ռաք յա լի հետ նորդ) տիտ ղո սը և 
 պաշ տո նը: Ա բու  Բաք րի ընտ րութ յամբ որ պես խա լիֆ ամ րագր վեց 
հա վա տաց յալ նե րի մե ծա մաս նութ յան տե սա կե տը, որ մար գա րեի 
մա հից հե տո ում ման իր կեն սա գոր ծու նեութ յան բո լոր ո լորտ նե րում 
պետք է ղե կա վար վի Ալ լա հի խոս քով, ո րը  Ղուրանն է, և  մար գա րեի 
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սուն նա յով, ո րը ձևա կերպ վել է հադիսների տես քով:  Խա լիֆ կա րող 
է դառ նալ  Կուրայշ ցե ղին պատ կա նող հա վա տաց յալ ում մա յի հա մա
ձայ նութ յան դեպ քում:  Խա լի ֆի գլխա վոր պա տաս խա նատ վութ յունն 
էր ում մա յի ղե կա վա րու մը՝ հա մա ձայն Ալ լա հի տրված օ րեն քի, որն իր 
ձևա կեր պու մը ստա ցավ շարիաթիտես քով:  Սուն նի նե րը, ի տար բե
րութ յուն շիաների, չէին հա մա րում, որ ում մա յի ղե կա վա րը պետք է 
օժտ ված լի նի գերբ նա կան ո րակ նե րով և  աստ վա ծա յին ո գուց ներշն
չանք ստա նա լու ու նա կութ յամբ (վիլայա):  Քա նի որ սուն նիա կա նութ
յունն իր զար գաց ման ա ռա ջին դա րե րի ըն թաց քում չձևա վո րեց որե
վէ ինս տի տուտ, որ ի րա վունք ու նե նար միաս նա կան դոգ մա ձևա
կեր պե լու, ա պա այս ուղ ղութ յան շրջա նակ նե րում ձևա վոր վե ցին մի 
շարք ի րա վա հա վա սար կրո նաի րա վա կան դպրոց ներ՝ մազհաբներ, 
ո րոն ցից 10րդ  դա րում պահ պան վե ցին չորս հիմ նա կան նե րը: Այս 
չորս մազ հաբ ներն են մալիքիականը,հանաֆիականը,շաֆիականը
և հանբալիականը, ո րոնք ներ կա յումս նույն պես չա փա զանց կարե
վոր դեր են կա տա րում աշ խար հում գո յա ցած նոր ի րո ղութ յուն նե րի 
և  գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ սուն նիա կան շա րիա թի մո տե ցում նե
րը ճշգրտե լու և  հա մա պա տաս խա նեց նե լու ա ռու մով: Բ նա կա նա բար 
այս մազ հաբ նե րի մո տե ցում նե րը շատ հար ցե րի վե րա բեր յալ հա կա
սում են ի րար, ինչն էլ հան գեց նում է կոնֆ լիկտ նե րի և  լար վա ծութ յան:

 Սուն նի նե րը ըն դու նում են ա ռա ջին չորս խա լիֆ նե րի (Ա բու  Բաքր, 
Օ մար, Օս ման և Ա լի), ո րոնց ան վա նում են Ա ռա քի նի խա լիֆ ներ 
(ալ Խու լա ֆա առ Ռա շի դուն), իշ խա նութ յան օ րի նա կա նութ յու նը՝ ի 
տար բե րութ յուն իբադիականների, ո րոնք ըն դու նում են միայն ա ռա
ջին եր կու սին, և  շիա նե րի, ո րոնք ըն դու նում են միայն Ա լիին:

 Մի քա նի դար տևած վեր լու ծա կան աշ խա տան քի արդ յուն քում սուն
նի նե րը ար ժա նա հա վատ ճա նա չե ցին հա դիս նե րի 6 ժո ղո վա ծու, 
ո րոնք կազմ վել էին ալ-Բուխարիի,  Մուսլիմի և  չորս այլ հե ղի նակ նե րի 
կող մից: Նշ ված եր կու հե ղի նակ նե րի կազ մած հա դիս նե րի ժո ղո վա
ծու նե րը ա մե նա հա ճախ օգ տա գործ վող ներն են:

 Սուն նիա կա նութ յան շրջա նակ նե րում ձևա վոր վեց քալամը, ո րը բնո
րոշ վում է որ պես ռա ցիո նա լիս տա կան աստ վա ծա բա նութ յուն: Այս 
ուղ ղութ յան ստեղծ ման և  զար գաց ման գոր ծում մեծ ներդ րում են ու
նե ցել մութազիլիականությունը,աշարիականությունըևմատուրի-
դիականությունը:
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18րդ  դա րի ըն թաց քում Ա րա բա կան թե րակղ զում՝  Նեջ դում, հա նա
ֆիա կան մազ հա բի ծի րի մեջ իր գոր ծու նեութ յունն է ծա վա լում  Մու-
համմադիբնԱբդալ-Վահաբը, ո րի մշա կած կրո նա գա ղա փա րա կան 
դրույթ նե րը՝ վահաբականությունը,  Սաուդ նե րի ըն տա նի քը հմտո
րեն օգ տա գոր ծեց այս տա րա ծաշր ջա նում միաս նա կան պե տութ յուն 
ստեղ ծե լու նպա տա կով: 

19րդ  դա րի 80ա կան թվա կան նե րից հա կա գա ղու թա տի րա կան 
պայ քա րի հրա մա յա կան նե րի և  նոր գա ղա փա րա կան ուղ ղութ յուն
նե րի ազ դե ցութ յունն ի րենց վրա կրե լով՝ ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում կրո նա կան բա րե փո խիչ ներ  Ջա մալ ադ Դին ալԱֆ ղա նին, 
 Մում մադ Աբ դոն,  Ռա շիդ  Ռի դան և  մի շարք այլ գոր ծիչ ներ, ո րոնց 
նպա տակն էր իս լա մը որ պես այդ պի սին դարձ նել ա վե լի ճկուն, ժա
մա նա կի ո գուն հա մա պա տաս խա նող և  աշ խար հում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձութ յուն նե րին, գի տութ յան նվա ճում նե րին, աշ խար հըն կալ
ման փո փո խութ յուն նե րին ա վե լի ա րագ ա դապ տաց վող, ին չի արդ
յուն քում հնա րա վոր կդառ նար հաղ թա հա րել մու սուլ մա նա կան ժո
ղո վուրդ նե րի հե տամ նա ցութ յու նը: Ն րանք նաև նպա տակ ու նեին 
հաղ թա հա րե լու այն հա կա սութ յուն նե րը և  վե ճե րը, ո րոնք հան գեց րել 
էին իս լա մի ճյու ղա վոր մա նը և  մաս նատ մա նը, և  վե րա միա վո րե լու 
բո լոր մու սուլ մա նա կան ժո ղո վուրդ նե րը: Նշ ված եր կու մի տում նե րը 
հայտ նի են մուսուլմանական մոդեռնիզմ և պանիսլամիզմ ան վա
նում նե րով: 

 Սուն նիա կա նութ յան շրջա նակ նե րում ներ կա յումս տե ղի ու նե ցող 
գոր ծըն թաց նե րը զգա լիո րեն պայ մա նա վոր ված են 1947 թ. Ե գիպ
տո սում ստեղծ ված « Մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պութ յան 
և ն րա հիմ նա դիր  Հասալալ-Բաննայի գա ղա փար նե րով:  Սուն նիա
կան ար մա տա կա նութ յու նը հատ կա պես ակ տի վա նում է «սա ռը պա
տե րազ մի» ա վար տից հե տո և  ներ կա յումս գնա հատ վում է որ պես 
հա մաշ խար հա յին նշա նա կութ յուն ու նե ցող աշ խար հա քա ղա քա կան 
գոր ծոն, որն ա վե լի կար ևոր է դար ձել միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի և 
 ցան ցայ նաց ման հետ ևան քով:

 Ներ կա յումս մու սուլ ման նե րի ընդ հա նուր թվի 7075 %ը սուն նի ներ 
են: Ն րանք մե ծա մաս նութ յուն են կազ մում մու սուլ մա նա կան բնակ
չութ յուն ու նե ցող բո լոր երկր նե րում, բա ցի Ի րա նից, Բահ րեյ նից, Ե մե
նից,  Լի բա նա նից և Ադր բե ջա նից: 
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 Տաս ներ կո ւե րոր դա կան ներ (իս նաա շա րի ներ կամ ի մա միա կան
ներ).  Մու համ մադ մար գա րեի մա հից (632) հե տո հա վա տաց յալ նե
րի հա մայն քում ա ռան ձին խումբ ձևա վոր վեց, ո րը մար գա րեին փո
խա րի նո ղի դե րում տես նում էր ԱլիիբնԱբի Տալիբին: Այս խում բը 
ան վա նում էին շիաթ Ա լի (Ա լի կողմ նա կից ներ, Ա լիի խումբ): Ն րանց 
կար ծի քով Ա լին Ալ լա հի վա լին է (մտե րիմ, բա րե կամ, սի րե լի), ուս տի 
նա օժտ ված է աստ վա ծա յին ներշն չանք ստա նա լու հատ կութ յու նով, 
որն անհ րա ժեշտ է ում ման ճիշտ ճա նա պար հով տա նե լու և  ար դա
րութ յամբ (ադլ) ղե կա վա րե լու հա մար:  Խա լիֆ Օս մա նի սպա նութ յու
նից և դ րան հետ ևած քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ նե րի ըն թաց
քում աս տի ճա նա բար ձևա վոր վում է տաս ներ կո ւե րոր դա կան նե րի 
դա վա նա բա նա կան ուս մուն քը, ո րը վերջ նա կա նա պես ա ռանձ նա
նում է սուննիականությունից680 թ. իմամ Հուսեյնի սպա նութ յու
նից հե տո:  Տաս ներ կո ւե րոր դա կան նե րի հա վա տի հինգ հիմ քերն են.

1. Թաուհիդ՝ միաստ վա ծութ յուն:

2. Ադլ՝աստ վա ծա յին ար դա րութ յուն:  Տաս ներ կո ւե րոր դա կան
նե րը հա վա տում են, որ Ալ լա հի ար դա րութ յու նը կա րող է ի րա
կա նաց վել միայն նրա վա լիից սե րած ի մամ նե րի մի ջո ցով, քա նի 
որ նրանք աստ վա ծա յին ներշն չան քով միայն ար դար ո րո շում
ներ են ըն դու նում, և ն րանց դատն է ար դար:

3. Մար գա րե ներ և  մար գա րեութ յուն: Ն րանք հա վա տում են, 
որ Ալ լահն իր մար գա րե նե րին է ու ղար կում մարդ կանց աստ
վա ծա յին գի տե լի քը  փո խան ցե լու հա մար, և  վեր ջին մար գա րեն 
 Մու համ մադն էր:

4. Ի մա մութ յուն:  Տաս ներ կո ւե րոր դա կան նե րը հա վա տում են, 
որ ում ման, հա մա ձայն Ալ լա հի կամ քի, պետք է ղե կա վա րեն 
Ա լիից և  Ֆաթիմայից սե րած ի մամ նե րը, ո րոնց շղթան ընդ
հատ վում է 874 թ., երբ 12րդ  ի մա մը հե ռա նում է մարդ կան
ցից և  մինչև 940 թ. ղե կա վա րում է իր հա մայն քըսաֆիրների 
(վստահ յալ նե րի) մի ջո ցով (ալղայ բա ասսա ղի րա՝ փոքր թա քու
ցում):  Փոքր թա քուց ման ա վար տից հե տո սկսվում է «ալղայ
բա ալքուբ րա»ի (մեծ թա քու ցում) շրջա նը, որն ա վարտ վե լու է 
12րդ  ի մա մի որ պես  Մահ դիի (մե սիա) գա լով: Ի մամ նե րը Ալ լա
հի ներշնչ ման շնոր հիվ ու նակ չեն մեղք գոր ծե լու կամ սխալ ներ 
կա տա րե լու:
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5. Ա հեղ դա տաս տան և  հա տու ցում:  Տաս ներ կո ւե րոր դա կան
նե րը հա վա տում են, որ Ա հեղ դա տաս տա նի օ րը բո լոր մար դիկ 
հա տու ցում են ստա նա լու ի րենց ա րած բա րի և  չար գոր ծե րի 
հա մար:

Ն րանք չեն ըն դու նում ա ռա ջին ե րեք խա լիֆ նե րին և ն րան ցից ու 
 Մու համ մա դի մյուս զի նա կից նե րից հա ղորդ վող հա դիս նե րի մե ծա
մաս նութ յու նը:  Տաս ներ կո ւե րոր դա կան նե րի տե սա կե տից Ալ լա հի 
կող մից ա նիծ ված է Օ մա յան նե րի ողջ հարս տութ յու նը և  հատ կա պես 
խա լիֆ  Յա զի դը, ո րի հրա մա նով սպան վել է ի մամ  Հու սեյ նը:

 Տաս ներ կո ւե րոր դա կան նե րի կրո նաի րա վա կան ուս մուն քը ձևա վոր
վել է 6րդ  ի մամ  Ջաֆար աս-Սադիկի ժա մա նա կաշր ջա նում, այդ 
պատ ճա ռով հա ճախ կոչ վում է ջա ֆա րիա կան մազ հաբ: Որ պես 
կրա նաի րա վա կան ուս մուն քի աղբ յուր են ճա նաչ վում  Ղու րա նը, 
ախաբարը, իջմանև  ակլը: Որ պես կրո նաի րա վա կան խնդիր նե րի 
մի ջոց՝ պահ պա նում են իջթիհադը՝ ինք նու րույն դա տո ղութ յան վրա 
հիմն ված լու ծում, ին չը այս մազ հա բի ա դապ տա ցիոն հնա րա վո րութ
յուն նե րը լրջո րեն ընդ լայ նում է:

Ն րանք հա վա տում են, որ  Ղու րա նի հան գա տո ղե րը ու նեն եր կու 
ի մաստ՝ ակն հայտ (զա հիր) և  ներ քին (բա տին), ներ քի նը հա սա նե
լի է միայն ընտր յալ նե րին: Այդ ընտր յալ նե րը պատ կա նում են «Ահլ
ալ-բայթին» ( Մար գա րեի ըն տա նի քի ան դամ ներ), ո րոնց մեջ են, հա
մա ձայն հա դի սի, Ա լին,  Ֆա տի ման,  Հա սա նը,  Հու սեյ նը և ն րանց շա
ռա վիղ նե րը:

 Բազ մա թիվ մեծ և  փոքր տար բե րութ յուն ներ կան նրանց և  սուն նի
նե րի միջև թե՛ դա վա նա բա նա կան և  ծի սա կան հար ցե րում, թե՛ գա
ղա փա րա կան, քա ղա քա կան և  սո ցիա լա կան ո լորտ նե րում: 

 Հիմ նա կան սրբա վայ րերն են  Մեք քան,  Մա դի նան,  Նա ջա ֆը,  Քեր բե
լան:

 Ներ կա յումս տաս ներ կո ւե րոր դա կան նե րը մե ծա մաս նութ յուն են 
կազ մում Ի րա նում, Ադր բե ջա նում,  Բահ րեյ նում, Ի րա քում:  Մեծ հա
մայնք ներ կան բազ մա թիվ երկր նե րում, մաս նա վո րա պես Ե մե նում, 
Ե գիպ տո սում, Աֆ ղանս տա նում,  Լի բա նա նում,  Պա կիս տա նում, 
 Սաուդ յան Ա րա բիա յում:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹՆԵՐ

Ա

Աբբասյաններ. 750 թ. ա րա բա կան խալիֆայության խալիֆներ: 
 Սե րում են  Մու համ մադ մար գա րեի հո րեղ բոր՝ Աբ բա սի (մահ. 653) 
ժա ռանգ նե րից: Եր կա րատև պայ քա րի արդ յուն քում Աբ բաս յան նե րը 
կա րո ղա ցան տա պա լել Օ մա յան նե րի իշ խա նութ յու նը և, ստանձ նե
լով խա լի ֆա յութ յան կա ռա վար ման ղե կը, պահ պա նե ցին այն մինչև 
1258 թ., երբ մոն ղո լա կան ար շա վան քի հետ ևան քով գրավ վեց և 
գ րե թե ոչն չաց վեց խա լի ֆա յութ յան մայ րա քա ղաք  Բաղ դա դը:

Աբ բաս յան նե րի հաղ թա նա կը հիմ նա կա նում ա պա հո վե ցին խո րա
սան ցի նե րը և Ալիականների կողմ նա կից նե րը՝ շիաները: Աբ բաս
յան նե րի ար յու նակ ցա կան կա պը  Մու համ մադ մար գա րեի հետ և 
ն րանց՝  Հա շիմ յան նե րի ցե ղին պատ կա նե լը շատ ա վե լի օ րի նա կան 
էին դարձ նում նրանց խա լի ֆութ յու նը հա վա տաց յալ նե րի աչ քե րում՝ 
ի տար բե րութ յուն Օ մա յան նե րի, ո րոնք ումմայի մե ծա մաս նութ յան 
կող մից հա մար վում էին իշ խա նութ յու նը բռնա զավ թող ներ:

Աբ բաս յան նե րի կա ռա վար ման ա ռա ջին ե րեք դա րե րը հա մար վում 
են խա լի ֆա յութ յան հզո րութ յան, մշա կու թա յին, գի տա կան և տըն
տե սա կան վե րել քի ժա մա նա կաշր ջան:  Սա կայն ար դեն 10րդ դ. Աբ
բաս յան նե րը աս տի ճա նա բար սկսում են զի ջել իշ խա նութ յու նը նախ 
մեծ ազ դե ցութ յուն ձեռք բե րած թյուրք վարձ կան պա լա տա կան պա
հա կախմ բի հրա մա նա տար նե րին, ա պա ի րա նա կան ծա գում ու նե
ցող շիա  Բուիների ( Բու վայ հի նե րի) հարս տութ յա նը:
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Աբ բաս յան նե րի կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջա նում միաց յալ ա րա
բա կան խա լի ֆա յութ յու նից ա ռանձ նա ցան մի շարք տա րածք ներ, 
որ տեղ ստեղծ վե ցին ան կախ պե տութ յուն ներ: Ա ռա ջի նը ա րա բա կան 
Իս պա նիան էր, ուր ա պաս տան գտավ Օ մա յան հարս տութ յան վեր
ջին ներ կա յա ցու ցի չը՝ Աբդ առ Ռահ մա նը, ո րը և  կա րո ղա ցավ 756 թ. 
 Կոր դո վա յում հիմ նել ալԱն դա լու սի խա լի ֆա յութ յու նը: 

 Հա յաս տա նը նույն պես Ա շոտ Եր կա թի գլխա վո րած ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի շնոր հիվ 921 թ. կա րո ղա ցավ ձեռք բե րել ան կա խութ յուն: 

Աբդ. ա րաբ.՝ ստրուկ, ճորտ:  Մար դիկ ա րար վել են Ալ լա հի կող մից որ
պես իր կամ քին են թարկ վող ստրուկ ներ, ո րոնց հիմ նա կան պար տա
կա նութ յունն է խո նարհ վել աստ վա ծա յին կամ քի առջև, են թարկ վել՝ 
երկր պա գե լով նրան և  փա ռա բա նե լով Ալ լա հի զո րութ յու նը և  մե ծութ
յու նը: Իս լա մում բա ցա կա յում է քրիս տո նեա կան պատ կե րա ցումն 
այն մա սին, որ մար դը ձեռք է բե րել ստրու կի ստո րին կար գա վի ճակն 
իր մեղ քե րի պատ ճա ռով: Երկ րա յին հա րա բե րութ յուն նե րում ստրու
կի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը մու սուլ մա նա կան տար բեր կրո նա
կան և կ րո նաի րա վա կան ուղ ղութ յուն նե րում (տե՛ս մազհաբ) տար
բեր է: Ընդ հա նուրն այն է, որ մու սուլ ման ստրու կի կար գա վի ճա կը 
բարձր է ան հա վա տի կար գա վի ճա կից:

Ադլ. ա րաբ.՝ ար դա րութ յուն: Իս լա մի գրե թե բո լոր ուղ ղութ յուն նե րում 
ա ռանց քա յին գա ղա փար նե րից մեկն է, քա նի որ այն որ պես այդ պի
սին ձևա կերպ ված է  Սուրբ  Ղու րա նի մեջ: Ար դա րութ յու նը Ալ լա հի 
ատ րի բուտ նե րից մեկն է, սա կայն աստ վա ծա յին ար դա րութ յու նը, 
ըստ իս լա մի, ա նըմբռ նե լի է իր ա րա րած նե րի հա մար, ուս տի նրանք 
Ալ լա հից պետք է խնդրեն ոչ թե ար դա րութ յուն, այլ գթասր տութ յուն 
և  նե րո ղամ տութ յուն: Ար դա րութ յու նը մար դու բա րո յա կան գնա
հատ ման կա տե գո րիա է: Ար դար մար դը պետք է ձգտի կան խե լու չա
րի քի (ջաուր) դրսևո րում նե րը, ին չը հա րում է իս լա մի ևս  մի կար ևոր 
սկզբուն քի՝ «Նահիանալ-մունկարվաամրբի-լ-մառուֆ» ( Մեր ժել 
պա խա րա կե լին և խ րա խու սել գո վե լին):  Շիա աստ վա ծա բան նե րը 
դի տար կում են ադլը որ պես հա վա տաց յա լի հիմ նա կան կրո նա կան 
պար տա կա նութ յուն նե րից մե կը:

Ակլ. ջա ֆա րիա կան մազ հա բում բա նա կա նութ յան հի ման վրա 
ընտր ված լու ծում:
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Ալլահ. իս լա մում՝ աստ ված: Ալ լա հը միակ աստ վա ծութ յունն է (տե՛ս 
թաուհիդ), նա է ա րա րի չը և  ա մեն ին չի սկիզբն ու վեր ջը, նա է միակ 
աղբ յու րը գո յութ յան և  միակ պատ ճա ռը:  Հա վերժ է և  հա վի տե նա
կան, ժա մա նակն ու տա րա ծութ յու նը Ալ լահն է ա րա րել:  Չի ծնել և 
 չի ծնվել, բա ցար ձակ է և  բա ցա ռիկ: Ա մեն ինչ, որ ե ղել է, լի նում է և 
 լի նե լու է, ե ղել է, լի նում է և  լի նե լու է Ալ լա հի կամ քով: Ու նի հար յուր 
ա նուն, ո րոն ցից հար յու րե րոր դը գաղտ նի է, հայտ նի չէ ոչ ո քի: Մ յուս 
99 ա նուն նե րը ա րա բա մու սուլ մա նա կան ա վան դութ յու նը ան վա նում 
է «Ալ լա հի գե ղե ցիկ ա նուն ներ»: Այդ ա նուն նե րը թվար կում են Ալ լա
հի հատ կա նիշ նե րը (ատ րի բուտ նե րը), օ րի նակ՝ Աք բար՝ մե ծա գույն, 
 Ռահ ման՝ գթա ցող,  Կա դիր՝ հզոր, Ա լիմ՝ ի մա ցող,  Բա սիր՝ տես նող, 
 Հա քամ՝ դա տա վոր և  այլն: Իս լա մի կրո նա կան հինգ պար տա դիր 
հիմ քե րից ա ռա ջի նը շա հա դան է, վկա յութ յու նը, որ « Լա իլահի իլ-
լա-լ-ԼահուաՄուհամմադուռասուլալ-Լահ» (Չ կա աստ վա ծութ յուն 
բա ցի Ալ լա հից, և  Մու համ մադն է Ալ լա հի մար գա րեն):

Ահեղդատաստանի օ րը Ալ լահն է դա տե լու բո լոր ա րա րած նե րին և 
վ ճիռ ներ կա յաց նե լու նրանց ճա կա տագ րի վե րա բեր յալ, հա վա տաց
յալ ա ռա քի նի նե րը վա յե լե լու են դրախտը, իսկ մե ղա վոր նե րը՝ դժոխ-
քը:

Ալիականներ.  Մու համ մադ մար գա րեի հո րեղ բո րոր դի և  փե սա Ա լի 
իբն Ա բի  Տա լի բի շա ռա վիղ ներ: Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բի և  Ֆատիմայի 
ա մուս նութ յու նից սե րած ժա ռանգ նե րը շիա յա կան ուղ ղութ յան ի մա
մա կան ճյուղն են կազ մում: Ա լիի մյուս կա նան ցից ծնված նե րը ի մա
մա կան ճյու ղի հետ կազ մում են Ա լիա կան նե րի տոհ մը, ո րը մտնում է 
Ա լիի հո րից՝ Ա բու  Տա լի բից սե րած տալիբիների կամ տա լի բա կան նե
րի տոհ մի մեջ: (Չշ փո թել տալիբների հետ):

Ա լիա կան նե րի կողմ նա կից նե րը դա րեր շա րու նակ պայ քա րել են խա
լի ֆա յութ յան իշ խա նութ յուն նե րի դեմ՝ հա մա րե լով, որ միայն Ա լիի 
ժա ռանգ նե րի գլխա վո րութ յամբ ում ման կա րող է Ալ լա հի նա խան շած 
ճա նա պար հով զար գա նալ, ին չը կհան գեց նի խա ղա ղութ յան և  ար
դա րութ յան հաս տատ մանն աշ խար հում:  Հա վա տում են մահդիիգա
լուս տին, ո րը Ա լիի ժա ռանգ նե րից է, ընդ ո րում տար բեր շիա յա կան 
ուղ ղութ յուն ներ այս հար ցի վե րա բեր յալ ու նեն ի րենց տե սա կե տը: 
 Զին ված պայ քա րի արդ յուն քում մի քա նի ան գամ հիմ նել են պե տութ
յուն ներ Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում, Ե մե նում, Ի րա նում:
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Աղա Խան. իս մա յի լա կան նի զա րիա կան նե րի կրո նա կան հա մայն
քի ղե կա վա րի ժա ռան գա կան տիտ ղոս, որն Ի րա նի շահ  Ֆաթհ Ա լին 
շնոր հել էր  Քեր մա նի կա ռա վա րիչ Ա բուլ Հա սա նին (18001881), որն 
իր փե սան էր և  Մու համ մադ մար գա րեի դուստր  Ֆա տի մա յից սե րած 
շա ռա վի ղը:  Ներ կա յումս հա մայն քը ղե կա վա րող Ա ղա  Խան  Չոր րոր
դը դար ձել է 49րդ  Ժա մա նա կի ի մամ, այ սինքն՝ նի զա րիա կան հա
մայն քի ղե կա վար, 1957 թ.:  Հայտ նի է իր լու սա վոր չա կան գոր ծու
նեութ յամբ և  բա րե րա րութ յամբ:

Ակիդա. ա րաբ.՝ հա վա տա բա նութ յուն, իմանի բա ցատր ման և  բա
ցա հայտ ման ձև:  Ղու րա նում տրված են հա վա տի և կ րո նի հիմ նա
կան սկզբունք նե րը, սա կայն բա ցա կա յում է դրանց ամ բող ջա կան և 
 միաս նա կան ձևա կեր պու մը, ուս տի այն ձևա վոր վել է մու սուլ մա նա
կան գիտ նա կան նե րի բա նա վե ճե րի արդ յուն քում:  Հետ ևանքն այն 
էր, որ տար բեր հե ղի նա կութ յուն ներ ձևա կեր պել են ի րենց ա կի դա
նե րը, ո րոնք ձեռք են բե րել բազ մա թիվ հետ ևորդ ներ: Օ րի նակ՝ սուն
նիա կան ուղ ղութ յան պատ կա նող հե ղի նա կութ յուն ներ ալԱ շա րին և 
 Մու համ մադ իբն Աբդ ալ Վահ հա բը ձևա կեր պել են ի րենց ա կի դա նե
րը, ո րոնք ու նեն լուրջ տար բե րութ յուն ներ: Ա կի դան փաս տա ցի ի մա
նի վեց հիմ քե րի ընդ լայն ված ձևա կեր պումն է:

Ալ-Ազհար. սուն նիա կան իս լա մի կար ևո րա գույն կրո նա կան, գի տա
կան և  ու սում նա կան կենտ րոն, հա մալ սա րան: Գտն վում է  Կա հի
րեում:  Հիմ նադր վել է 970 թ.  Ֆա թիմ յան նե րի կող մից որ պես ալԱզ
հար մզկի թի մեդ րե սե և  աս տի ճա նա բար դար ձել շիա յա կա նութ յան 
իսմայիլական ուղ ղութ յան հոգ ևոր կենտ րոն: 1171 թ.  Սալահ ադ-
Դինը գրա վեց Ե գիպ տո սը և  տա պա լեց  Ֆա թիմ յան խա լի ֆա յութ յու
նը, ին չից հե տո ալԱզ հա րը վե րած վեց բա ցա ռա պես սուն նիա կան 
հա մալ սա րա նի: Այս տեղ դա րեր շա րու նակ սո վո րել և  դա սա վան դել 
են սուն նիա կան իս լա մի ա մե նա վառ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: ԱլԱզ հա
րի շեյ խե րը շա րու նա կում են մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե նալ սուն նիա
կան ճյու ղին պատ կա նող հա վա տաց յալ նե րի վրա, նրանց ար ձա կած 
ֆեթվաներընա խագ ծում են կրո նի և  հա վա տի դրույթ նե րի զար գա
ցու մը և  ջա նում են նպաս տել սուն նիա կա նութ յան ա դապ տաց մա նը 
ժա մա նա կա կից քա ղա քակր թա կան հա մա կար գին:

Աշարիականություն. քալամի հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րից մե կը 
սկզբնա կան շրջա նում զար գա ցել է մեծ մա սամբ սուն նիա կան շա-
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ֆիական մազ հա բին պատ կա նող մու սուլ մա նա կան գիտ նա կան նե րի 
կող մից մութազիլիականության դրույթ նե րի զար գաց ման արդ յուն
քում: Ան վա նու մը ստա ցել է իր հիմ նադ րի՝ ալԱ շա րիի (941) ա նու նից: 
11րդ դ. դառ նում է քա լա մի հիմ նա կան ուղ ղութ յուն: Ա շա րիա կա
նութ յու նը ջա նում էր հաշ տեց նել ա վան դա պաշտ նե րի և  ռա ցիո նա
լիստ մու թա զի լի նե րի տե սա կետ նե րը մի շարք կար ևոր հար ցե րում. 
այն է՝ կամ քի ա զա տութ յուն և  նա խախ նա մութ յուն, Ալ լա հի ատ րի
բուտ նե րի ըն կալ ման մար դա կեր պութ յուն և  այ լա բա նութ յուն, հա վա
տաց յա լի մեղ քի գնա հատ ման չա փա նիշ ներ և  այլն: Ա շա րիա կա նութ
յան ա մե նա կար ևոր ներ կա յա ցու ցիչ ներն են ալ Բակ կի լա նին (1013), 
ալ Բաղ դա դին (1037), ալ Ջու վայ նին (1085) և  այլք: Օ րի նակ՝ մու թա
զի լի նե րի և  ա վան դա պահ նե րի կար ևոր հա կա սութ յուն նե րից այն էր, 
որ ա ռա ջին նե րը որ պես Ալ լա հի էութ յան կար ևո րա գույն սկզբունք 
ա ռանձ նաց նում էին ադլը, իսկ ա վան դա պաշտ նե րը՝ նրա բա ցար
ձա կութ յու նը: ԱլԱ շաա րին այս հա կա սութ յու նը լու ծե լու հա մար ներ
մու ծում է «քասբ» (յու րա ցում) հաս կա ցութ յու նը. « Քաս բի հիմ նա
կան ի մաստն այն էր, որ եր ևույ թը ծա գում է յու րաց նո ղից շնոր հիվ 
ա րար ված ու ժի»: Այ սինքն՝ ա րա րածն ու նի հնա րա վո րութ յուն ներ, և 
 մար դը, ընտ րե լով դրան ցից մե կը, կա տա րում է քասբ, յու րաց նում 
է կամ ի րա կա նաց նում է Ալ լա հի ստեղ ծած հնա րա վո րութ յու նը: Այս
պի սով՝ և՛ Ալ լահն է բա ցար ձակ, և՛ աստ վա ծա յին ար դա րութ յունն է 
ի րա կա նաց վում մար դու կամ քի շնոր հիվ: Ալ Բակ կի լա նին շա րու նա
կում է ալԱ շա րիի միտ քը՝ ընդգ ծե լով, որ մարդն ու նի ընտ րութ յան 
հնա րա վո րութ յուն և դ րա ի րա կա նաց ման մտադ րութ յուն, ին չը նաև 
նրան դարձ նում է պա տաս խա նա տու իր կա տա րած գոր ծո ղութ յան 
հա մար:  Ղու րա նի ա րար ված/չա րար ված լի նե լու հար ցում, ի տար բե
րութ յուն մու թա զի լի նե րի, ո րոնք հա մա րում էին, որ այն ա րար ված 
է (այ լա պես խախտ վում է միաստ վա ծութ յան սկզբուն քը), ա շա րիա
կան նե րը կար ծում էին, որ հա վի տե նա կան է, այ սինքն՝ ա րար ված 
չէ  Սուրբ գրքի ի մաս տը, սա կայն վեր ջի նիս ար տա հայտ ման ձևն  
ա րար ված է:

Այս բա նա վե ճե րում ա շա րիա կա նութ յու նը մշա կեց իր փաս տարկ
ման հա մա կար գը և  գոր ծի քա կազ մը, ո րը հիմն վում էր տրա մա բա
նութ յան և  բա նա կա նութ յան, այլ ոչ թե հե ղի նա կութ յան վկա յա կոչ
ման վրա: 
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Ա շա րիա կա նութ յան հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն են հե ղի նա կութ
յուն նե րի և բռ նա պե տութ յան մեր ժում, ռա ցիո նալ մո տե ցում, գո յա
բա նա կան և  ի մա ցա բա նա կան խնդիր նե րի կար ևո րում, ո րոնք էլ 
նպաս տե ցին ոչ միայն այս ուղ ղութ յան զար գաց մա նը, այլև ընդ հա
նուր առ մամբ, քա լա մի, որ տեղ մինչ օրս էլ պահ պա նել են ի րենց դե
րը և  մու սուլ մա նա կան ար մա տա կա նութ յան հիմ նա կան հա կա ռա
կորդ նե րից են: 

Ալ-Անդալուս. ա րա բա կան կամ մու սուլ մա նա կան Իս պա նիա (711
1492): Այս տե ղա նու նը, են թադ րա բար, ծա գել է «վան դալ» ցե ղա նու
նից (վան դալան դալԱն դա լուս): Զ բա ղեց նում էր գրե թե ամ բողջ  Պի
րե նե յան թե րակղ զու տա րած քը:  Ռե կոն կիս տա յի արդ յուն քում 1492 
թ. տա պալ վեց վեր ջին մու սուլ մա նա կան է մի րութ յու նը՝ Գ րա նա դան: 
Ա րա բա կան Իս պա նիա յում մշա կույթ նե րի միահ յուս ման հետ ևան
քով ձևա վոր վե ցին ու րույն և  շատ հա րուստ ճար տա րա պե տա կան, 
ե րաժշ տա կան, փի լի սո փա յա կան, գրա կան դպրոց ներ, ո րոնց շրջա
նակ նե րում ծնված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը մինչ օրս մնում են ան
գե րա զան ցե լի:

 Ներ կա յիս Իս պա նիա յի նա հանգ նե րից մե կի ա նունն է Ան դա լու սիա: 

Աշուրա.  Հիջրայի 61 թ. մու հար րամ ամ սի 10րդ  օ րը, երբ  Քեր բե լա յի 
մոտ սպան վեց շիա յա կան ի մամ  Հու սեյնն իր ըն տա նի քի և  կողմ նա
կից նե րի հետ: Ի հի շա տակ այդ մար տի րո սութ յան՝ ա մեն տա րի այդ 
օ րը սկսվում են սգո ա րա րո ղութ յուն ներ (թա՛զիա), ո րոնք տևում են 
10 օր:  Հա վա տաց յալ նե րը հա վաք վում են մզկիթ նե րում, մեդ րե սե նե
րում կամ հա տուկ հու սայ նիե կոչ վող սրահ նե րում, որ տեղ ըն թերց
վում են  Հու սեյ նի և ն րա զի նա կից նե րի տան ջանք նե րի մա սին պատ
մող պատ մութ յուն ներ:  Փո ղոց նե րում և հ րա պա րակ նե րում եր թեր 
են տե ղի ու նե նում, ո րոնց մաս նա կից նե րը դա շույն նե րով և շղ թա
նե րով հար վա ծում են ի րենց, որ պես զի զգան այն ցա վը, որ զգա ցել 
են մար տի րոս նե րը: Այս միս տե րիան ոչ միայն ող բի ար տա հայտ ման 
ա րա րո ղութ յուն է, այլ նաև նե րո ղամ տութ յան հայ ցում է, քա նի որ 
ի մամ  Հու սեյ նին խոս տաց ված օգ նութ յու նը չցու ցա բեր վեց  Քու ֆա յի 
շիա նե րի կող մից:  Կա նայք այդ օ րը նույն պես սգում են, և ն րանց թա
փած ար ցունք նե րը հա վաք վում են հա տուկ սրվակ նե րի մեջ, քա նի 
որ հա մար վում է, որ այդ օր վա ար ցունք նե րը բու ժիչ հատ կութ յուն
ներ ու նեն:
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 Սուն նի նե րի տե սա կե տից այդ օ րը նույն պես սրբա զան է, քա նի որ 
Ալ լա հը մու հար րա մի 10ին ստեղ ծել է Ա դա մին,  Մուսանփրկվել է 
Ե գիպ տո սից և  ա վարտ վել է ջրհե ղե ղը:

Ադաթ. սո վո րույթ, սո վո րութ յուն:  Սո վո րույ թա յին ի րա վունք, ո րը 
մա սամբ ներգ րավ վել է շարիաթի հա մա կար գի մեջ: 

Ադամ. իս լա մում՝ ա ռա ջին մարդ ա րա րա ծը, ո րը նաև մար գա րե է 
հա մար վում: Ա րար վել է չթրծված չոր կա վից, ո րը հրեշ տակ նե րը Ալ
լա հի հրա մա նով բե րել են  Մեք քա յից և Ե մե նից: Կ յանք է ա ռել Ալ լա հի 
շնչից, ուս տի հա մար վում է աստ վա ծա յին ո գու կրող: Այս բարձ րա
գույն ո րա կը փո խանց վել է նաև ողջ մարդ կութ յա նը՝ ի տար բե րութ
յուն մյուս ա րա րած նե րի:

Ազան. կանչ, ո րով մու սուլ ման նե րին տե ղե կաց նում են ա ղոթ քի 
անց նե լու մա սին: Հն չեց վել է մուազինի կող մից մինարեից:  Ներ կա
յումս հա մա պա տաս խան ժա մե րին՝ օ րը հինգ ան գամ, ա զա նը հնչում 
է ձայ նագ րութ յամբ:

ԱլիիբնԱբի Տալիբ (599-661).իս լա մի ծագ ման և  ամ րապնդ ման 
ժա մա նա կաշր ջա նի կար ևո րա գույն անձ նա վո րութ յուն նե րից մե կը, 
ո րի կյան քը, գոր ծու նեութ յու նը և  կեր պա րը հսկա յա կան ազ դե ցութ
յուն ու նե ցան մու սուլ մա նա կան հա մայն քի հե տա գա պատ մութ յան 
վրա:  Չոր րորդ խա լիֆն է (656661),  Մու համ մադ մար գա րեի հո րեղ
բայր Ա բու  Տա լի բի որ դին և  մար գա րեի սի րե լի դստեր՝  Ֆա տի մա յի 
ա մու սի նը:  Հա մար վում է ա ռա ջին մու սուլ մա նը, ո րը կռա պաշտ չի 
ե ղել, այլ ան մի ջա պես դա վա նել է իս լամ:  Բո լոր շիա յա կան ուղ ղութ
յուն նե րի հա մար ա ռա ջին իմամն է, իսկ ղուլաթներին պատ կա նող
նե րը Ա լիին աստ վա ծաց նում են:

 Հոր սնան կա նա լու պատ ճա ռով  Մու համ մադ մար գա րեն հո րեղ բոր 
բե ռը թեթ ևաց նե լու հա մար Ա լիին տա րավ իր տուն և  վերց րեց իր 
խնամ քի տակ: Ա լին դեռ ե րե խա էր, երբ իս լամ ըն դու նեց, և  այդ օր
վա նից նա աչ քի էր ընկ նում իր հա վա տով, աստ վա ծա վա խութ յամբ, 
նվիր վա ծութ յամբ և  աս կե տա կան ապ րե լա կեր պով:  Մու համ մա դի 
 Մա դի նա տե ղա փոխ վե լու ժա մա նակ, իր կյան քը վտան գի տակ դնե
լով, մնաց մար գա րեի տա նը, որ պես զի թշնա մի նե րը հա մոզ ված լի
նեն, որ մար գա րեն տե ղից չի շարժ վել:
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 Հայտ նի է որ պես դյու ցազն, բո լոր մե նա մար տե րում հաղ թող է դուրս 
ե կել:  Նաև հմուտ հռե տոր էր և  բա նաս տեղծ:

 Մար գա րեի մա հից հե տո, երբ Ա լին  Մու համ մա դի դին պատ րաս տում 
էր հու ղար կա վոր ման հա մար, խա լի ֆի ընտ րութ յան ըն թաց քում 
մար գա րեի մի քա նի զի նա կից ներ ա ռա ջար կե ցին Ա լիի թեկ նա ծութ
յու նը:  Նույ նը կրկնվեց նաև խա լիֆ Օ մա րի մա հից հե տո, սա կայն 
միայն Օս մա նի սպա նութ յու նից հե տո նա դար ձավ խա լիֆ:  Նո րըն
տիր խա լի ֆի իշ խա նութ յան դեմ ապս տամ բե ցին մար գա րեի կի նը՝ 
Այ շան, և ն րա եր կու հե ղի նա կա վոր զի նա կից նե րը՝ ազ Զու բայ րը և 
 Տալ հան, ո րոնց հա վա քած բա նա կը պար տութ յան մատն վեց: Ա լիին 
հա վա տար մութ յան եր դում չտվեց նաև  Սի րիա յի կա ռա վա րիչ, Օ մա
յան տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ  Մո ւա վիան, ո րը  Մու համ մադ մար գա րեի 
ա մե նա հա մառ հա կա ռա կորդ Ա բու  Սուֆ յա նի որ դին էր և  մե ղադ
րում էր Ա լիին Օ մա յան տոհ մի մյուս ներ կա յա ցուց չի՝ խա լիֆ Օս մա
նի սպա նութ յան մեջ:  Պա տե րազ մը եր կու հա կա ռա կորդ նե րի միջև 
ա վարտ վեց  Սիֆֆինի ճակատամարտով, ո րի արդ յունք ներն ա նո
րոշ մնա ցին, քա նի որ երբ հա կա ռա կոր դի շար քե րում  Մու համ մադ 
մար գա րեի զի նա կից նե րը նի զակ նե րի վրա  Ղու րա նի է ջեր բարձ րաց
րին՝ ա ռա ջար կե լով խա ղաղ մի ջոց նե րով խնդի րը լու ծել, Ա լին ստիպ
ված ե ղավ դա դա րեց նել իր հաղ թա կան բա նա կի ա ռա ջըն թա ցը:  Ճա
կա տա մար տում հաղ թա նա կից հրա ժար վե լը Ա լիի բա նա կի մի մա սը՝ 
խարիջիականները, գնա հա տեց որ պես Ալ լա հի կամ քի ան տե սում 
և  հե ռա ցավ նրա բա նա կի դիր քե րից: Ն րանք ան հա վա տութ յան մեջ 
մե ղադ րե ցին Ա լիին,  Մո ւա վիա յին և  վեր ջի նիս կողմ նա կից Ե գիպ տո
սի կա ռա վա րիչ Ամր իբն ալԱ սին: Ա լին սպան վեց խա րի ջի նե րի ձեռ
քով 661 թ.:  Գե րեզ մա նի տե ղը եր կար ժա մա նակ գաղտ նի է պահ վել, 
միայն աբ բաս յան խա լիֆ  Հա րուն առ Ռա շի դի հրա մա նով  Նե ջեֆ 
կոչ վող վայ րում կա ռուց վել է դամ բա րան, ո րի շուր ջը հե տա գա յում 
քա ղաք է ձևա վոր վել:  Դամ բա րա նը շիա նե րի կար ևոր սրբա վայ րե
րից մեկն է:

Ն րա կողմ նա կից նե րը (շիաթ Ա լի), հա մոզ ված լի նե լով, որ Ա լիին և 
 Ֆա տի մա յից ծնված նրա զա վակ նե րին՝  Հա սա նին և  Հու սեյ նին, նրա 
մի ջո ցով տրված է միայն իմամին հա տուկ վալիի հատ կութ յուն նե րը, 
խա լիֆ հռչա կե ցին  Հասանին:

 Շիա նե րի դա վա նա բա նա կան հա մա կար գում Ա լին, ի մամ և Ալ լա հի 
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վա լի լի նե լով, Ալ լա հի ներշնչ մամբ է գոր ծում, ուս տի անս խա լա կան է 
և  ան մեղ: Ն րան տրվել է  Ղու րա նի ա յաթ նե րի ներ քին (բա տին) ի մաս
տը, ո րը հա ղորդ վում է նրա շա ռա վիղ նե րին:

Ալիիլահի/մուհամմադիյուն.նաևԱհլ ալհակ:  Ղուլաթների թվին 
պատ կա նող միս տի կա կան գնոս տիկ ուղ ղութ յուն, ո րը ա ռա ջա ցել է 
14րդ դ.:  Հիմ նա կան գա ղա փար նե րից է այն, որ Աստ ված, ո րի ա նու
նը Ա լի է (բայց ոչ Ա լի իբն Ա բի  Տա լիբ, այլ  Բարձր յալ ի մաս տով), մարդ
կանց հայտն վում է բո լոր դա րաշր ջան նե րում տար բեր մարմ նա վո
րում նե րով, ո րոնց ընդ հա նուր թի վը 7ն  է: Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բի մարմ
նա վո րու մը մարդ կութ յան պա հա պանն է և ճշ մա րիտ ու ղին նշո ղը, 
վայ րե նութ յու նից քա ղա քակր թութ յուն բե րո ղը: Ալ լա հի մարմ նա վո
րում նե րը մարդ կանց զսպում են ա նօ րի նութ յու նից և պղ ծութ յու նից, 
ո րը ան խու սա փե լիո րեն տի րե լու է նրանց մինչև վեր ջին մարմ նա
վոր ման ժա մա նա կաշր ջա նը, երբ նրանք կանգ նե լու են Ալ լա հի դա
տաս տա նի ա ռաջ:  Մու համ մա դը, նրանց պատ կե րա ցում նե րի հա
մա ձայն, ոչ թե մար գա րե էր, այլ Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բի մարմ նա վոր
մամբ Աստ ծո նա խա կա րա պե տը: Այս մարմ նա վոր ման հիմ նա կան 
ա ռա քե լութ յունն է  Ղու րա նի տա րա ծու մը մարդ կանց մեջ, սա կայն 
 Ղու րա նի ի մաս տը հայտ նի է միայն մի քա նի ընտր յալ դեր վիշ նե րի: 
 Հա մայն քը չու նի հա տուկ ա ղոթ քի վայ րեր, նրանք չեն ըն դու նում 
շա րիա թի դրույթ նե րը և  պար տա վո րութ յուն նե րը, օ րի նակ՝ հինգ 
ան գամ ա ղո թե լը, հա ջը, սաու մը:  Հա մայն քի ան դամ նե րի պարտքն 
է հոգ ևոր ու սու ցիչ նե րի ղե կա վա րութ յամբ ձգտել հոգ ևոր կա տա րե
լութ յան: Ն րանք չեն ըն դու նում նաև շիա յա կան ի մամ նե րին, սա կայն 
հա մայն քը ղե կա վար վում է և  հա մա կարգ վում հոգ ևոր ու սու ցիչ նե րի 
11 ըն տա նիք նե րի կող մից: Այս կրո նա կան ուս մուն քի վրա մեծ ազ
դե ցութ յուն են ու նե ցել սու ֆիա կան գա ղա փար նե րը:  Ներ կա յումս 
նրանց թի վը հաս նում է մոտ 3 մի լիո նի:

Ալիմ. նաև՝ ու լեմ, ա րաբ.՝ գիտ նա կան:  Մու սուլ մա նա կան ա վան
դութ յան գի տակ և  պա հա պան: Ալ լա հի պարգ ևած գի տե լի քի՝ իլմի 
գի տակ: Ա լիմ նե րը մաս նա գի տա ցած են  Ղու րան, հա դիս ներ և  շա
րիաթ ու սում նա սի րող գի տութ յուն նե րում:

Ահդազ-զիմմա. հո վա նա վո րութ յան պայ մա նա գիր: Կնք վում էր մու
սուլ ման նե րի և  իս լա մի պատ մութ յան սկզբնա կան շրջա նում Ահլալ-
քիթաբի, այ սինքն՝ հրեա նե րի և ք րիս տոն յա նե րի հա մայնք նե րի միջև: 
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Այս պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ահլ ալ Քի թա բի հա մայնք ներն անց
նում էին ումմայի հո վա նու և  պաշտ պա նութ յան տակ: Ն րանք ա զատ 
էին ի րենց կրո նին հետ ևե լու, ա ղոթք ներն ու բո լոր մյուս կրո նա կան 
ծիա սա կա տա րութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լու:  Ներ հա մայն քա յին 
խնդիր նե րը կար գա վոր վում էին հա մա ձայն տվյալ կրո նի դրույթ նե
րի: Ե կե ղե ցի նե րը, սի նա գոգ նե րը, վան քե րը, ա ղո թա վայ րե րը, ուխ
տա վայ րե րը, ե կե ղե ցա պատ կան կալ վածք նե րը ա զատ վում էին հար
կե րից:  Փո խա րե նը նրանք պետք է վճա րեին գլխա հարկ՝ ջիզյա: Ե թե 
որ ևէ խնդիր էր ա ռա ջա նում զիմմիի և  մու սուլ մա նի միջև, ա պա այն 
են թա կա էր շա րիա թի դա տա րա նին, որ տեղ մու սուլ ման նե րը ար
տո նութ յուն ներ ու նեին, մաս նա վո րա պես վկա յութ յան հար ցե րում: 
 Տար բեր մազհաբներ այս խնդրին տար բեր մո տե ցում ներ ու նեին:

Ահլալ-քիթաբ. ա րաբ.՝ Գր քի մար դիկ: Այս պես են  Ղու րա նում ան
վան վում այն ժո ղո վուրդ նե րը, ում Ալ լա հը մինչև  Ղու րա նը տվել էր 
 Սուրբ գրքեր. հրեա նե րը և ք րիս տոն յա նե րը:

Այաթ.ա րաբ.՝ նշան, նշա նակ, Ալ լա հի խոս քը, որ տրվել է որ պես 
մար գա րեութ յան նշան:  Ղու րա նում նվա զա գույն տեքս տա յին միա
վո րը, հան գա տող: Ա յաթ նե րի թի վը, տար բեր խմբագ րույթ նե րում կի
րառ վող հաշ վար կա յին հա մա կար գե րի հա մա ձայն, 6204ից մինչև 
6236 է: Ա յաթ նե րի թի վը սուրաներում3ից (ծա վա լով ա մե նա փոք րե
րում) մինչև 286 է ( Ղու րա նի 2րդ « Կով» սու րա յում):  Հան գա տո ղե րը 
ի մաս տա յին ա ռու մով ամ բող ջա կան և  ա վար տուն են, ուս տի հիմ
նա կա նում կապ ված չեն նա խոր դող և  հա ջոր դող ա յաթ նե րի հետ: 
Այդ պատ ճա ռով հա ճախ են դեպ քե րը, երբ մի ժա մա նա կաշր ջա նում 
ար տա սան ված ա յա թը տեղ է գտել մեկ այլ ժա մա նա կաշր ջա նում 
ար տա սան ված սու րա յի տեքս տում: Երբ մար գա րեից պա հան ջել 
են, որ նա մյուս մար գա րե նե րի նման իր ա ռա քե լութ յու նը ա պա ցու
ցի հրաշք նե րով, նա պա տաս խա նել է, որ ա մե նա մեծ հրաշ քը, ո րը 
տրվել է, ա յաթ ներն են՝ Ալ լա հի խոս քը, որն ուղղ ված է իր ժո ղովր դին:

Այաթոլլահ. ա րաբ.՝ Ալ լա հի նշան: Իս լա մի տաս ներ կո ւե րոր դա
կան շիա նե րի ճյու ղում ալ-ղայբաալ-քուբրայի ժա մա նա կաշր ջա նից 
(940/942) իմամի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում հա վա տաց յալ նե
րի հա մայն քի կրո նաի րա վա կան ղե կա վա րութ յու նը ի րա կա նաց նե լու 
հա մար մուջթահիդների շրջա նա կից ընտր վում է ա յա թոլ լահ, որն իր 
վար քով, գի տե լիք նե րով և  հա վա տով օ րի նա կե լի էր մյուս նե րի հա
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մար: Ն րա ար ձա կած ֆեթվաները ան վի ճար կե լի էին:  Ներ կա յումս 
ա յա թոլ լահ նե րի թի վը Ի րա նում, Ի րա քում և  Լի բա նա նում բա վա կա
նին մեծ է: Ի րա նի Իսլամական հե ղա փո խութ յան ա ռաջ նորդ ա յա
թոլ լահ  Խո մեյ նին իր վրա վերց րեց ա յա թոլ լահ ներ նշա նա կե լու և  այդ 
կար գից զրկե լու պար տա կա նութ յու նը, ին չից հե տո վեր ջին նե րիս 
թի վը նվա զեց:

Այաթոլլահ ալ-Ուզմա.  Մեծ ա յա թոլ լահ: Այս հոգ ևոր տիտ ղո սը 
տրվում է միայն ա մե նա հե ղի նա կա վոր ա յա թոլ լահ նե րին, ո րոնց ի րա
վունք է վե րա պահ վում ֆեթ վա ներ ար ձա կե լու կար ևո րա գույն կրո
նա կան և  ի րա վա կան հար ցե րի վե րա բեր յալ՝ բա ցա ռութ յամբ տաս
ներ կո ւե րոր դա կան նե րի կրո նի և  հա վա տի հիմ քե րի:

Այիշա (մահ. 678). Մու համ մադ մար գա րեի կի նը և  ա ռա ջին խա
լիֆ Աբու Բաքրի դուստ րը: 620 թ. մար գա րեն խնդրեց Ա բու  Բաք
րին կնութ յան տալ իր դստե րը:  Մու սուլ մա նա կան աղբ յուր նե րի մե
ծա մաս նութ յու նը հա ղոր դում է, որ Ա յի շան այդ ժա մա նակ 6 տա րե
կան էր, այդ պատ ճա ռով նա մնաց հոր տա նը մինչև հա սու նա նա
լը: 9 տա րե կա նում (այլ աղբ յուր նե րի հա մա ձայն՝ 10 տա րե կա նում, 
իսկ ներ կա յումս մու սուլ մա նա կան հե ղի նակ նե րը փաս տարկ ներ են 
բե րում, որ նա 15 տա րե կան էր, սա կայն նրանց հիմ նա վո րում նե րը 
շատ թե րի են) նա տե ղա փոխ վում է մար գա րեի տուն և  դառ նում 
նրա սի րե լի կի նը: Ե զա կի կա նան ցից էր, ո րոնք գրա գետ էին: Ա յի
շա յի ան վան հետ են կապ ված « Նուր» սու րա յի 1121 ա յաթ նե րը, որ
տեղ Ալ լա հը, ինչ պես հա վա տում են մու սուլ ման նե րը, ար դա րաց նում 
է Ա յի շա յին, ո րին կաս կա ծել էին մար գա րեին հա վա տա րիմ չլի նե լու 
մեջ, և  ցու ցում ներ է տա լիս, թե ինչ պես պետք է բա ցա հայտ վեն և 
 պատժ վեն շնա ցող նե րը, և  ինչ պա տիժ է հաս նում զրպար տող նե րին, 
ո րոնք ան հիմն մե ղադ րել են որ ևէ մե կին շնութ յան մեջ:  Մար գա րեի 
մա հից հե տո շա րու նա կել է ապ րել նրա տա նը, սա կայն խա լիֆ Օս
մա նի սպա նութ յու նից հե տո մաս նակ ցել է ԱլիիբնԱբիՏալիբի դեմ 
բարձ րաց րած ապս տամ բութ յա նը, որն ա վարտ վեց Ուղ տի օ րը կոչ
վող ճա կա տա մար տում ապս տամբ նե րի պար տութ յամբ:  Հայտ նի էր 
որ պես  Մու համ մադ մար գա րեի հադիսների գի տակ, նրա ա նու նից 
բազ մա թիվ հա դիս ներ են հա ղորդ վում:

Անսար. ա րաբ.՝ օգ նա կան ներ:  Մադինայի մու սուլ ման նե րին  Մու
համ մադ մար գա րեի կող մից տրված ա նունն է, այն բա նի հա մար, 
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որ նրանք ի րեն հրա վի րել էին տե ղա փոխ վե լու  Մեք քա յից  Մա դի նա, 
և  օգ նե ցին իս լա մի ամ րապնդ ման և  ում մա յի կա յաց ման գոր ծում: 
Ան սար ներ ան վա նու մը տրվել էր նրանց մուհաջիրներից՝  Մեք քա յից 
տե ղա փոխ վող նե րից տար բե րե լու հա մար:

Ասասիններ.շիա յա կա նութ յան իս մա յի լա կան ճյու ղից 10րդ  դա րի 
սկզբին ա ռանձ նա ցած նի զա րիա կան նե րի ուղ ղութ յուն: Ան վան ման 
ծագ ման եր կու վար կած նե րից ա ռա ջի նը, որն իր սկիզբն առ նում է 
միջ նա դար յան մի շարք աղբ յուր նե րի հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե
րից, կա պում է այն հա շի շի (ցածր ծա գում ու նե ցող, խու ժան) ի մաս
տի հետ: Երկ րոր դը կապ ված է այն ա ռաս պե լի հետ, որ ա սա սին նե րի 
հիմ նա դիր  Հասանիբնաս-Սաբահը հա շիշ էր տա լիս իր ֆի դա յի նե
րին, ո րից հե տո նրանք արթ նա նում էին դրախ տան ման մի վայ րում, 
որ տեղ ստա նում էին բո լոր եր ևա կա յե լի հա ճույք նե րը: Այ նու հետև 
նրանց աս վում էր, որ ե թե նո րից ու զում են այդ դրախ տում հայտն վել, 
ա պա պետք է զո հեն ի րենց կյան քը շեյ խի ա ռա ջադ րան քը կա տա րե
լու հա մար: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ  Հա սան իբն աս Սա բա
հը ու սում նա սի րել էր ռազ մա կա նաց ված քրիս տո նեա կան միա բա
նութ յուն նե րի փոր ձը, կա ռուց ված քը, ապ րե լա կեր պը,  Բարձր յա լին 
ծա ռա յե լու վեր ջին նե րիս որ դեգ րած վար կա ծը:  Հա սա նը, Արևմտ յան 
Ի րա նում մի քա նի ամ րոց ներ գրա վե լով և հմ տո րեն կի րա ռե լով նի
զա րիա կան քա րոզ չութ յու նը և  ա հա բեկ չութ յու նը, կա րո ղա ցավ ի րեն 
են թար կել բա վա կա նին մեծ տա րածք ներ, որ տեղ իր հրա մա նով 
չէին գոր ծում շա րիա թի օ րենք նե րը: Իր ա ռօր յա կյան քում չա փա
զանց զուսպ լի նե լով՝ նա ար գե լել էր շքե ղութ յան որ ևէ դրսևո րում: 
 Հա մայն քում բո լո րը նույն աս կե տա կան ապ րե լու կերպն ու նեին: Այդ 
մի ջոց նե րը, ո րոնք հա վաք վում էին հա մայն քի ղե կա վա րի ձեռ քում, 
ծախս վում էին ամ րոց նե րի ու ժե ղաց ման, տար բեր տի պի կի րա ռա
կան գի տութ յուն նե րի, ինչ պես նաև ալ քի միա յի զար գաց ման հա մար: 
Այս նպա տա կով հրա վիր վում կամ բռնի կեր պով բեր վում էին գիտ
նա կան ներ, բժիշկ ներ, ին ժե ներ ներ: Ա սա սին նե րից սար սա փում էին 
այդ ժա մա նա կաշր ջա նի բո լոր տի րա կալ նե րը:  Հա մա ձայն ա ռաս պե
լի՝ գլխա վոր ամ րոց Ա լա մու թում փակց ված էր բրոն զե տախ տակ, ո րի 
վրա գրված էին զոհ ված ֆի դա յի նե րի և ն րանց ձեռ քով սպան ված 
թա գա վոր նե րի, վե զիր նե րի, իշ խան նե րի ա նուն նե րը:  Հա մայն քի ան
դամ նե րը են թարկ վում էին կար գա պա հութ յան խիստ կա նոն նե րի, 
կա ռուց ված քը հիե րար խիկ էր. ներ քին օ ղա կը ֆի դա յի ներն էին, իսկ 
բուր գի վեր ևում էր  Շեյխ ալջա բա լը ( Լե ռան ծե րու նին): Ա սա սին նե րի 
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ստեղ ծած հա մա կար գը շա րու նա կում էր հզո րա նալ նաև  Հա սան իբն 
աս Սա բա հի մա հից հե տո, սա կայն  Ֆա թիմ յան խա լի ֆա յութ յան ան
կու մից հե տո այն նույն պես թու լա ցավ: Ա սա սին նե րի վեր ջին ամ րո ցը 
գրավ վեց և  ոչն չաց վեց Ե գիպ տո սի սուլ թան  Բեյ բար սի կող մից 1273 
թ.:  Դա վա նա բա նա կան տե սա կե տից սկզբնա կան շրջա նում հետ ևո
ղա կա նո րեն պահ պան վում և  քա րոզ վում էր իսմայիլականությունը: 
 Սա կայն 13րդ  դա րի սկզբից, հա մա ձայն ո րոշ տե ղե կութ յուն նե րի, 
այս տեղ ևս  փոր ձեր են կա տար վում կեն դա նի Աստ ծո հայտ նութ յան, 
ո րոնք սա կայն հա ջո ղութ յամբ չեն պսակ վում: Ա սա սի նա կան կազ
մա կեր պութ յան կա ռուց ված քը, ինչ պես նաև մար դաս պան ֆի դա յի
նե րի պատ րաստ ման մե թո դա բա նութ յու նը մեծ ազ դե ցութ յուն գոր
ծե ցին հե տա գա յում ստեղծ ված նման կազ մա կեր պութ յուն նե րի վրա: 
Այ սօր էլ մա հա պարտ մար դաս պան նե րը լայ նո րեն օգ տա գործ վում 
են ծայ րա հե ղա կան սուն նիա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից: 

Ասհաբկամ սահաբա. այդ պես էին կոչ վում  Մու համ մադ մար գա րեի 
զի նա կից նե րը: Սկզբ նա կան շրջա նում միայն այն հա վա տացյալ նե րը, 
ո րոնք մաս նակ ցել էին մար գա րեի հետ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն
նե րի:  Հե տա գա յում աս հաբ նե րին բա ժա նե ցին ե րեք խմբի՝ մուհա-
ջիրներ, անսարներ և  մու սուլ ման ներ, ո րոնք իս լամ էին ըն դու նել՝ 
լսե լով մար գա րեի քա րո զը այլ վայ րե րում:

Արաֆաթ. Մեք քա յից 22 կմ  հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող 60 մ 
 բարձ րութ յամբ լեռ իր նույ նա նուն հո վի տով:  Հա մա ձայն մու սուլ մա
նա կան ա վան դութ յան՝ դրախ տից վտար վե լուց հե տո Ա դամն այս 
վայ րում է հան դի պել  Հա վա յին (աստ վա ծաշնչ յան Ե վա):  Հա ջի գլխա
վոր ա րա րո ղութ յուն նե րից մե կի՝ մաուկիֆի (կան գառ) անց կաց ման 
վայր:  Հա վա տաց յալ ներն այս տեղ են կանգ առ նում Ալ լա հի առջև և  
ա ղո թում: 

Արքանալ-դինկամուսուլադ-դին՝կրոնիհիմքեր.կրո նի հիմ քե
րը կամ, այլ կերպ ա սած, հա վա տաց յա լի պար տա դիր պար տա կա
նութ յուն նե րը սուն նիա կան իս լա մում հինգն են՝ շահադա, սալաթ,
զաքյաթ,հաջևսաում:  Շիա յա կա նութ յան տար բեր ուղ ղութ յուն նե
րում դրանք տար բեր են:

Արքան ալ-իման կամ ուսուլ ալ-իման. հա վա տի հիմ քեր. սուն
նիա կան իս լա մում դրանք վեցն են՝ թաուհիդ, հա վատ հրեշ տակ նե
րի նկատ մամբ, հա վատ  Ղու րա նի և Ալ լա հի այլ  Սուրբ գրքե րի ( Տո
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րա,  Սաղ մոս, Ա վե տա րան) նկատ մամբ, հա վատ Ալ լա հի ա ռաք յալ նե
րի նկատ մամբ, հա վատ  Նա խախ նա մութ յան նկատ մամբ, հա վատ 
անդր շի րիմ յան կյան քի և Ա հեղ  Դա տաս տա նի նկատ մամբ:  Տասներ-
կուերորդականների հա վա տի հիմ քե րում կան ո րոշ սկզբուն քա յին 
տար բե րութ յուն ներ:  Նույ նը վե րա բե րում է նաև շիա յա կան մյուս ուղ
ղութ յուն նե րին:

Բ
Բատինիականություն.ա րաբ.՝ բատին (ներ քին) բա ռից:  Բա տի
նիա կա նութ յուն ան վան վել են հիմ նա կա նում շիա յա կա նութ յու նը և 
 սու ֆիա կան ո րոշ տա րի կաթ նե րի մեջ ձևա վոր ված տե սութ յու նը, որ 
 Ղու րա նի այաթները, բա ցի ակն հայտ, պարզ «եր ևա ցող» ի մաստ
նե րից, ու նեն նաև թաքն ված «ներ քին» ի մաստ ներ, ո րոնց մեջ թա
փան ցե լու ու նա կութ յու նը տրված է միայն հա տուկ (խասս) անձ նա
վո րութ յուն նե րին:

Բեքթաշիական տարիկաթ. հա մար վում է 12 սու ֆիա կան տա
րի կաթ նե րից մե կը: Ս տեղծ վել է 13րդ  դա րում  Փոքր Ա սիա յում: Ան
վա նու մը ստա ցել է իր հիմ նադ րի՝  Հա ջի  Բեք թա շի (մահ. 1271 թ.) 
ա նու նից:  Հե տա գա յում լայն տա րա ծում է ստա ցել Օս ման յան կայս
րութ յան տա րած քում:  Բեք թա շիա կան տա րի կա թը, իր ուս մուն քի 
մեջ միա վո րե լով շիա յա կան, սուն նիա կան, շա մա նա կան և ք րիս տո
նեա կան տար րեր, ինչ պես նաև ի սկզբա նե իր շար քե րի մեջ ու նե նա
լով մեծ թվով ղազիներ, կրո նա գա ղա փա րա կան կար ևոր հե նա րան 
դար ձավ ե նի չե րի նե րի կազ մա վոր ման հա մար:  Դա նպաս տեց նրան, 
որ տա րի կա թը մշտա պես օգտ վի սուլ թան նե րի հո վա նա վո րութ յու
նից, ին չը լուրջ գոր ծոն էր բեք թա շիա կա նութ յան տա րած ման, հզո
րաց ման և  հարս տաց ման հա մար:  Բա լիմ  Սուլ թա նի (մահ. 1516 
թ.) գլխա վո րութ յամբ տա րի կա թը վե րած վեց հստակ հիե րար խիկ 
կա ռուց ված քով, խիստ կար գա պա հութ յամբ ճ յու ղա վոր ված թեք-
քեների, զավիյաների և մեդրեսեների հա մա կար գով, յու րօ րի նակ 
և  միայն այս տա րի կա թին հա տուկ ծե սե րով և  խորհր դա նիշ նե րով 
կազ մա կեր պութ յան:  Տա րի կա թը, իր դա վա նա բա նա կան հիմ քում 
լի նե լով չա փա զանց էկ լեկ տիկ, հայտ նի էր իր կրո նա կան հան դուր
ժո ղա կա նութ յամբ:  Հոգ ևոր ծա գում նա բա նա կան շղթան բեք թա շի
նե րի տար բեր խմբե րի մոտ տար բեր է:  Մի մա սի մոտ այն բաղ կա
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ցած է Ալ լահ, Ա լի,  Մու համ մադ, մյուս խմբի մոտ՝ Ա լի,  Մու համ մադ, 
Ա բու  Բաքր, մեկ այլ խմբի մոտ՝ Ա լի,  Հա ջի  Բեք թաշ,  Ֆա զալ լահ Աս
թա րա բա դի (մա հա պատ ժի է են թարկ վել 1401 թ.) եռ յակ նե րից:  Քա
նի որ ուս մուն քը գաղտ նի բնույթ ու նի, այս հար ցում ամ բող ջա կան 
հստա կութ յուն չկա:  Շա րիա թի նոր մե րի պահ պա նու մը պար տա դիր 
էր միայն այն բեք թա շի նե րի հա մար, ո րոնք դեռ չէին բարձ րա ցել հիե
րար խիկ այն աս տի ճա նին, ո րը թույլ էր տա լիս ստա նալ գի տե լիք ներ 
բեք թա շիա կան գաղտ նի միս տի կա կան ճա նա պար հի մա սին: Հըն
գան գամ յա ա ղոթ քը մերժ վում էր:  Տա րի կա թի ան դամ նե րը տա րին 
մեկ ան գամ գնում էին խոս տո վա նութ յան ի րենց հա մայն քի ղե կա
վա րի մոտ, ո րից հե տո մեղ քե րի թո ղութ յուն էին ստա նում:  Պահ քը 
տևում է 10 օր, երբ ար գել ված է ջուր խմե լը, իսկ ծա րա վը հա գեց
վում է մրգե րի և  բան ջա րե ղե նի օգ նութ յամբ: Ա լին Ալ լա հի մարմ նա
վո րումն է, իսկ ալ-իսրաու-լ-միրաջը ( Մու համ մադ մար գա րեի երկ
նա յին ճամ փոր դութ յուն) վկա յում է Ա լիի՝  Մու համ մա դի մտե րիմ լի
նե լը:  Հա տուկ պաշ տա մուն քի են ար ժա նաց նում 6րդ  ի մամ  Ջաֆար
աս-Սադիկին:  Կա նայք և տ ղա մար դիկ միա սին են ա ղո թում:  Զիքրը
կատարվումէ բարձ րա ձայն:  Հա տուկ հա գուստ են կրում: 19րդ  դա
րի սկզբին սուլ թան  Մեհ մեդ Երկ րոր դը ար գե լեց բեք թա շիա կան տա
րի կա թի գոր ծու նեութ յու նը, բռնագ րա վեց ամ բողջ ու նեց ված քը, ո րի 
մեծ մա սը հանձ նեց բեք թա շի նե րի թշնա մի նե րին՝  Նակշբանդիական
տարիկաթին: 19րդ  դա րի երկ րորդ կե սից տա րի կա թը նո րից եր ևան 
է գա լիս, սա կայն  Մուս տա ֆա Ա թա թուր քի հրա մա նով 1925 թ.  Թուր
քա կան  Հան րա պե տութ յու նում բո լոր տա րի կաթ ներն ար գել վում են: 
 Ներ կա յումս բեք թա շի նե րը գոր ծում են մի շարք երկր նե րում, հիմ նա
կա նում  Թուր քիա յում:  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին բազ
մա թիվ հա յեր ի րենց կյան քը փրկե լու հա մար իս լամ են ըն դու նել՝ 
մտնե լով այդ տա րի կա թի մեջ:

Բուիներ.Հ յու սի սա յին Ի րա նից ծա գող ըն տա նիք, ո րը, հաս տատ
վե լով  Հա մա դա նում,  Ռե յում, Իս ֆա հա նում,  Քեր մա նում և  մի շարք 
այլ քա ղաք նե րում և շր ջան նե րում, 945 թ. գրա վեց  Բաղ դա դը և 
զր կեց Աբբասյան խա լիֆ նե րին աշ խար հիկ իշ խա նութ յու նից: Աբ
բաս յան նե րը պահ պա նե ցին հոգ ևոր ա ռաջ նոր դութ յու նը որ պես 
խա լիֆ ներ, սա կայն երկ րի կա ռա վա րու մը ստանձ նե ցին  Բո ւի նե րը: 
Ա դուդ ադ Դաու լա յի (949983) ժա մա նա կաշր ջա նը հա մար վում է 
 Բո ւի նե րի պե տութ յան հզո րութ յան և  զար գաց ման գա գաթ նա կե տը: 
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Ա դուդ ադ Դաու լան նույ նիսկ ըն դու նեց հին ի րա նա կան բարձ րա
գույն շահն շա հի տիտ ղո սը: Ի րենց կրո նա կան պատ կա նե լութ յամբ 
շիա ներ լի նե լով՝  Բո ւի նե րը խա լի ֆա յութ յու նում ի րա կա նաց նում էին 
կրո նա կան հան դուր ժո ղա կա նութ յան քա ղա քա կա նութ յուն:  Սա կայն 
Աբ բաս յան խա լի ֆա յութ յան հար ևան ներ Բ յու զան դիա յի,  Ֆա տիմ յան 
Ե գիպ տո սի և  Մի ջին Ա սիա յից հար ձակ վող թյուրք քոչ վոր նե րի հետ 
պա տե րազմ նե րը սպա ռե ցին  Բո ւի նե րի ու ժե րը, և 1055 թ. սել ջուկ նե
րի կող մից Ի րա քի և Ի րա նի գրա վու մը վերջ դրեց այս հարս տութ յան 
իշ խա նութ յա նը: 

Բուրակ. ա րաբ.՝ կայ ծակ նա յին: Ա ռաս պե լա կան կեն դա նի՝ ձիու 
մարմ նով և  մար դու գլխով, ո րը մի ակն թար թում  Մու համ մադ մար
գա րեին  Մեք քա յից հասց րեց Ե րու սա ղեմ, որ պես զի նա կա տա րի իր 
երկ նա յին ճամ փոր դութ յու նը (ալ-Իսրաու-լ-միրաջ) և  հան դի պի Ալ
լա հին։ Ի րա նա կան ման րան կար չութ յան մեջ  Բու րա կը ներ կա յաց
վում է սի րա մար գի թևե րով և  պո չով:

Բուրկա՝նաևփարաջա,նաև չադրա.կնոջ հա գուստ, ո րը ամ
բող ջո վին ծած կում է նրան:  Դեմ քը փակ վում է ցան ցե քո ղով: Չշ փո
թել նիքաբի և  հիջաբի հետ:  Սուն նիա կան մազ հաբ նե րը տա րա ձայ
նութ յուն ներ ու նեն բուր կա յի կրե լու պար տա դիր լի նե լու վե րա բեր յալ:

Դ 

Դաի.քա րո զիչ. մեծ դեր էին կա տա րում իս մա յի լա կա նութ յան տա
րած ման մեջ:  Հե տա գա յում դաի նե րի մի ջո ցով ի րենց ուս մունք նե րի 
տա րա ծու մը և  նոր հա վա տաց յալ նե րի թվի ա վե լա ցու մը լայ նո րեն կի
րառ վե ցին մու սուլ մա նա կան գրե թե բո լոր ուղ ղութ յուն նե րի կող մից: 
 Ներ կա յումս հատ կա պես ար մա տա կան սուն նիա կան խմբա վո րում
նե րի դաի նե րի ակ տիվ գոր ծու նեութ յու նը թույլ է տա լիս տա րա ծել 
նրանց գա ղա փար նե րը հա վա տաց յալ նե րի շրջա նակ նե րում:  Հայտ
նի են այն պի սի կազ մա կեր պութ յուն ներ, ինչ պի սիք են  Ջա մաաթ աթ 
Թաբ լի ղը և Ան սար ալիս լա մը, ո րոնց ան դամ նե րի հիմ նա կան գոր
ծու նեութ յու նը դաի նե րի մի ջո ցով ար մա տա կան, եր բեմն ծայ րա հե
ղա կան գա ղա փար նե րի տա րա ծումն է:

Դարալ-իսլամ.Իս լա մի տա րածք կամ Իս լա մի աշ խարհ: Այս եզ րույ
թով միա վոր վում են բո լոր այն տա րածք նե րը, որ տեղ գոր ծում է շա-
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րիաթը:  Սուն նի հա վա տաց յալ նե րի պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն՝ 
ամ բողջ աշ խար հը ի վեր ջո պետք է դառ նա «դար ալիս լամ» ջի հա դի 
(բո լոր ի մաստ նե րով) մի ջո ցով:

Դարալ-հարբ.Պա տե րազ մի տա րածք կամ  Պա տե րազ մի աշ խարհ: 
Այն բո լոր տա րածք ներն են, որ տեղ չեն գոր ծում շա րիա թի օ րենք
նե րը:  Ներ կա յումս աշ խար հի նման բա ժա նու մը քննա դա տութ յան 
է ար ժա նա ցել մու սուլ մա նա կան մի շարք գիտ նա կան նե րի կող մից, 
քա նի որ նման բան չկա հի շա տակ ված  Ղու րա նում և  սուն նա յում: 
Այս բա ժա նու մը ձևա կեր պել է հա նա ֆիա կան մազ հա բի հիմ նա դիր 
Ա բու  Հա նի ֆան:

Դարաս-սուլհ.Ժա մա նա կա վոր խա ղա ղութ յան տա րածք կամ  Ժա
մա նա կա վոր խա ղա ղութ յան աշ խարհ: Այս «աշ խար հի» մեջ էին 
մտնում այն երկր նե րը, ո րոնց հետ զի նա դա դա րի կամ խա ղա ղութ
յան պայ մա նագ րեր էին կնքվել: Դ րանց թվին էր պատ կա նում, օ րի
նակ,  Հա յաս տա նը: 

Դերվիշ.շրջող սու ֆի ներ մի շարք սուֆիականտարիկաթներում: 
Աս կե տա կան կյանք էին վա րում, աչ քի էին ընկ նում ի րենց աստ վա
ծա վա խութ յամբ, ա ռա քի նութ յամբ, ո րոշ դեր վիշ ներ սրբե րի համ բավ 
ու նեին, և  մա հից հե տո նրանց գե րեզ ման նե րը ուխ տա տե ղի էին 
դառ նում:

Դժոխք նաև նար (կրակ). Ղու րա նում և  հա դիս նե րում բազ միցս 
հի շա տակ վում է որ պես մե ղա վոր նե րի անդր շի րիմ յան կյան քում 
պա տիժ կրե լու վայր: Ինչ պես և դրախտը, դժոխ քը նկա րագր վում է 
ա նա պա տի բնա կիչ նե րի պատ կե րա ցում նե րին հա մա պա տաս խան: 
Այն տեղ կրակ է, գար շա հոտ, ջուր և ստ վեր չկա, մե ղա վոր նե րը տար
բեր մեղ քե րի հա մար տար բեր պա տիժ ներ են կրում. օ րի նակ՝ ա գահ
նե րի կո կոր դը լցնում են հա լեց րած ոս կի և  ար ծաթ:  Մեղ սա գործ նե րի 
մաշ կը այր վում է և  փո խա րին վում տան ջանք պատ ճա ռող հա տուկ 
«դժո խա յին» մաշ կով: Ն րանք շղթայ ված են, հա գուս տը վառ վող խե
ժից է: Այն տեղ հա տուկ ծա ռեր են ա ճում զուք քում ա նու նով (հա յե րեն 
բար բա ռա յին՝ զխկում), ո րոնց վրա պտուղ նե րի փո խա րեն շայթան-
ներիգլուխ ներ են: Ու նի յոթ դար պաս ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րով 
անց նում են տար բեր տե սա կի մեղ քեր գոր ծած նե րը: Ա մե նա դա ժան 
պա տի ժը դժոխ քում ստա նա լու են ան հա վատ նե րը:
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Դիա.ար յան գին, վի րա, հա տու ցում սպա նութ յան կամ մարմ նա կան 
վնաս վածք հասց նե լու հա մար:  Լի նե լով սո վո րույ թա յին ի րա վուն քի 
հիմ նա կան մի ջո ցը նման տե սա կի ի րա վա կան խնդիր նե րի լուծ ման 
և  ար յան վրե ժը լու ծե լու հա մար, դիան ըն դուն վեց նաև մու սուլ մա
նա կան կրո նաի րա վա կան հա մա կար գի կող մից: Ամ բող ջա կան դիան 
հա վա սար է 100 ուղ տի կամ դրան հա մար ժեք գու մա րի, ընդ ո րում՝ 
կա րող է վճար վել տար բեր ապ րանք նե րով:  Ֆիկհը մշա կել է հա տու
ցում նե րի հստակ և  բա վա կա նին բարդ հա մա կարգ, օ րի նակ՝ տե
սո ղութ յան կորս տի հա մար վճար վում է ամ բող ջա կան դիա յի կե սը, 
կոտր ված քի հա մար՝ տաս նե րորդ մա սը և  այլն:  Կա նանց հասց ված 
վնա սի հա մար դիան ա վե լի փոքր է, քան տղա մարդ կանց հա մար: 
 Մինչև դիա յի վե րա բեր յալ հա մա ձայ նութ յուն ձեռք բե րե լը մե ղա վո
րը հա մար վում է ծի սա կան ի մաս տով պիղծ և  չի կա րող մաս նակ ցել 
ա ղոթ քին և  այլ կրո նա կան ծե սե րին:

Դին. ա րաբ.՝ կրոն:  Ղու րա նում այս եզ րույ թը նշվում է 100ից ա վե
լի ան գամ տար բեր ի մաստ նե րով (կրոն, հա տու ցում, դա տաս տան, 
հնա զան դութ յուն, ան հա տի հա վատ):  Հա ճախ է հան դի պում «Ալ լա
հի կրոն» ձևա կեր պու մը՝ բո լոր վե րը նշված ի մաստ նե րով:  Հիմ նա
կա նում «դին» եզ րը  Ղու րա նում և  հա դիս նե րում նշա նա կում է ծի
սա կան և  ի րա վա կան հա մա կարգ, ո րը կազ մա կեր պում է կրո նա կան 
հա մայն քի և  ա ռան ձին հա վա տաց յա լի հա վատն առ Ալ լահ և  Բարձր
յա լին ամ բող ջո վին նվիր վե լը և հ նա զանդ վե լը:  Հա դիս նե րից մե կում 
մար գա րեն ա սում է, որ դի նը բաղ կա ցած է ե րեք կար ևոր մա սե րից՝ 
հա վատ (իման), հնա զան դութ յուն Ալ լա հին (իսլամ ) և  կա տա րե լութ
յան ձգտում հա վա տում (իհսան):

ԴվինկամԴաբիլ(արաբ.).642 թ. ա րա բա կան զոր քը գրա վեց հայ
կա կան Դ վին քա ղա քը, և բ նա կիչ նե րը կա տա ղի դի մադ րութ յուն 
ցույց տվե ցին, և ն րան ցից 12 հա զա րը սպան վեց, իսկ 35 հա զա րը 
գե րի վերց վեց և ստր կաց վեց:  Հա յոց սպա րա պետ  Թեո դո րոս Ռշ տու
նին հար ձակ վեց ա րաբ նե րի վրա և  կա րո ղա ցավ, նրանց պար տութ
յան մատ նե լով, ա զա տել գե րի նե րին: Ա րա բա կան խա լի ֆա յութ յան 
հետ խա ղաղ պայ մա նա գիր կնքե լուց հե տո Դ վի նը դար ձավ ոստի-
կանի նստա վայր: Դ վի նում ի րա կա նաց վող պե ղում նե րը բազ մա թիվ 
հե տաքր քիր փաս տեր հայտ նա բե րե ցին հա յե րի և  ա րաբ նե րի հա րա
բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ այն ժա մա նա կաշր ջա նում (810 դդ.), 
երբ  Հա յաս տա նը մտնում էր խա լի ֆա յութ յան կազ մի մեջ: 



113

Դրախտ. ա րաբ.՝ ջան նա (այ գի), կի րառ վում է նաև «ջան նաթ»՝ 
«այ գի ներ» ձևը: Ինչ պես և դ ժոխ քը, դրախ տը  Ղու րա նում և  հա դիս
նե րում նկա րագր վում է ա նա պա տա յին բնա կիչ նե րի պատ կե րա
ցում նե րին լիո վին հա մա պա տաս խան: Անդր շի րիմ յան աշ խար հում 
աստ վա ծա վախ և  ա ռա քի նի հա վա տաց յալ նե րին սպա սում են ստվե
րոտ ծա ռե րով և հ յու թեղ պտուղ նե րով այ գի ներ, քաղց րա համ ջրեր, 
գի նու, մեղ րի և  կա թի գե տեր:  Գի նուց չեն ար բե նում: Ս ևաչ յա գե
ղեց կու հի նե րը հա վերժ կույ սեր են: Դ րախ տի բնա կիչ նե րը շքեղ հա
գուստ ներ են կրում և  ճա շա կում են, ինչ կա մե նան: Դ րախ տում չես 
լսի պո ռո տա խո սութ յուն ներ և  դա տար կա բա նութ յուն ներ, այլ միայն՝ 
« Խա ղա ղութ յուն, խա ղա ղութ յուն»: Դ րախտն ու նի իր վայ րե րը ար
տոն յալ նե րի հա մար, օ րի նակ՝  Քաու սար լի ճը, ո րը  Մու համ մադ մար
գա րեի դրախ տա վայրն է:  Բատինիական ճյու ղե րում գի տե լի քին տի
րա պե տող նե րի հա մար դրախ տը ի մա ցութ յան և  ճա նաչ ման վայր է:

Դրուզներ. իս լա մի իս մա յի լա կան ուղ ղութ յու նից 11րդ  դա րում 
ա ռանձ նա ցած ճյուղ, որն այն քան է հե ռա ցել բուն մու սուլ մա նա կան 
սկզբունք նե րից և  ար մատ նե րից, որ մու սուլ մա նա կան մյուս ուղ ղութ
յուն նե րը դրուզ նե րին մու սուլ ման չեն հա մա րում, ին չի հետ ևան քով 
վեր ջին ներս ա նընդ հատ հե տապնդ վել են: Դ րու զա կան կրո նա կան 
ուս մուն քի ձևա կեր պու մը հիմ նա կա նում նույն 11րդ  դա րում կա տա
րել են  Ֆա թիմ յան Ե գիպ տո սի խա լիֆ ալ Հա քի մի (9961021) մտե րիմ 
խորհր դա կան նե րը՝ ադ Դա րա զին (դրու զա կան ճյու ղի է պո նիմ) և 
 Համ զան:  Քա նի որ նրանք հա մա րում են, որ ադ Դա րա զին հրա ժար
վել էր ի րենց կրո նից և  դա վա ճա նել հա մայն քը, ա պա ի րենք ի րենց 
ան վա նում են «մու վա հի դուն ներ» (միաստ վա ծա կան ներ): Ն րանք 
հա մա րում են, որ նա խորդ իս լա մա կան ուղ ղութ յուն նե րը միայն հող 
են նա խա պատ րաս տել ի րա կան թաու հի դի ձևա վոր ման հա մար, 
իսկ դրուզ նե րի ուս մուն քում այն ձևա վոր վել է որ պես կա տար յալ և 
 վերջ նա կան: Դ րուզ նե րի դա վա նան քը պատ կա նում է բա տի նիա կան 
ուղ ղութ յուն նե րի շար քին, ուս տի նրա մա սին շատ բան հայտ նի չէ: 
Դ րուզ նե րը աստ վա ծաց նում են ալ Հա քի մին, հա վա տում են հո գի
նե րի վե րաբ նա կեց մա նը: Ն րանք հա վա տում են որ 11րդ  դա րի կե
սե րին փակ վել են «փրկութ յան դռնե րը», և  ով հասց րել էր ըն դու նել 
ի րենց կրո նը, նա կփրկվի, իսկ մյուս նե րը դա տա պարտ ված են: Այս
տե ղից նրանց հա վատն առ այն, որ դրուզ դառ նալն անհ նար է, մա
հա ցած հա վա տաց յալ նե րի հո գի նե րը վե րաբ նակ վում են դրու զա կան 
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ըն տա նիք նե րում ծնված մար մին նե րի մեջ:  Հա մայն քի ան դամ նե րը 
բա ժան վում են եր կու մա սի՝ ուկ կալ ներ (խե լոք ներ, բա նա կան ներ) և 
 ջուհ հալ ներ (ա նի մաց ներ, տգետ ներ): Ուկ կալ նե րի վե րին աս տի ճա
նը կոչ վում է ա ջա վիդ ներ (կա տար յալ ներ):  Հա վա նա բար դրուզ նե րի 
դա վա նա բա նա կան ուս մուն քի վրա մեծ է ե ղել նաև պավ լիկ յան նե րի 
ազ դե ցութ յու նը:  Ներ կա յումս դրուզ նե րի հա մայնք նե րը բնակ վում են 
 Լի բա նա նում, Իս րա յե լում,  Սի րիա յում,  Հոր դա նա նում։  Լի բա նա նում 
դրու զա կան հա մայնքն ու նի նաև զգա լի քա ղա քա կան դե րա կա տա
րութ յուն:  Հա մար վում է, որ աշ խար հում բնակ վող դրուզ նե րի ընդ
հա նուր թի վը 1,5 մի լիո նից 3,2 մի լիոն է:

Զ
Զահիդ. աս կետ, հա վա տաց յալ, ո րը հրա ժար վում է երկ րա յին գայ
թակ ղութ յուն նե րից՝ նվիր վե լով իր հո գու փրկութ յա նը և Ալ լա հի գո
վա բան մա նը:  Զա հի դա կա նութ յուն է ան վան վում նաև սու ֆիա կա
նութ յան ձևա վոր ման ա ռա ջին շրջա նը:  Զա հիդ ներն ի րենց օրն անց
կաց նում էին ա ղո թե լով և  աստ վա ծա հա ճո գոր ծեր կա տա րե լով:

Զահիր. ա րաբ.՝ ակ ներև, եր ևա ցող:  Վե րա բե րում է  Ղու րա նի ա յաթ
նե րի ի մաստ նե րի ըմբռն մա նը ա ռանց ներ քին ի մաստ ներ ո րո նե լու:

 Զա հի րիա կա նութ յուն. 89րդ  դա րե րում ձևա վոր ված ուղ ղութ յուն, 
ո րը մեր ժում էր բա տի նիա կա նութ յու նը և  հա վա տում էր, որ Ալ լա հը 
 Մու համ մադ մար գա րեի մի ջո ցով իր ումմային տվել է այն գի տե լի
քը, կա նոն ներն ու նոր մե րը, ո րոնք ար տա հայտ ված են  Ղու րա նի մեջ: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով լրա ցու ցիչ ներ քին ի մաստ ներ փնտրե լը Ալ լա
հի խոս քում ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ անհ րա ժեշտ բո լոր բա ցատ
րութ յուն նե րը և  պար զա բա նում նե րը պա րու նակ վում են  Մու համ
մադ մար գա րեի հա դիս նե րում: Այս մո տե ցու մը ձևա վոր վել էր  Դաուդ 
իբն Ա լի ալԻս ֆա հա նիի (ո րի պատ վա նու նը ազ Զա հի րի էր (մահ. 
883 թ.)) հիմ նած զա հի րիա կան մազհաբիշրջա նակ նե րում: 

Զամզամ. ա րաբ.՝ ա ռատ:  Քաաբայից 21 մ hե ռա վո րութ յամբ գտնվող 
սրբա զան աղբ յուր և ջր հոր, ո րի ա ռա ջա ցու մը այս ա նա պա տա յին 
վայ րում կապ ված է մի շարք ա ռաս պել նե րի հետ: Դ րանք բա ցատ
րում են  Զամ զա մի հայտն վե լը Ալ լա հի կամ քով, որն ի րա կա նաց վել է 
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 Ջիբրիլի կամ երկ նա յին քա րի կամ Ա դա մի մի ջո ցով:  Զամ զա մը կապ
ված է նաև Իբրահիմի և ն րա որ դի Իսմայիլի ա նուն նե րի հետ: Ըստ 
ա վան դութ յան`  Զամ զա մի տե ղը մո ռաց վել էր, և  այն նո րից հայտ նա
բե րում է  Մու համ մադ մար գա րեի պապ Աբդ ալ Մուտ տա լի բը:  Հաջի 
ժա մա նակ ուխ տագ նաց նե րը խմում են  Զամ զա մի ջրից:  Ներ կա յումս 
ի րա կա նաց վում է նաև այդ ջրի շշալ ցում և  վա ճառք:

Զավիա. ա րաբ.՝ անկ յուն, ու նի նաև խուց, մե նութ յան վայր ի մաստ
նե րը: 12րդ  դա րից սկսած՝ այդ պես են ա վան վում սու ֆիա կան կե
ցա վայ րե րը, որ տեղ բնակ վում էն շեյխերը ի րենց մուրիդների հետ:

Զաքաթ. ա րաբ.՝ մաք րում: Կ րո նա կան հարկ, ո րը բո լոր չա փա հաս 
հա վա տաց յալ նե րը վճա րում են ում մա յին, որ պես զի այն կա րո ղա նա 
հոգ տա նել հի վանդ նե րի, որ բե րի, չքա վոր նե րի հա մար, կա ռու ցի և 
 նո րո գի մզկիթ ներ, օ ժան դա կի ուխ տա վոր նե րին և  այլն:  Հա ճախ զա
քա թը թարգ մա նում են որ պես ո ղոր մութ յուն կամ բա րե գոր ծութ յուն՝ 
շփո թե լով այն սա դա կա յի հետ:

Զիմմի.ա րաբ.՝ հո վա նա վոր յալ: Այդ պես էին ան վա նում Ահլալ-քի-
թաբի, այ սինքն՝ հրեա նե րի և ք րիս տոն յա նե րի այն հա մայնք նե րի 
ան դամ նե րին, ո րոնց հետ կնքվել էր ահդազ-զիմմա:

Զիյարա. ա րաբ.՝ այ ցե լութ յուն:  Մար գա րե նե րի, ի մամ նե րի, սուրբ 
շեյ խե րի գե րեզ ման նե րին այ ցե լութ յուն, ուխ տագ նա ցութ յուն, ո րի 
ժա մա նակ հա վա տաց յալ ներն ա ղո թում են,  Ղու րա նի սու րա ներ են 
կար դում, նվի րատ վութ յուն ներ կա տա րում և  ո ղոր մութ յուն բա ժա
նում:  Շիա ներն այդ պես են ան վա նում նաև տվյալ գե րեզ մա նում 
հանգ չող ի մա մին կամ շեյ խին ուղղ ված գո վա բա նա կան տեքս տը, 
որն ըն թերց վում է այդ վայ րում: Այն չի կա րող պա րու նա կել խնդրանք, 
այլ միայն ող ջույ նի և գ նա հատ ման բա ռեր:  Հա մար վում է, որ զի յա րա 
կա տա րող նե րը շնորհ են ստա նում, իսկ մար գա րե նե րը, ի մամ նե րը և 
սր բե րը միջ նորդ կդառ նան նրանց հա մար Ահեղդատաստանի օ րը: 

Զինդիկ. սո վո րա բար թարգ ման վում է որ պես հե րե տի կոս, այդ պես 
էին ան վա նում մու սուլ ման նե րը զրա դաշ տա կան նե րին և  մա նի
քեա կան նե րին: 13րդ  դա րից զին դիկ էին ան վա նում նաև բո լոր այն 
գիտ նա կան նե րին և մ տա ծող նե րին, ո րոնց գա ղա փար նե րը, քննա
դատ նե րի տե սանկ յու նից, հե ռա ցել էին իս լա մի սկզբունք նե րից:  Զին
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դիկ նե րին հե տապն դում էին, շա րիա թի դա տա րա նով նրանց դա տա
պար տում էին մա հա պատ ժի: 

Զիքր. Ալ լա հի ծի սա կան հի շա տա կում կամ գո վա բա նում:  Կա տար
վում է բարձ րա ձայն կամ լուռ, ու ղեկց վում է հա տուկ ծի սա կան շար
ժում նե րով, պա րե րով, մարմ նի ռիթ միկ տա տա նում նե րով:  Կի րառ
վում է հատ կա պես սուֆիականության տա րի կաթ նե րում:  Միտ ված 
է հա վա տաց յա լի անձ նա կան կա պը Ալ լա հի հետ հաս տա տե լուն և 
հ զո րաց նե լուն, հա ճախ բե րում է նրան էքս տա տիկ վի ճա կի, ո րը կա
րող է ձայ ներ և  տե սիլ ներ պարգ ևել նրան: 

Զուհդ.աս կե տութ յուն, զահիդների ապ րե լա կերպ:

Թ
Թաազիա.ա րաբ.՝ ողբ, կա կան:  Տասներկուերորդականների՝ 680 
թ.  Մու հա րամ ամս վա 10ին 3րդ  ի մամ  Հուսեյնի սպա նութ յա նը 
նվիր ված կրո նա կան ներ կա յա ցում՝ միս տե րիա, ո րը տե ղի է ու նե նում 
 Մու հա րամ ամս վա ա ռա ջին տա սը օ րե րին: Սկս վում է հոգ ևո րա կա
նի քա րո զով, ա պա շա րու նակ վում է տղա մարդ կանց եր թով, ո րի ժա
մա նակ մաս նա կից նե րը բռունցք նե րով և  քա րե րով հար վա ծում են 
ի րենց կրծքին ներ կա նե րի գո ռոց նե րի, ող բի և  լա ցի ու ղեկ ցութ յամբ: 
 Հու զա կան լար ման բարձր աս տի ճա նի հա սած հա վա տաց յալ նե րին 
ներ կա յաց վում է  Քեր բե լա յում կա տար ված ի մա մի և ն րա ըն տա նի
քի ան դամ նե րի և  ու ղե կից նե րի սպա նութ յան պատ մութ յու նը դե րա
սան նե րի կա տար մամբ:

Թակիյա.8րդ  դա րում  Ջաֆարաս-Սադիկի կող մից օ րի նա կա նաց
ված թույլտ վութ յու նը շիա նե րին՝ թշմա նա կան մի ջա վայ րում թաքցնել 
ի րենց հա վա տը:  Թա կի յան մինչև օրս լայ նո րեն կի րառ վում է իս լա մի 
տար բեր ճյու ղե րին պատ կա նող հա վա տաց յալ նե րի կող մից:  Սուն նի
նե րից հա նա ֆիա կան մազ հա բը թույլ է տա լիս բարձր աս տի ճա նի 
վտան գի պայ ման նե րում դի մել թա կի յա յի:  Զայ դիա կա նութ յունն այն 
ար գե լում է:

Թակլիդ.ա վան դա կան կրո նա կան գի տե լիք, սո վո րա բար հե ղի նա
կա վոր կրո նաի րա վա կան ո լոր տի գիտ նա կան նե րի կող մից ձևա
կերպ ված ֆիկհի հար ցե րում։  Հե ղի նա կա վոր ֆակիհի կար ծի քին 
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վստա հութ յուն ու նե նա լը և  այդ կար ծի քով կամ եզ րա կա ցութ յամբ 
ղե կա վար վե լը՝ ա ռանց ձգտե լու սե փա կան եզ րա կա ցութ յուն կամ 
կար ծիք ու նե նա լու:

Թանասուխ.հո գու վե րաբ նա կե ցում:  Հա վատն առ այն, որ հո գին 
մար դու մա հից հե տո շա րու նա կում է իր կյան քը՝ տե ղա փոխ վե լով 
այլ մարմ նի մեջ:  Հա տուկ է մի շարք սու ֆիա կան տա րի կաթ նե րի և 
 շիա յա կան ուղղությունների: Այս եզ րույ թի մյուս ի մաստն այն է, որ 
աստ վա ծա յին ո գին տար բեր աս տի ճան նե րի ներ կա յութ յուն ու նի 
ընտր յալ նե րի մար մին նե րում:  Թա փան ցե լով նրանց մեջ՝ հա ղոր դում 
է տար բեր տե սա կի գերբ նա կան ու նա կութ յուն ներ և  գի տե լիք ներ: 
Այդ պես է բա ցատր վում, օ րի նակ, իմամների վա լիա կան էութ յու նը:

Թաուհիդ.ա րաբ.՝ միաստ վա ծութ յուն: Իս լա մի հիմ նա կան սկըզբ
ունքն ու ա ռանց քա յին գա ղա փա րը:  Մու համ մադ մար գա րեի քա րո զը 
ուղղ ված էր  Մեք քա յի կռա պաշտ բազ մաստ վա ծա կան նե րին, ուս տի 
հաս կա նա լի է, որ նրա քա րո զում, հատ կա պես մեք քա յա կան շրջա
նում, միաստ վա ծութ յան գա ղա փա րը ա ռանձ նա հուկ կեր պով շեշտ
վում է: Ալ լահն է ա մեն ին չի պատ ճա ռը և  աղբ յու րը, հա վի տե նա կան 
է, և  ինքն է ա րա րել մար դուն, տիե զեր քը, բու սա կան և  կեն դա նա կան 
աշ խարհ նե րը, «սո վո րեց րել է մար դուն այն, ին չը նա չգի տեր» ( Ղու
րան, 96:5): Ալ լա հը «չի ծնվել և  չի ծնել» ( Ղու րան, 112:3)։

Թասավուֆ.տե՛ս  Սու ֆիա կա նութ յուն:

Թավիլ.ա րաբ.՝ վե րա դարձ ա կուն քին:  Ղու րա նի ռա ցիո նա լիս տա
կան կամ այ լա բա նա կան մեկ նա բա նութ յուն, ո րը հա կադր վում էր 
թաֆսիրին:  Հիմ նա վոր վել է թա վի լի կի րա ռու մը մու թա զի լիա կան նե
րի կող մից, ո րոնք հա մա րում էին, որ  Ղու րա նում կան պարզ և  ա ղոտ 
ի մաստ նե րով այաթներ: Ա ղոտ ի մաստ նե րով ա յաթ նե րի հա մար 
անհ րա ժեշտ է կի րա ռել թա վիլ, ո րի օգ նութ յամբ հնա րա վոր է բա
ցատ րել դրանք:  Թա վի լը չէր ըն դուն վում զա հի րիա կան նե րի կող մից:

Ի
Իբադիականություն.խարիջիականության չորս հիմ նա կան ճյու
ղե րից ա մե նա չա փա վո րը: Աբ դալ լահ իբն Ի բա դի (7րդ  դա րի եր
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կրորդ կես) հետ ևորդ ներն են, այս տե ղից էլ՝ նրանց ան վա նու մը: Ի 
տար բե րութ յուն խա րի ջիա կան մյուս ուղ ղութ յուն նե րի՝ ըն դու նում 
էին ա ռա ջին եր կու խա լիֆ նե րին:  Հա մա րում էին, որ իմամինևխա-
լիֆին պետք է ընտ րել: Հ նա րա վոր էին հա մա րում միա ժա մա նակ մի 
քա նի խա լիֆ նե րի առ կա յութ յու նը տար բեր՝ ի րա րից հե ռու գտնվող 
ի բա դիա կան հա մայնք նե րում:  Խա լի ֆին, ո րը չէր հա մա պա տաս խա
նում իր բարձր կոչ մա նը, կա րող էր իշ խա նութ յու նից զրկել շեյ խե րի 
խոր հուր դը: 9րդ  դա րից սկսած՝ ի բա դիա կա նութ յան վրա մեծ ազ
դե ցութ յուն են ու նե ցել մու թա զի լիա կան ռա ցիո նա լիս տա կան մո
տե ցում նե րը: Ի բա դիա կան քա րոզ չութ յու նը հա ջո ղութ յամբ պսակ
վեց խա լի ֆա յութ յան տար բեր շրջան նե րում: 8րդ  դա րի 40ա կան 
թվա կան նե րին ի բա դիա կան նե րը ապս տամ բութ յուն բարձ րաց րին 
կենտ րո նա կան և  հա րա վա յին Ա րա բիա յում, նույ նիսկ կա րո ղա ցան 
ժա մա նա կա վո րա պես ի րենց հսկո ղութ յան տակ վերց նել  Մեք քան և 
 Մա դի նան:  Ներ կա յումս ի բա դիա կան նե րը կազ մում են Օ մա նի բնակ
չութ յան կե սից ա վե լին: Այս երկ րի սուլ թան նե րի ըն տա նի քը նույն պես 
պատ կա նում է ի բա դիա կան ուղ ղութ յա նը: 

Իբլիս.  Ղու րա նում այն հրեշ տա կի ա նունն է, ո րը չեն թարկ վեց Ալ լա
հի հրա մա նին խո նարհ վել Ադամի առջև՝ հիմ նա վո րե լով, որ Ալ լահն 
ի րեն ստեղ ծել է կրա կից, իսկ Ա դա մին՝ կա վից: Ալ լա հը ո րո շեց նրան 
դժոխք ու ղար կել՝ դա տա պար տե լով հա վի տե նա կան տան ջանք նե
րի, սա կայն Իբ լի սը խնդրեց հե տաձ գել իր պա տի ժը մինչև Ա հեղ դա
տաս տան՝ խոս տա նա լով վնա սել Ալ լա հին իր բո լոր գոր ծե րում: Իբ
լի սը գայ թակ ղեց Ա դա մին, նա է  Սա բա յի թա գու հու և  մի շարք ժո
ղո վուրդ նե րի և  ցե ղե րի ան հա վատ մնա լու և Ալ լա հի մար գա րե նե րի 
բե րած գի տե լիք նե րից հրա ժար վե լու պատ ճա ռը:  Նա խան գա րում 
է մարդ կանց ա ղո թե լու, զաքաթիմի ջոց ներն է գո ղա նում, ա նընդ
հատ գայ թակ ղութ յուն նե րի է են թար կում նրանց, ան հա վա տութ յան 
և  զին դի կութ յան պատ ճառն է: Իբ լի սը Ալ լա հի գոր ծիքն է մարդ կանց 
հա վա տի և հ նա զան դութ յան ամ րութ յան ստուգ ման հա մար: Իբ լի սը 
ապ րում է երկ րի վրա և  ղե կա վա րում է բո լոր չար ու ժե րը: 

Իդալ-ադհանաև՝Կուրբանբայրամ. մու սուլ մա նա կան տոն, ո րով 
ա վարտ վում է հաջը: Այդ օ րը  Մի նա հով տում, ի հի շա տակ Իբ րա հի
մի (աստ վա ծաշնչ յան Աբ րա հա մի) զո հա բե րութ յան, մու սուլ ման հա
վա տաց յալ նե րը մա տաղ են մա տու ցում:
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Իդ ալ-ֆիտր. մու սուլ մա նա կան տոն, ո րը հետ ևում է ռա մա դան 
ամս վա սաումի ա վար տին:

Իլմ. ա րաբ.՝ գի տե լիք: Կ րո նա կան հա մա կար գում նշա նա կում է 
«աստ վա ծա յին գի տե լիք», որն Ալ լա հը  Մու համ մադ մար գա րեի մի
ջո ցով շնոր հել է մարդ կութ յա նը: Այն իլ մը, ո րը տրվել է մար դուն, 
պա րու նակ վում է  Ղու րա նում, սա կայն ամ բող ջա կան իլ մը միայն Ալ
լա հին է հայտ նի: Աստ վա ծա յին իլ մի ե րեք հիմ նա կան ճա նա պարհ է 
ձևա վոր վել իս լա մում. ա վան դա կան, ո րի սկզբունք ներն են թակլիդը, 
զահիրիականությունը և  շարիաթի օ րենք նե րի ա ներկ բա կա տա
րու մը, մութազիլիական, ո րը հնա րա վոր էր հա մա րում Ալ լա հի իլ մի 
ռա ցիո նա լիս տա կան ըմբռ նումն ու բա ցատ րութ յու նը, և  սուֆիա-
կան, ո րը հա մա րում էր, որ Ալ լա հի իլ մը հնա րա վոր է միայն նրա հետ 
միս տի կա կան կապ և  միա ձու լում ձեռք բե րե լով: 

Իխուանալ-մուսլիմին. ա րաբ.՝ « Մու սուլ ման եղ բայր ներ»: 1927 թ. 
Ե գիպ տո սի Իս մաի լիա քա ղա քում ստեղծ ված ար մա տա կան սուն
նիա կան կազ մա կեր պութ յուն:  Հիմ նա դի րը  Հասանալ-Բաննանէր: 
 Հիմ նա կան գա ղա փարն այն էր, որ իս լա մում, դեռևս մար գա րեի 
ժա մա նա կաշր ջա նից սկսած, ե ղել է այն ա մե նը, ին չը քա րոզ վում է 
արևմտ յան գա ղու թա րար նե րի կող մից որ պես ա ռա ջըն թա ցի ճա
նա պարհ. հա վա սա րութ յուն, ա զա տութ յուն, եղ բայ րութ յուն, ըն
տրութ յուն ներ, օ րենք նե րի հա մա կարգ, դա տա կան իշ խա նութ յուն, 
ո րը են թա կա չէ գոր ծա դի րին և  այլն: Ա մե նա կար ևորն այն է, որ այդ 
ա մե նը ումմային տրվել է Ալ լա հի կող մից իր մար գա րեի մի ջո ցով, այ
սինքն՝ ան հեր քե լի աստ վա ծա յին իլմն է: Ուս տի ա ռաջ նա յին խնդիր 
է ա զատ վել գա ղու թա րար նե րից և  վե րա կանգ նել ում մա յի միաս նա
կա նութ յու նը:  Հա սան ալ Բան նան այդ նպա տակ նե րին ձգտում էր 
հաս նե լու գա ղու թա րար նե րի դեմ պայ քա րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև 
քա րոզ չութ յամբ, սո ցիա լա կան, կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց
մամբ, ո րոնք պետք է ի ցույց դնեին « Մու սուլ մա նա կան եղ բայր նե
րի» հզո րութ յու նը և  ում մա յի միաս նա կա նութ յան նշա նա կութ յու նը: 
Նշ ված ծրագ րերն ուղղ ված էին Ե գիպ տո սի չքա վոր նե րի վի ճա կը 
թեթ ևաց նե լուն, նրանց ե րե խա նե րի հա մար կրթութ յուն, իսկ ըն տա
նիք նե րի ան դամ նե րի հա մար՝ բժշկա կան օգ նութ յուն, սնունդ և  այլ 
անհ րա ժեշտ բա ներ ա պա հո վե լուն: Սկզբ նա կան շրջա նում կազ մա
կեր պութ յու նը ա հա բեկ չութ յուն չէր կի րա ռում:  Սա կայն հե տա գա
յում՝ հատ կա պես Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո, 
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« Մու սուլ ման եղ բայր նե րը» ա հա բեկ չութ յու նը որ դեգ րում են որ պես 
պայ քա րի ա մե նաազ դե ցիկ և  գոր ծուն մի ջոց:  Հարկ է նշել, որ նրանք 
հա մա գոր ծակ ցում էին «Ա զատ սպա նե րի» հետ հե ղա փո խութ
յան սկզբնա կան շրջա նում, սա կայն հաղ թա նա կից հե տո սկսե ցին 
գոր ծել ի րենց նախ կին դաշ նա կից նե րի դեմ: Այդ շրջա նում հիմ նա
կան գա ղա փա րա խոսն է դառ նում  ՍայիդԿութբը (19061966), ո րը 
հայ տա րա րեց, որ ում մա յի վե րա կանգն ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
ա զատ վել քաֆիր իշ խա նա վոր նե րից, մու սուլ մա նա կան երկր նե րում 
հաս տա տել իս լա մա կան կա ռա վա րում, այդ նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար պետք է ա զատ վել քա ֆիր նե րից և  նո րից ջահիլիայիցհիջ-
րա կա տա րել դե պի իս լամ:  Կազ մա կեր պութ յու նը ա հա բեկ չա կան 
բազ մա թիվ գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց րեց: Իշ խա նութ յուն նե րը 
հե տապն դում նե րի էին են թար կում կազ մա կեր պութ յան ան դամ նե
րին և  դա ժան հաշ վե հար դար տես նում ա հա բե կիչ նե րի նկատ մամբ: 
 Սա յիդ  Կութ բի մա հա պատ ժի ի րա կա նա ցու մից և 1960ին կազ մա
կեր պութ յան բազ մա թիվ ստո րա բա ժա նում նե րի կոր ծա նու մից հե տո 
կազ մա կեր պութ յան բազ մա թիվ ան դամ ներ լքե ցին եր կի րը, շա րու
նա կե ցին ի րենց գոր ծու նեութ յու նը նոր բնա կութ յան վայ րե րում, ին չի 
հետ ևան քով « Մու սուլ ման եղ բայր նե րը» վե րած վե ցին հա մաշ խար
հա յին ցան ցա յին հա մա կար գի, ո րը մեծ ազ դե ցութ յուն ու նի աշ խար
հի բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րում: « Մու սուլ ման եղ բայր նե րը» ակ տի
վո րեն մաս նակ ցե ցին աֆ ղա նա կան պա տե րազ մին: Ն րանց ցան ցին 
պատ կա նող կազ մա կեր պութ յուն նե րը և  ան հատ նե րը տար բեր գոր
ծա ռույթ ներ ու նեն՝ ա հա բեկ չա կան, քա րոզ չա կան, նյու թա տեխ նի
կա կան բա զա յի ա պա հով ման և  այլն: « Մու սուլ ման եղ բայր ներն» 
ի րենց լուրջ դե րա կա տա րութ յունն ու նե ցան նաև այս պես կոչ ված 
«ա րա բա կան գար նան» ի րա դար ձութ յուն նե րին, նույ նիսկ կա րո ղա
ցան իշ խա նութ յան գալ Ե գիպ տո սում, սա կայն գե նե րալ աս Սի սիի 
իշ խա նութ յունն իր ձեռ քը վերց նե լուց հե տո նրանց գոր ծու նեութ յունն 
այս երկ րում ար գել վեց:  Թուր քիա յի տա րած քից տար բեր ա նուն ներ 
կրող « Մու սուլ ման եղ բայր նե րի» ցան ցին պատ կա նող զին ված կազ
մա վո րում նե րը շա րու նա կում են ա պա կա յու նաց նել այս եր կի րը: 

Իխուան. ա րաբ.՝ եղ բայր ներ:  Սու ֆիա կան տարիկաթներից շա տե
րում այս պես են ի րար ան վա նում միա բա նութ յուն նե րի ան դամ նե րը: 
Այդ պես են ի րար ան վա նում նաև քա ղա քա կան և կ րո նա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րի տար բեր ան դամ նե րը: 
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Իխվանաս-սաֆա.ա րաբ.՝ « Մաք րութ յան եղ բայր ներ»: 10րդ  դա րի 
վեր ջին քա ռոր դին  Բաս րա յում,  Բաղ դա դում,  Սա լա միա յում գոր ծող 
իսմայիլականությանը հա րող գիտ նա կան նե րի խումբ, ո րը ստեղ ծեց 
ա ռա ջին միջ նա դար յան հան րա գի տա րա նը՝ 52 հա տո րա նոց « Մու
սուլ ման եղ բայր նե րի ու ղերձ ներ» աշ խա տութ յու նը, ո րը հա մա լիր 
կեր պով ներ կա յաց նում էր այդ ժա մա նա կաշր ջա նի ամ բող ջա կան 
գի տե լի քի իս մա յի լա կան մեկ նա բա նութ յու նը: 

Իմամ.ա րաբ.՝ առջ ևը կանգ նած, առջ ևից ըն թա ցող: Իս լա մի պատ
մութ յան վաղ շրջա նում այդ պես էր կոչ վում հա վա տաց յալ նե րի 
միաս նա կան ա ղոթ քի կազ մա կեր պի չը և  կա նո նա կար գո ղը:  Շիա յա
կա նութ յան մեջ այս եզ րույ թը ստա նում է նոր, չա փա զանց կար ևոր 
ի մաստ՝ ում մա յի ա ռաջ նորդ, ո րը պատ կա նում է «ահլալ-Բայթին», 
սե րում է Ա լիից և  Ֆա տի մա յից, ուս տի Ալ լա հի վալին է:  Նա գի տի 
 Ղու րա նի այաթների ներ քին ի մաստ նե րը, նրան հա ղորդ վել են կրո
նի և  հա վա տի գաղտ նիք նե րը: Ալ լա հի ներշն չան քով գոր ծե լը ի մա մին 
դարձ նում է անս խա լա կան: 

Իմամականներ. տե՛ս  Տասներկուերորդականներ:

Իման.ա րաբ.՝ հա վատ:  Ղու րա նում 40ից ա վե լի ան գամ է հան դի
պում:  Հա վա տը հիմն վում է արքան ալ-իմանի (հա վա տի հիմ քեր) 
վրա:  Մու սուլ մա նա կան կրո նաի րա վա կան ո լոր տի գիտ նա կան նե րը 
տար բե րա կում են ե րեք տե սա կի հա վատ. ա վան դութ յու նից բխող, 
գի տե լի քից բխող, ներ քին հա մո զու մից բխող:  Միջ նա դա րում «ի ման» 
եզ րը իր մեկ նա բա նութ յուն ներն է ստա ցել իս լա մի բո լոր ուղ ղութ յուն
նե րում, դար ձել է բազ մա թիվ վի ճա բա նութ յուն նե րի ա ռար կա:

Իջթիհադ. ի րա վունք, ո րը տրվում է լիա զոր ված ֆակիհին՝ ինք նու
րույն ո րո շում ներ ըն դու նե լու կրո նաի րա վա կան ո լոր տին վե րա բե րող 
հար ցե րում՝ հիմն վե լով  Ղու րա նի, սուն նա յի, ինչ պես նաև ղե կա վար
վե լով ֆիկհի հիմ նա կան մե թոդ նե րով: Իջ թի հա դի ի րա վունք ու նե ցող 
ֆա կի հին ան վա նում են մուջթահիդ:  Հիմ նա կան մազ հաբ նե րի ձևա
վո րու մից հե տո սուն նիա կան իս լա մում ըն դուն վեց այն մո տե ցու մը, 
որ այ սու հետ իջ թի հա դը անն պա տակ է, ուս տի 10րդ  դա րում հայ
տա րար վեց, որ «իջ թի հա դի դռնե րը փակ վել են»:  Շիա յա կան իս լա
մում իջ թի հա դը շա րու նա կում են կի րա ռել:
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Իսլամականբանկ. այդ պես են կոչ վում այն բան կե րը, ո րոնք գոր
ծում են հա մա ձայն շա րիա թի նոր մե րի:  Ղու րա նում և  հա դիս նե րում 
հստակ ցու ցում ներ կան, որ քա նի որ փո ղը ապ րանք չէ, ա պա այն չի 
կա րե լի վա ճա ռել, ուս տի պարտ քի դի մաց տո կոս վերց նե լը (վաշ խա
ռո ւութ յու նը) ար գել ված է: Իս լա մա կան բան կե րի գոր ծու նեութ յու նը 
կա րե լի է բնու թագ րել որ պես ծրագ րա յին ներդ րու մա յին գոր ծու
նեութ յուն, երբ բան կը ներդ րու մա յին ծրագ րի օգ տա կա րութ յու նը, 
ի րա տե սա կա նութ յու նը և  հա մա պա տաս խա նութ յունն է շա րիա թի 
նոր մե րին (օ րի նակ՝ չի կա րե լի այդ ծրագ րե րը կա պել հա րամ, այ
սինքն՝ ար գել ված ապ րանք նե րի հետ) գնա հա տո ղի և  այդ ծրագ րի 
հա մար մի ջոց ներ ձևա վո րո ղի, ինչ պես նաև ե կա մուտ ներ բաշ խո ղի 
դե րում: Այդ պի սով բան կը ոչ թե տո կոս է վերց նում իր տրա մադ րած 
մի ջոց նե րի դի մաց, այլ  դառ նում է այդ ծրագ րի ի րա կա նաց ման գոր
ծըն կեր (ըստ մու սուլ մա նա կան գիտ նա կան նե րի): Իս լա մա կան բան
կե րը նաև մեր ժում են բո լոր տե սա կի ֆյու չեր սա յին գոր ծարք նե րը, 
քա նի որ միայն Ալ լահն է ժա մա նա կի տե րը, ուս տի չի կա րե լի գնել 
կամ վա ճա ռել դեռ չա ճեց րած բեր քը, դա Ալ լա հի կամ քին հա կա ռակ 
է: Իս լա մա կան բան կե րի միաս նա կան կա պի տա լը գնա հատ վում է 
մո տա վո րա պես 11,5 % ընդ հա նուր հա մաշ խար հա յին բան կա յին 
կա պի տա լից:

Իսլամական պետություն. նման հաս կա ցութ յուն միջ նա դա րում 
գո յութ յուն չի ու նե ցել: Այն ստեղծ վել է 19րդ  դա րում և բ նու թագ րում 
է շա րիա թի նոր մե րով կա ռա վար վող պե տութ յուն նե րը: 1979 թ. Իս
լա մա կան հե ղա փո խութ յան արդ յուն քում ստեղծ վեց Ի րա նի Իս լա
մա կան  Հան րա պե տութ յու նը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է տաս ներ
կո ւե րոր դա կան նե րի կրո նաի րա վա կան հա մա կար գում ձևա վոր ված 
նոր մե րին:  Սուն նիա կան բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յամբ  Սաուդ
յան Ա րա բիան,  Պա կիս տա նը և  մի քա նի այլ պե տութ յուն ներ նույն
պես հա մար վում են իս լա մա կան պե տութ յուն ներ: Ա ռա վել ար դիա
կան է այն դար ձել 21րդ  դա րի սկզբից, երբ փոր ձեր կա տար վե ցին 
այդ պի սի պե տութ յուն ստեղ ծել Աֆ ղանս տա նի, Ե գիպ տո սի,  Սի րիա
յի և Ի րա քի տա րածք նե րում:

Իսլամականացում. այս եզ րույ թը բնու թագ րում է կրո նա գա ղա փա
րա կան և  քա ղա քա կան այն ուղ ղութ յուն նե րը և  շար ժում նե րը, ո րոնց 
նպա տակն է ում մա յի միա վո րու մը, շա րիա թի կա նոն նե րին հա մա
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պա տաս խա նող իս լա մա կան կա ռա վար մամբ և  օ րենք նե րով հա մա
կար գի կամ հա մա կար գե րի ստեղ ծու մը: 

Իսնաաշարիներ (տե՛ս  Տասներկուերորդականներ):

Իսնադ. ա րաբ.՝ հիմք:  Հադիսներըև  խաբարները հա ղոր դող նե րի 
շղթա ներ, ո րոն ցով վա վե րաց վում էր հա ղորդ վող տե ղե կութ յուն նե րի 
ճշմար տա ցի լի նե լը: Իս լա մի պատ մութ յան ա ռա ջին դա րե րում հա
ճախ էին հան դի պում կեղծ հա դիս ներ ստեղ ծե լու փոր ձեր, քա նի որ 
նոր կրո նաի րա վա կան նոր մե րի հաս տատ ման կա րիք կար: Ուս տի 
ստեղծ վում է իս նադ նե րը ու սում նա սի րող հա տուկ գի տութ յուն, ո րը 
հա դի սա գի տութ յան ճյու ղե րից մեկն էր: Այս գի տութ յու նը, ու սում
նա սի րե լով հար յուր  հա զա րա վոր հա դիս նե րի իս նադ նե րի շղթա նե
րի յու րա քանչ յուր օ ղակ, ըստ վեր ջին նե րիս ո րա կի, դա սա կար գում է 
հա դիս նե րը՝ բա ժա նե լով դրանք մի շարք խմբե րի՝ ա մե նաար ժա նա
հա վատ նե րից մինչև «թույլ»: 

Իֆ տար. սաու մի ժա մա նակ ար ևա մու տից հե տո սննդի ըն դու նու մը, 
ա մե նօր յա պահ քից դուրս գա լը:  Մու համ մադ մար գա րեն ա սում էր, 
որ իֆ տա րը պետք է սկսել ար մա վե նու պտու ղով, իսկ ե թե չու նեն, 
ա պա ջրով, ո րով հետև «ջու րը մաք րում է»: 

Իֆրիտ. դժոխ քում ապ րող Իբ լի սին են թարկ վող ջիններ, ո րոնք 
ա ռանձ նա նում են ի րենց ու ժով:

Լ
ԼաԻլլահիլլա-լ-լահվաՄուհամմադուռասուլԱլլահ. ա րաբ.՝ «Չ
կա աստ վա ծութ յուն բա ցի Ալ լա հից, և  Մու համ մադն է Ալ լա հի մար
գա րեն»: Այս ձևա կեր պու մը կոչ վում է շահադա:

Լեյլաթ ալ-Կադար. ա րաբ.՝ հզո րութ յան գի շեր, փո խա բե րա կան 
ի մաս տը՝ նա խախ նա մութ յան գի շեր:  Հի շա տակ վում է  Ղու րա նում և 
 սուն նա յում:  Մու սուլ ման նե րը հա վա տում են, որ այդ գի շեր է  Մու
համ մադ մար գա րեին Ալ լա հը  Ջիբրիլհրեշտակապետիմի ջո ցով ար
ժա նաց րել ա ռա ջին հայտ նութ յան և շ նոր հել  Ղու րա նի ա ռա ջին հինգ 
այաթները:  Մար գա րեն ա սել է, որ այդ գի շեր վա ա ղոթ քը հա տուկ 
ուժ ու նի: 
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Խ
Խաբար. ա րաբ.՝ լուր, տե ղե կութ յուն:  Նա խաիս լա մա կան և  վա ղիս
լա մա կան շրջա նում այս պես էին ան վան վում պա տում նե րը, ո րոնց 
մեջ պա րու նակ վում էր նախն յաց փոր ձը:  Խա բար նե րում պա րու
նակ վող տե ղե կութ յուն նե րի իս կութ յու նը հաս տա տե լու հա մար 
նրանք հա ղորդ վում էին իսնադով (հա ղոր դող նե րի շղթա):  Բա նա
վոր տե ղե կութ յան հա ղորդ ման հա մա կար գի, գի տե լի քի հա վաք ման, 
պահ պան ման և  հա ղորդ ման միակ մի ջո ցը:  Տաս ներ կո ւե րոր դա կան
նե րը խա բար էին ան վա նում  Մու համ մա դի հա դիս նե րը և  իմամների 
ու «ահլ ալբայ թի»մա սին պատ մող բա նա վոր պա տում նե րը

Խատիբ.քա րո զիչ, հիմ նա կա նում՝ ուր բա թօր յա ա ղոթ քի ժա մա նակ 
քա րո զով հան դես ե կող մոլ լա/ի մամ:

Խալիֆ ( տարբերակ՝խալիֆա).ա րաբ.՝ հետ ևորդ, փո խա րի նող: 
632 թ.  Մու համ մադ մար գա րեի մա հից հե տո ումմայի ղե կա վար 
ընտր վեց Ա բու  Բաք րը, ո րը սուն նի նե րի տե սա կե տից ա ռա ջինն էր 
«ա ռա քի նի խա լիֆ նե րից»:  Շիա նե րի տե սա կե տից Ա բու  Բաք րի ըն
տրութ յու նը օ րի նա կան չէր, ուս տի նրանք չեն ճա նա չում խա լիֆ նե
րից ոչ մե կին:

Խալիֆայություն. այդ պես ան վան վեց ում մա յի հիմ քի վրա ստեղծ
ված ա րա բա կան պե տութ յու նը, ո րը ձևա վոր վեց 78րդ  դա րե րի նվա
ճո ղա կան պա տե րազմ նե րի արդ յուն քում:  Ներ կա յիս ար մա տա կան 
սուն նիա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և խմ բա վո րում նե րի պատ
կե րա ցում նե րով իս լա մի հաղ թար շա վի և  մու սուլ մա նա կան հզո րութ
յան խորհր դա նիշ է և ն պա տակ: 21րդ  դա րի սկզբին ձևա վոր վե ցին 
ծայ րա հե ղա կան սուն նիա կան ու ժեր, ո րոնք, ձգտե լով հաս նե լու խա
լի ֆա յութ յան վե րա կանգն ման նպա տա կին, բռնի ու ժով ի րենց վե
րահս կո ղութ յան տակ վերց րին տա րածք ներ Ի րա քում և  Սի րիա յում, 
որ տեղ հռչա կե ցին իս լա մա կան խա լի ֆա յութ յան ստեղծ ման մա սին: 

Խարաջ. հո ղա հարկ, ո րը վճա րում էին զիմմիները հո ղա գոր ծութ
յան հա մար պի տա նի մշա կե լի հո ղակ տոր նե րից: Վ ճար վում էր կա՛մ 
մշակ վող հո ղից, կա՛մ բեր քից:
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Խումս. սուն նի նե րի կրո նաի րա վա կան հա մա կար գում պա տե րազ մի 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված ա վա րի (բա ցի հո ղից) կամ այլ գոր ծո ղութ
յուն նե րի արդ յուն քում (օ րի նա կան, պա տա հա կա նո րեն հայտ նա բեր
ված գանձ) ստաց ված մի ջոց նե րի (թան կա գին մե տաղ ներ, դրա մա
կան մի ջոց ներ, զենք, զրահ, ա նա սուն նե րի հո տեր և  այլն) 1/5 մա սը, 
ո րը, ըստ  Ղու րա նի, «պատ կա նում է Ալ լա հին, նրա մար գա րեին, ձեր 
կա րի քա վոր ազ գա կան նե րին, որ բե րին, աղ քատ նե րին, ճամ փորդ նե
րին ( Ղու րան, 8:41):  Շիա նե րի մոտ պար տա դիր վճար վող պե տա կան 
հարկ:

Խուտբա.քա րոզ, հիմ նա կա նում ՝ ուր բա թօր յա ընդ հա նուր ա ղոթ քի 
քա րոզ:  Շատ հա ճախ խուտ բան օգ տա գործ վում է հա վա տաց յալ նե
րին գոր ծո ղութ յուն նե րի դրդե լու, նրանց որ ևէ կերպ ուղ ղոր դե լու հա
մար:  Կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի հատ կա պես ար մա տա կան նե րի 
քա րոզ չա կան զի նա նո ցում: 

Կ
Կադարիականություն. ա րաբ.՝ «կա դարնա խախ նա մութ յուն» 
բա ռից:  Մար դու կամ քի ա զա տութ յան տե սութ յան կողմ նա կից ներ, 
նա խախ նա մութ յան ազ դե ցութ յու նը սահ մա նա փա կող ներ:

Կադի,պարսկերենտարբերակը՝քազի. շա րիա թի դա տա րա նի 
դա տա վոր:

Կադիրիականություն. սու ֆիա կան տա րի կաթ, ո րը հիմ նել է Ի րա
քում Աբդ ա Կա դիր ալ Ջի լա նին: 12 հիմ նա կան սու ֆիա կան տա րի
կաթ նե րից մեկն է: Ա մե նա տա րած ված տա րի կաթ նե րից է:  Մեր ժում 
է աս կե տիզ մը, պահ պա նում է շա րիա թը, ար գե լում է ա ռօ րեա կան 
կյան քից և  հա սա րա կութ յու նից հրա ժար վե լը:  Խորհր դա նիշն է կա
նաչ վար դը՝ ե րեք շարք ծաղ կա թեր թե րով. 5 ծաղ կա թեր թով շար քը 
կրո նի հիմ քե րի խորհ րա նիշն է, 6 ծաղ կա թեր թո վը՝ հա վա տի հիմ
քե րի, 7 ծաղ կա թեր թո վը՝ կա դի րիա կան տա րի կա թի զիք րի բա ռե
րի քա նա կի:  Տա րի կա թի հիմ նադ րի դամ բա րա նը  Բաղ դա դում է և 
 հա մար վում է սրբա վայր:  Զիք րը կա տար վում է բարձ րա ձայն, այդ 
պատ ճա ռով Հ յու սի սա յին  Կով կա սում կա դի րիա կան նե րին ան վա
նում են նաև «զիք րիա կան ներ»:
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Կարմատներ. իս մա յի լա կա նութ յու նից ա ռանձ նա ցած շար ժում, ո րը 
899 թ. հրա ժար վեց  Ֆա տիմ յան խա լի ֆա յութ յան հիմ նա դիր Ու բայ
դալ լա հին ի մամ ճա նա չե լուց և հռ չա կեց, որ ի րենք պատ րաստ վե լու 
են իս կա կան ի մա մի գալստ յա նը:  Շարժ ման ղե կա վարն էր  Համ դան 
 Կար մա տը (կարմ րաչ յա, հա վա նա բար՝ ալ բի նոս լի նե լու պատ ճա
ռով):  Կար մատ նե րի զին ված ապս տամ բութ յու նը, ո րի հիմ նա կան 
շար ժիչ ու ժը կազ մում էին ծանր սո ցիա լա կան վի ճա կում հայտն ված 
գյու ղա ցի նե րը և  ար հես տա վոր նե րը, 9րդ  դա րի վեր ջին և 10րդ  դա
րի սկզբին ցնցեց Աբ բաս յան խա լի ֆա յութ յու նը: 899 թ.  Բահ րեյ նում 
կար մատ նե րը հիմ նե ցին ի րենց խա լի ֆա յութ յու նը, որ տե ղից բազ
միցս աս պա տա կա յին ար շա վանք նե րով հար ձակ վում էին Ի րաք և 
Ա րա բա կան թե րակղ զի: 930 թ. նրանք գրա վե ցին  Մեք քան և  այն տե
ղից տա րան հիմ նա կան սրբութ յու նը՝ «սև  քա րը»: Եր կու տասն յակ 
տա րի հե տո Աբ բաս յան նե րը, մեծ փրկա գին վճա րե լով, կա րո ղա ցան 
այն հետ բե րել:  Կար մատ ներն ի րենց խա լի ֆա յութ յու նում փոր ձե ցին 
ստրուկ նե րի աշ խա տան քի հի ման վրա կա ռուց ված «բար գա վաճ
ման» հա մայնք ստեղ ծել: Այս փոր ձը բնա կա նա բար չհա ջող վեց, և 
 կար մա տա կան պե տութ յու նը 11րդ  դա րում դա դա րեց գո յութ յուն ու
նե նա լուց, իսկ շար ժու մը աս տի ճա նա բար փո շիա ցավ:

Կիբլա. ա ղոթ քի ուղ ղութ յուն. հա վա տաց յալ ներն ա ղոթ քի ժա մա
նակ դեմ քով պետք է կանգ նած լի նեն այդ ուղ ղութ յամբ: Սկզբ նա կան 
շրջա նում՝ դե պի Ե րու սա ղեմ, հիջ րա յի երկ րորդ տար վա նից՝ դե պի 
 Մեք քա:  Գե րեզ մա նում մա հա ցած հա վա տաց յա լի գլու խը նույն պես 
 Մեք քա յի ուղ ղութ յամբ է տե ղադր վում:

Կիյամա. մե ռել նե րի հա րութ յուն:  Հա վատն առ այն, որ այդ օ րը բո
լոր մե ռել նե րը հա րութ յուն են առ նե լու, իս լա մի հա վա տի 6 հիմ քե րից 
մեկն է:

Կիյաս. ա րաբ.՝ չա փում:  Կի յա սը մու սուլ մա նա կան կրո նաի րա վա
կան հա մա կար գի (ֆիկհ) մե թոդ նե րից մեկն է, ո րը կի րառ վում է այն 
դեպ քե րում, երբ  Ղու րա նում և  սուն նա յում բա ցա կա յում է ա ռա ջա
ցած հար ցի կամ խնդրի պա տաս խա նը:  Հիմն վե լով այդ եր կու հիմ
նա կան աղբ յուր նե րի վրա և «չա փե լով», այ սինքն՝ հա ման մա նութ
յուն (ա նա լո գիա) գտնե լով այս տեղ ներ կա յաց ված դեպ քե րի հետ, կի
յա սի այդ հիմ քով լու ծում է ա ռա ջար կում: 
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Կում. Ի րա նի  Կում նա հան գի կենտ րո նը: Գտն վում է  Թեհ րա նից 150 
կմ  հա րավ:  Շիա յա կան սուրբ քա ղաք, 16րդ  դա րում Ի րա նում  Սեֆ
յան նե րի հաս տա տու մից հե տո վե րած վում է շիա յա կան ա մե նա կար
ևոր կրո նա կան, գի տա կան և  ու սում նա կան կենտ րո նի:  Կու մում կան 
բազ մա թիվ մեդ րե սե ներ, որ տեղ սո վո րում են ի րան ցի և  ար տա սահ
ման ցի բազ մա թիվ ու սա նող ներ: Այս տեղ է տե ղադր ված նաև ի մամ 
 Մու սա յի դուստր  Ֆա տի մա յի դամ բա րա նը, ո րը կար ևոր ուխ տագ
նա ցութ յան վայր է տասներկուերորդականների հա մար: Ա յա թոլ լահ 
 Մա րա շին հիմ նել է իր ան վամբ կոչ ված գրա դա րան, ո րը ե զա կի նշա
նա կութ յուն ու նե ցող բազ մա թիվ  ձե ռագ րե րի և հս կա յա կան քա նա
կութ յամբ գրքե րի հա վա քա ծու ու նի:  Կու մում են բնակ վում և  աշ խա
տում բազ մա թիվ հոգ ևո րա կան ներ, այդ թվում՝  Մեծ ա յա թոլ լահ ներ 
(Ա յա թոլ լահ Ուզ մա):

Կուրբանբայրամ. տե՛ս Իդալ-ադհա:

Հ
Հադիս. ա րաբ.՝ նոր տե ղե կութ յուն, պատ մութ յուն, կա րե լի է մեկ նա
բա նել նաև որ պես նոր փորձ:  Հա դիս նե րից է կազմ վում  Մու համ մադ 
մար գա րեի սուննան:  Մու համ մադ մար գա րեի գոր ծե րի, ա րարք նե րի, 
խոս քե րի, նաև լռութ յան վա վե րագ րում ներ ծա վա լով փոքր պա տում
նե րում, ո րոնց ի րա կան և ճշ մա րիտ լի նե լը հա վաստ վում է իսնադի 
(հա ղոր դող նե րի շղթա) մի ջո ցով:  Հա մա ձայն հա դիս նե րից մե կի՝  Մու
համ մադ մար գա րեն ար գե լել է գրի առ նել հա դիս նե րը՝ պատ ճա ռա
բա նե լով, որ ին քը մահ կա նա ցու է, հար կա վոր է պահ պա նել միայն 
Ալ լա հի խոս քը, այ սինքն՝  Ղու րա նը:  Սա կայն հա դիս նե րի մեջ պա րու
նակ վող նյու թի կեն սա կան նշա նա կութ յու նը իս լա մի կրո նաի րա վա
կան հա մա կար գի ձևա վոր ման հա մար, ինչ պես նաև այն ա դապ տա
ցիոն հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք տրվում էին հա դիս նե րի կի րառ
ման շնոր հիվ, ստի պում են խա լիֆ Օ մար 2ին (717720) օ րի նա կա
նաց նել հա դիս նե րը գրի առ նե լու գոր ծըն թա ցը, ինչ պես նաև վեր ջին
նե րիս կի րա ռու մը որ պես ֆիկհի երկ րորդ կար ևո րա գույն աղբ յուր: 
 Բազ մա թիվ կեղ ծա րար ներ հո րի նել են հա դիս ներ, ինչն անհ րա ժեշտ 
է դարձ րել խիստ հիմ քե րի վրա դրված և  լավ մշակ ված հա դի սա գի
տա կան ա ռար կա նե րի հա մա լի րի ստեղ ծու մը:
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Հալալ.ա րաբ.՝ թույ լատր ված:  Ղու րա նում կի րառ վում է որ պես հա
կադ րութ յուն հա րա մին (ար գել ված): Այս եր կու ծայ րա հեղ ձևա կեր
պում ներն ա վե լի ման րա մասն են մեկ նա բան վում ֆիկ հում, ո րը հինգ 
տե սա կի մո տե ցում է ա ռա ջար կում՝ թույ լատր ված, օգ տա գոր ծե լի, 
չե զոք, պա խա րակ վող և  ար գել ված:  Տար բեր մազ հաբ ներ հա մա
ձայ նութ յան չեն ե կել այն հար ցի վե րա բեր յալ, թե արդ յոք «հա լա լի» 
մեջ մտնում են ա ռա ջին չորս տե սակ նե րը (ո րոնց վե րա բեր յալ չկա 
հստակ ար գելք), թե միայն եր կու սը:  Հաս կա ցութ յու նը հիմ նա կա նում 
վե րա բե րում է ար գել ված մի շարք սննդի տե սակ նե րի, ինչ պես նաև 
ֆի նան սա կան և տն տե սա կան ո լոր տին: 

 Հա նա ֆիա կա նութ յուն. սուն նիա կան չորս մազհաբներից մե կը, 
ո րի ան վա նումն ա ռա ջա ցել է իր հիմ նադ րի՝ Ա բու  Հա նի ֆա յի (մահ. 
767) ա նու նից: Ձ ևա վոր վե լով Ի րա քում՝ այս մազ հա բը հե տա գա յում 
լայն տա րա ծում ստա ցավ սուն նի նե րի մեջ: Օս ման յան կայս րութ յու
նում ըն դուն վեց որ պես պե տա կան մազ հաբ, ին չը չէր նշա նա կում, 
որ մյուս ե րեք մազ հաբ ներն ար գել վում են, կամ այդ ուղ ղութ յուն նե
րին պատ կա նող գիտ նա կան նե րը հե տապնդ վում են, սա կայն նրանք 
պար տադր ված էին ի րենցֆեթվաներն ար ձա կել հա մա ձայն հա նա
ֆիա կան կրո նաի րա վա կան դպրո ցի կա նոն նե րի: Ա բու  Հա նի ֆան 
ա ռա ջինն էր ֆա կիհ նե րից, որ սկիզբ դրեց մու սուլ մա նա կան գի
տութ յան գրա վոր գրառ ման ա վան դույ թին:  Նա և ն րա գոր ծը շա րու
նա կող ա շա կերտ նե րը մշա կե ցինկիյասի և  իսթիհսանի կի րառ ման 
մե թոդ նե րը, ինչ պես նաև հիմ նա վո րե ցին սո վո րույ թա յին ի րա վուն քի 
(ուրֆ)ընդգր կու մը ֆիկ հի մեջ:  Ներ կա յումս սուն նի նե րի մե ծա մաս
նութ յու նը պատ կա նում է այս մազ հա բին:

Հանբալիականություն. սուն նիա կան չորս մազ հաբ նե րից մե կը, 
ո րի ան վա նու մը ա ռա ջա ցել է իր հիմ նադ րի՝ Ահ մադ իբն  Հան բա լի 
(780855) ա նու նից: Ահ մադ իբն  Հան բա լի՝ որ պես մու սուլ մա նա կան 
կրո նաի րա վա կան ո լոր տի մաս նա գե տի ձևա վոր ման շրջա նը հա
մընկ նում է խա լի ֆա յութ յու նում ռա ցիո նա լիս տա կան մութազիլիա-
կանության ազ դե ցութ յան ա ճի և 9րդ  դա րի ա ռա ջին քա ռոր դում 
միակ թույ լատր ված ուղ ղութ յուն լի նե լու հետ: Իբն  Հան բա լը, չըն դու
նե լով մու թա զի լիա կան մո տե ցում նե րը մար դու կամ քի ա զա տութ յան, 
 Ղու րա նի ա րար ված լի նե լու և  մի շարք այլ հար ցե րի վե րա բեր յալ, են
թարկ վեց ճնշում նե րի և  հե տապն դում նե րի:  Հե տա գա յում, երբ մու
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թա զի լիա կա նութ յու նը մերժ վեց նոր իշ խա նութ յուն նե րի կող մից, Իբն 
 Հան բա լը դար ձավ շատ ազ դե ցիկ հե ղի նա կութ յուն, ին չը նրան թույլ 
տվեց իր ա շա կերտ նե րի և  կողմ նա կից նե րի հետ միա սին ձևա կեր
պել նոր մազ հա բի դրույթ նե րը:  Հան բա լիա կա նութ յու նը ար գե լում է 
ֆիկ հում տեղ գտած բիդան (վնա սա բեր նո րա մու ծութ յուն)՝ նկա տի 
ու նե նա լով այն նո րա մու ծութ յուն նե րը, ո րոնք հստակ չեն հիմ նա վոր
վում  Ղու րա նի ա յաթ նե րով և  սուն նա յով: Ն րա հիմ նա կան նպա տակն 
էր օ րենք նե րի ճիշտ կի րառ ման մի ջո ցով ա պա հո վել վե րա դար ձը 
«ա ռա քի նի նախ նի նե րի» (ասսա լաֆ ասսա լի հին) կար գե րին: Օ րի
նակ՝ նա կողմ նա կից էր խա լի ֆի նշա նակ մա նը  Բա նու կու րայշ ցե ղի 
ան դամ նե րից ընտ րութ յան մի ջո ցով:  Ֆիկ հում սահ մա նա փակ վում 
էր կիյասի կի րա ռու մը, և  մերժ վում ռայը:  Հան բա լիա կա նութ յան հեն
քի վրա 18րդ  դա րում ձևա վոր վեց վահաբականությունը: 

Հանիֆ. նա խաիս լա մա կան շրջա նի միակ Աստ ծուն հա վա տա ցող 
մար դիկ, ո րոնք չէին պատ կա նում որ ևէ կրո նա կան հա մայն քի:  Հա
մար վում էր, որ հա նիֆ նե րը դա վա նում են Իբ րա հի մի հիմ նած կրո նը:

Հաջ. ա րաբ.՝ ուխ տագ նա ցութ յուն: Ա մեն տա րի տե ղի ու նե ցող ուխ
տագ նա ցութ յուն դե պի  Մեք քա յում գտնվող հիմ նա կան մու սուլ մա նա
կան սրբա վայր՝  Քաա բա: Այն տե ղի է ու նե նում  Զուլ հիջ ջա ամ սին, 
և  յու րա քանչ յուր ա ռողջ և ն յու թա պես ա պա հով ված հա վա տաց յալ 
պար տա վոր է կյան քում առն վազն մեկ ան գամ հաջ կա տա րել: Այլ 
ա միս նե րին նույն պես կա րե լի է մեկ նել  Մեք քա՝  Քաա բա յի շուր ջը 
անհ րա ժեշտ ծե սե րը կա տա րե լու, սա կայն դա չի հա մար վում հաջ, 
այլ կոչ վում է ում րա՝ փոքր ուխ տագ նա ցութ յուն:

ՀասանիբնԱլի(624-669).շիա յա կա նութ յան 2րդ  ի մամ:  Մու համ
մադ մար գա րեի ա վագ թո ռը, Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բի և  Ֆա տի մա յի ա վագ 
որ դին:  Հոր սպա նութ յու նից հե տո (661) Ի րա քում հռչակ վեց խա լիֆ 
և  մոտ վեց ա միս կրեց այս պատ վա վոր կո չու մը, սա կայն  Սի րիա յի 
կա ռա վա րիչ  Մո ւա վիա յի հետ բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում հա
մա ձայ նեց ըն դու նել վեր ջի նիս որ պես խա լիֆ, սա կայն ստանձ նել այդ 
բարձ րա գույն պաշ տո նը նրա մա հից հե տո:  Մո ւա վիան պար տա վոր
վել էր հսկա յա կան փոխ հա տու ցում վճա րել ի րեն և  իր կրտսեր եղ
բո րը՝  Հու սեյ նին:  Շիա և  սուն նի հե ղի նակ նե րը միա ձայն պնդում են, 
որ  Հա սա նը հա մա ձայ նեց այս պայ մա նագ րին՝ ձգտե լով թույլ չտա լու 
ար յու նա հե ղութ յուն, չնա յած որ նրա եղ բայր  Հու սեյ նը և  բազ մա թիվ 
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այլ կողմ նա կից ներ դեմ էին դրան:  Հա սա նը տե ղա փոխ վեց  Մա դի նա, 
որ տեղ էլ մա հա ցավ:  Շիա յա կան վար կա ծով նրան թու նա վո րել էր իր 
կի նը  Մո ւա վիա յի դրդմամբ:  Հա սան իբն Ա լիի մա կա նուն նե րից մե կը 
 Միտ լակ է (հա ճախ ա պա հար զան տվող), մեծ քա նա կութ յամբ կա
նայք է ու նե ցել, ո րոն ցից ծնվել են բազ մա թիվ զա վակ ներ: 

Հասան իբն աս-Սաբահ (1050-1123). ասասինների պե տութ յան 
հիմ նա դի րը:  Հայտ նի է նաև  Շեյխ ալ Ջա բալ ( Լե ռան ծե րու նի) ա նու
նով: Ծն վել է  Կում քա ղա քում, իս մա յի լա կան դաի նե րից մե կից ըն
դու նել է այս կրո նը, այ նու հետև, որ պես տա ղան դա վոր և  հույ սեր 
ներշնչող ե րի տա սարդ, ու ղարկ վել է  Ֆա տիմ յան խա լի ֆա յութ յուն՝ 
կրթութ յուն ստա նա լու նպա տա կով:  Վե րա դառ նա լուց հե տո գլխա
վո րել է տե ղի իս մա յի լա կան նե րին  Սել ջուկ յան նե րի դեմ նրանց պայ
քա րում:  Գաղտ նի քա րոզ չա կան հա ջող ծա վալ մա նը զու գա հեռ ի րար 
հետ ևից գրա վել է սա րե րի գլխին գտնվող մի քա նի ամ րոց ներ, ո րոն
ցից ա ռա ջի նը և գլ խա վո րը Ա լա մութն էր, և  այս ամ րոց նե րի շուր
ջը կա ռու ցել իր պե տութ յու նը նի զա րիա կան սկզբունք նե րի հի ման 
վրա: Ս տեղ ծել և հմ տո րեն կի րա ռել է քա ղա քա կան ա հա բեկ չութ յան 
հա մա կարգ: Ա սա սին նե րի ձեռ քով սպան վել են բազ մա թիվ թա գա
վոր ներ, սուլ թան ներ, վա զիր ներ, դուք սեր և  եր ևե լի վտանգ ներ
կա յաց նող այլ անձ նա վո րութ յուն ներ: Ա հա բեկ չութ յան հետ ևան քով 
հաս տատ ված սար սա փի մթնո լոր տը թույլ է տվել  Հա սան իբն աս 
Սաբ բա հին տա րա ծել իր ազ դե ցութ յու նը և  նոր կողմ նա կից ներ ձեռք 
բե րել: Ն կա րագր վում է որ պես աս կե տա կան կյանք վա րող անձ նա
վո րութ յուն, շատ զուսպ և  հաս տա տա կամ:  Հա մա ձայն ա ռաս պե
լա կան պատ մութ յան՝  Ռեյ քա ղա քի մեդ րե սեում նա ըն կե րա ցել է 
ա պա գա հռչա կա վոր սել ջուկ յան վա զիր  Նի զամ ալ Մուլ քի հետ, ո րը 
հե տա գա յում սպան վեց նրա հրա մա նով, և  հան ճա րեղ բա նաս տեղծ 
և  գիտ նա կան Օ մար  Խա յա մի հետ: Ն րա ստեղ ծած քա ղա քա կան տե
ռո րի հա մա կար գը հե տա գա յում լայ նո րեն օգ տա գործ վեց բազ մա թիվ 
ծայ րա հե ղա կան ուղ ղութ յուն նե րի և խմ բե րի կող մից:

Հարամ. ա րաբ.՝ ար գել ված: Իս լա մում ար գել ված գոր ծո ղութ յուն ներ, 
նախ ևա ռաջ այն գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք ար գել վում են  Ղու րա
նում: Դ րան ցից են բազ մաստ վա ծութ յու նը, շնութ յու նը, գո ղութ յու նը, 
կեղծ վկա յութ յու նը, ար գել ված սնունդ ու տե լը, ալ կո հո լա յին խմիչք
ներ օգ տա գոր ծե լը, մո լի խա ղեր խա ղա լը, պա րը, ե րաժշ տութ յու նը 
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և  այլն:  Հա րամ ան վան վել են նաև այն տա րածք նե րը, որ տեղ ար
գել ված է զենք կրել, ինչ պես նաև այն ա միս նե րը, երբ կա տար վել են 
ուխ տագ նա ցութ յուն ներ: « Հա րամ» եզ րի մյուս նշա նա կութ յունն է 
տան կամ բնա կա րա նի կա նա ցի մա սը, այ սինքն՝ այն մա սը, որ տեղ 
օ տար տղա մար դիկ մուտք չու նեն:

Հիջաբ.ա րաբ.՝ քող, նաև՝ ար գելք:  Հի շա տակ վում է  Ղու րա նում և 
 հա դիս նե րում: Իս լա մում այս եզ րը նշա նա կում է ցան կա ցած կա նա
ցի հա գուստ, ո րը նրան ծած կում է գլխից մինչև ոտ քեր: Ա ռօր յա յում 
հի ջա բը մու սուլ ման կա նանց գլխա շորն է:

Հիջրա.ա րաբ.՝ վե րաբ նա կե ցում, գաղթ: 622 թ. սեպ տեմ բե րի 24
ին  Մու համ մադ մար գա րեն  Մեք քա յից տե ղա փոխ վեց  Յաս րիբ, ո րը 
այ նու հետև կոչ վեց  Մա դի նաթ աննա բի ( Մար գա րեի քա ղաք կամ 
ուղ ղա կի  Մա դի նա):  Մա դի նա վե րաբ նակ վե լու պատ ճա ռը հետզ
հե տե ուժգ նա ցող հե տապն դումն էր  Մեք քա յի կռա պաշտ նե րի կող
մից, ին չը մար գա րեի հո րեղ բայր և  Բա նու  Հա շիմ ցե ղի ա ռաջ նորդ 
Ա բու  Տա լի բի մա հից հե տո դար ձավ շատ վտան գա վոր:  Մա դի նա յի 
ա րա բա կան ցե ղերն ըն դու նե ցին իս լամ և  մար գա րեին հրա վի րե ցին 
ի րենց քա ղաք, որ պես զի նա վերջ դնի այդ ցե ղե րի միջև այ րու նա
հե ղութ յա նը և  ումմա ստեղ ծի:  Մա դի նա տե ղա փոխ վե լու օ րը հա
մար վում է մու սուլ մա նա կան թվար կութ յան սկիզբ:  Մար գա րեի հետ 
սկզբնա կան շրջա նում 80100 հա վա տաց յալ տե ղա փոխ վեց  Մա դի
նա: Այս մու սուլ ման նե րը կոչ վե ցին մուհաջիրներ: « Հիջ րա» եզ րը հե
տա գա յում ստա ցավ ևս  մեկ փո խա բե րա կան ի մաստ: Ն շա նա կում 
էր տգի տութ յու նից, Ալ լա հին չճա նա չե լուց, վայ րե նութ յու նից ան ցում 
կա տա րել Ալ լա հին ճա նա չե լուն, իլմին, քա ղա քակր թութ յա նը: 

Հուջջաթ ալ-Իսլամ. ա րաբ.՝ «իս լա մի ա պա ցույց»:  Տաս ներ կո ւե
րոր դա կան շիա նե րի հոգ ևո րա կա նի աս տի ճան, ո րը  Մեծ Ա յա թոլ լահ 
և Ա յա թոլ լահ աս տի ճան նե րից ցածր է: Այն ստա նա լու հա մար հա
վակ նոր դը պետք է ու սա նի  Ղու րան ու սում նա սի րող գի տութ յուն ներ, 
ֆիկհ,քալամ,հադիսներ,թաֆսիրներ, ա րա բե րեն, ում մա յի պատ
մութ յուն և  այլն: Ու սու մը բա րե հա ջող ա վար տե լուց հե տո նա ստա
նում է ոչ միայն այս աս տի ճա նը, այլև իջթիհադի ի րա վունք:

ՀուսեյնիբնԱլի(626-680).շիա յա կա նութ յան 3րդ  ի մա մը, Ա լի իբն 
Ա բի  Տա լի բի և  Ֆա տի մա յի կրտսեր զա վա կը,  Մու համ մադ մար գա
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րեի թո ռը:  Հայտ նի էր որ պես խի զախ զին վոր, որն իր հոր և  ա վագ 
եղ բոր կող քին մաս նակ ցել էր մի շարք ճա կա տա մար տե րի: 2րդ  
ի մամ  Հա սա նի մա հից (շիա նե րի հա մոզ մամբ՝ սպա նութ յու նից) հե
տո դար ձավ շիա յա կա նութ յան ա ռաջ նոր դը: Երբ խա լիֆ  Մուավիան, 
հա կա ռակ ի մամ  Հա սա նի հետ ձեռք բե րած պայ մա նա վոր վա ծութ
յան, ա վան դեց իշ խա նութ յունն իր որ դի  Յա զի դին,  Հու սեյ նը խիստ 
դա տա պար տեց նրանց:  Քու ֆա յի բնա կիչ նե րի բազ մա թիվ կո չե րից 
հե տո իր հա րա զատ նե րի և  մեր ձա վոր նե րի հետ մեկ նեց այդ քա ղաք, 
որ պես զի գլխա վո րի Օ մա յան նե րի դեմ ապս տամ բութ յու նը, սա կայն 
ճա նա պար հին՝  Քեր բե լա յի մոտ, 680 թ. հոկ տեմ բե րի 10ին նրան 
շրջա պա տեց  Յա զի դի ու ղար կած բա նա կը և  դա ժա նա բար սպա
նեց տղա մարդ կանց, իսկ կա նանց և  ե րե խա նե րին գե րի վերց րին: 
 Քու ֆա ցի նե րը չմիա ցան  Հու սեյ նի խմբին և  շիա յա կա նութ յան պատ
մութ յան մեջ մտան որ պես դա վա ճան ներ:  Հու սեյ նի մար տի րո սութ
յու նը կար ևոր դեր կա տա րեց շիա յա կա նութ յան կրո նա դի ցա բա նա
կան հա մա կար գի ձևա վոր ման տե սա կե տից: Ա մեն տա րի ի մամ  Հու
սեյ նի մահ վան ամս վա ա ռա ջին տա սը օ րը շիա նե րը մաս նակ ցում 
են միս տե րիա նե րի, ո րոնց ըն թաց քում խա րա զա նում են ի րենց՝ ող
բա լով ի մա մի մա հը և  ի նշան ի րենց դա վա ճա նութ յան:  Քեր բե լա յում 
գտնվող դամ բա րա նը շիա յա կան սրբա վայր է, որ տեղ ա մեն տա րի 
մի լիո նա վոր ուխ տա վոր ներ են հա վաք վում:

Ղ
Ղուրան. ա րաբ.՝ ըն թեր ցա նութ յուն, ըն թեր ցում, նաև ար տա սա նութ
յուն: Իս լա մի սուրբ գիրքն է:  Բաղ կա ցած է 114 սու րա նե րից, 6204ից 
6236 (տար բեր բա ժան ման վար կած նե րի հա մա ձայն) այաթներից և 
320 հա զա րից ա վե լի տա ռե րից:  Մու սուլ ման նե րը հա վա տում են, որ 
 Ղու րա նը Ալ լա հի խոսքն է, ո րը 23 տա րի նե րի ըն թաց քում (610632) 
 Ջիբ րիլ հրեշ տա կա պե տի մի ջո ցով հա ղորդ վել է  Մու համ մադ մար
գա րեին: Գ րի է առն վել 633 թ ից մինչև 657 թ.՝ հիմ նա կա նում  Մու
համ մադ մար գա րեի քար տու ղար  Զայդ իբն  Սա բի թի կող մից:  Նույն 
ժա մա նա կաշր ջա նում տե ղի է ու նե ցել  Ղու րա նի տեքս տի կա ռուց
ված քի հստա կե ցու մը:  Ղու րա նը սկսվում է ալ Ֆա թի հա սու րա յով, 
ո րը կրո նա կան պրակ տի կա յում կի րառ վում է որ պես ա մե նա հա ճախ 
ար տա սան վող կամ ըն թերց վող սու րան: Այ նու հետև, սկսած 2րդ՝ 
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ալ Բա կա րա ( Կով) սու րա յից,  Ղու րա նի գլուխ նե րը դա սա վոր ված են 
ըստ ծա վա լի նվազ ման (ո րոշ բա ցա ռութ յուն նե րով):  Բո լոր սու րա նե
րը, բա ցի 9րդ՝ աթ Թաու բա (Ա պաշ խա րութ յուն) սու րա յից, սկսվում 
են բաս մալ լա յով ( Հա նուն Ալ լա հի՝ գթա սիրտ և  բա րե գութ):  Ղու րա նը 
բա նա վոր կեր պով հա ղորդ վող տեքստ է: Այն պա րու նա կում է նաև 
խոս քի այն հատ վա ծը, որն ա վե լաց րել է հաս ցեագ րո ղը՝ հաշ վի առ
նե լով տեքս տի հաս ցեա տի րոջ հի շո ղութ յան մեջ պա րու նակ վո ղը: 
Այս պատ ճա ռով  Ղու րա նի ա յաթ նե րի ի մաս տը հիմ նա կա նում ան
հաս կա նա լի է կամ ա ղոտ, ա ռանց հա մա պա տաս խան լրա ցում նե րի 
և  բա ցատ րութ յուն նե րի, ո րոնք պա րու նակ վում են թաֆսիրներում: 
Ամ բողջ տեքս տը հե տա գա յում բա ժան վել է հատ ված նե րի, օ րի նակ՝ 
ամս վա օ րե րին հա մա պա տաս խան՝ 30 ջու զի (մա սի), շա բաթ վա 
օ րե րին հա մա պա տաս խան՝ 7 ման զի լի (տան) և  այլն:

 Մու սուլ մա նա կան ա վան դույ թը Ալ լա հից ստաց ված  Ղու րա նի սու րա
նե րը բա ժա նում է եր կու շրջա նի՝  Մեք քա յա կան և  Մա դի նա յա կան: 
Արևմտ յան իս լա մա գի տութ յունն այս բա ժա նու մը լրաց նում է՝ բա ժա
նե լով մեք քա յա կան շրջա նի սու րա նե րը ե րեք շրջա նի՝ բա նաս տեղ
ծա կան, ռահ մա նա կան և  մար գա րեա կան, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն 
ու նի իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:  Դեռ 78րդ  դա րե րում  Ղու րա
նի տեքս տի, ի մաստ նե րի, Ալ լա հից «ի ջեց ման» (նու զուլ) ժա մա նա
կի և  տա րա ծութ յան պայ ման նե րի, բա ռե րի ի մաստ նե րի և  ծագ ման, 
ինչ պես նաև այլ հան գա մանք նե րի ու սում նա սի րութ յան նպա տա կով 
ստեղծ վում է գի տութ յուն նե րի հա տուկ ո լորտ՝ ու լում ալկու րան (գի
տութ յուն ներ  Ղու րա նի մա սին), որն ակ տի վո րեն մշակ վում է մինչև 
այ սօր:

Մ
Մադինա.քա ղաք ներ կա յիս  Սաուդ յան Ա րա բիա յի արևմտ յան մա
սում՝ պատ մա կան  Հի ջա զում: 622 թ.  Մու համ մադ մար գա րեն  Մեք
քա յից  Մա դի նա կա տա րեց հիջրա, ին չով նոր շրջան սկսեց իս լա մի՝ 
Ա րա բա կան թե րակղ զում ամ րապնդ ման պատ մութ յան մեջ:  Նա
խաիս լա մա կան շրջա նում քա ղա քի ա նու նը  Յաս րիբ էր, մար գա րեի 
այս տեղ բնակ վե լուց հե տո այն ստա ցավ  Մա դի նաթ ան Նա բի ( Մար
գա րեի քա ղաք) ա նու նը: Իս լա մի սրբա զան քա ղաք նե րից մեկն է, որ
տեղ ար գել ված է մուտ քը բո լոր «ան հա վատ նե րին»: Այս տեղ է մար
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գա րեի գե րեզ մա նը, ինչ պես նաև հա վա տաց յալ նե րի հա մար բազ մա
թիվ այլ նշա նա վոր վայ րեր:

Մազհաբ. ա րաբ.՝ զահաբա, գնալ, ուղի վերցնել բա յից, ճա նա
պարհ, ու ղի, ուղ ղութ յուն: Կ րո նաի րա վա կան ուղ ղութ յուն ֆիկհում: 
 Սուն նիա կան իս լա մում 10րդ  դա րից սկսած հաս տատ վել են չորս 
մազ հաբ ներ՝ մալիքիական,հանաֆիական,շաֆիականևհանբա-
լիական:  Տաս ներ կո ւե րոր դա կան շիա ներն ու նեն ի րենց մազ հա բը՝ 
ջաֆարիական: Իս լա մում բո լոր ճյու ղերն ու նեն ի րենց մազ հաբ նե րը: 
« Մազ հաբ» եզ րը եր բեմն օգ տա գոր ծում են նաև նկա տի ու նե նա լով 
«ճա նա պարհ դե պի Ալ լահ» ի մաս տը, ո րով նկա րագ րում են ա ռան
ձին ի մամ նե րի կամ սու ֆիա կան շեյ խե րի ձևա վո րած հոգ ևոր կա
տա րե լա գործ ման ու ղին: 

Մակամ. սու ֆիա կան տա րի կաթ նե րի հա մա կար գում՝ սու ֆիի հոգե
վոր կա տա րե լա գործ ման հեր թա կան աս տի ճան:  Տար բեր տա րի
կաթ նե րում մա կամ նե րի թի վը կա րող է տար բեր լի նել:

Մալիք իբն Անաս (713-795). մա լի քիա կան մազ հա բի հիմ նա դիր: 
Ըստ միջ նա դար յան պատ միչ նե րի՝ մայ րը հղի է ե ղել նրա նով շատ 
եր կար, 2 կամ 3 տա րի:Սո վո րել է ժա մա նա կի ա մե նա հայտ նի գիտ
նա կան նե րի մոտ, այդ թվում՝ շիա յա կան, օ րի նակ՝  Ջա ֆար աս Սա
դի կի:  Ձեռք է բե րել ա լի մի բա ցա ռիկ համ բավ: Իր ա շա կերտ նե րին 
հա ղոր դել է իր « Մու վատ տա» («Ա րա հետ») ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, 
հայտ նի են ևս  ութ նրա նից հա ղորդ վող գրքե րի ա նուն ներ: Ի մամ 
 Մա լի քը խիստ քննութ յան էր առ նում ի րեն հա ղորդ վող հա դիս նե րը և 
 շատ զգույշ էր վեր ջին նե րիս օգ տա գործ ման մեջ: Ար ձա կել է բազ մա
թիվ ֆեթ վա ներ, ո րոնց ձևա վոր ման մե թոդ նե րի շնոր հիվ ստեղծ վեց 
մալիքիականությունը: 

Մալիքիականություն.Ի մամ  Մա լիք իբն Ա նա սի հիմ նած մազ հաբ: 
Ի մամ  Մա լի քը կրո նաի րա վա կան վճիռ նե րի և  դա տո ղութ յուն նե րի 
հիմք էր ըն դու նում  Ղու րա նը, սուն նան (մար գա րեի հա դիս նե րից 
բա ցի, նա սուն նա յի մեջ էր ընդգր կում նաև նրա զի նա կից նե րի ար
ձա կած ֆեթ վա նե րը), իջման,կիյասը,ռայը, ինչ պես նաև «մա դի նա
յի բնա կիչ նե րի ա րարք նե րը, ե թե դրանք չէին հա կա սում  Ղու րա նի 
և  սուն նա յի տեքս տե րին:  Ներ կա յումս այս մազ հա բը տա րած ված է 
հիմ նա կա նում Հ յու սի սա յին և Արևմտ յան Աֆ րի կա յի երկր նե րում:
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Մահդի.ա րաբ.՝ ճիշտ ճա նա պար հով (դե պի Ալ լահ տա նող) ըն թա
ցող:  Ղու րա նում այս եզ րույ թը չի հան դի պում, սա կայն լայ նո րեն մեկ
նա բան վում է հա դիս նե րում:  Սուն նի նե րի սկզբնա կան պատ կե րա
ցում նե րում մահ դին Իսն է ( Հի սու սը), ո րը ժա մա նակ նե րի վեր ջում 
հաս տա տում է երկ րի վրա աստ վա ծա յին ար դա րութ յուն և  հայտ
նում մո տե ցող Ա հեղ դա տաս տա նի մա սին:  Մահ դիի այս դե րա կա
տա րութ յու նը նման է  Մե սիա յի վե րա բեր յալ քրիս տո նեա կան պատ
կե րա ցում նե րին, սա կայն սուն նիա կա նութ յու նում մահ դին նաև 
կրո նի բա րե նո րոգ չի դեր ու նի:  Հե տա գա յում մահ դին նույ նաց վում 
է այլ կեր պար նե րի հետ, ին չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս խա լի ֆա
յութ յան, ա պա նաև Օս ման յան կայս րութ յան տար բեր մա սե րում մի 
շարք անձ նա վո րութ յուն նե րի ի հայտ գա լուն, ո րոնք ի րենց մահ դի 
էին հռչա կում:  Տասներկուերորդական շիա նե րի կրո նա կան հա մա
կար գում մահ դին 12րդ  ի մամն է, ո րը մինչև իր նոր հայտ նութ յան 
պա հը թա քուց ման մեջ է լի նե լու:  Մահ դիի մա սին պատ կե րա ցում նե
րը պա տաս խան են մարդ կանց ե րա զանք նե րին ար դար և  ներ դաշ
նակ կյան քի մա սին:

Մաշհադ.ա րաբ.՝ մար տի րո սութ յան վայր: 818 թ. այս տեղ մա հա ցել 
է տաս ներ կո ւե րոր դա կա նութ յան 8րդ  ի մամ խա լիֆ  Մա մու նի փե
սա Ա լի իբն  Մու սա առ Ռի դան՝ ի մամ  Ռե զան:  Շիա նե րի հա մոզ մամբ 
նրան թու նա վո րել էին հենց խա լի ֆի հրա մա նով: Ի մամ  Ռե զա յի գե
րեզ մա նը դար ձավ սրբա զան վայր, այս տեղ կա ռուց վեց դամ բա րան, 
իսկ փոք րիկ գյու ղը վե րած վեց Ի րա նի՝ բնակ չութ յամբ երկ րորդ քա
ղա քի:  Տա րե կան  Մաշ հադ են գա լիս 20 մի լիո նից ա վե լի ուխ տա վոր
ներ: 

Մաուլավիյա,թուրք.՝մեվելեվի.սու ֆիա կան տա րի կաթ, ո րի հիմ
նա դի րը հան ճա րեղ բա նաս տեղծ  Ջա մալ ադ Դին ալ Ռու մին (1207
1273) է:  Տա րի կա թի ան դամ նե րը ալ Ռու միին կո չում էին «մաու լա
նա» (մեր տեր), այս տե ղից էլ ա ռա ջա ցել է տա րի կա թի ան վա նու մը: 
 Տա րի կա թի գո յա բա նա կան տե սութ յան հիմ քում ըն կած է գո յի միաս
նա կա նութ յան տե սութ յու նը, ո րի հիմ քում այն գա ղա փարն է, որ Ալ
լա հի էութ յան ար տա հոս ման արդ յուն քում են ստեղծ վել աշ խար հը, 
տիե զեր քը, մար դը, ուս տի Աստ ծո էութ յան ճա նա չու մը և  վե րա դար
ձը դե պի այն հնա րա վոր է միայն ի ռա ցիո նալ ճա նա պար հով:  Տա րի
կա թը հայտ նի էր իր կրո նա կան հան դուր ժո ղա կա նութ յամբ:  Կենտ
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րո նը թուր քա կան  Կոն յա քա ղա քում է:  Տա րի կա թը ա ռա վել հայտ նի է 
իր զիք րով, ո րի ժա մա նակ սու ֆի նե րը պտույտ ներ են գոր ծում ի րենց 
ա ռանց քի շուր ջը՝ խորհր դան շե լով ար ևի, աստ ղե րի, լուս նի, երկն քի, 
աստ ծո և  մարդ կանց միաս նա կա նութ յու նը:  Ձեռ քե րի դիր քը պա րի 
ըն թաց քում խորհր դան շում է մահ վան և կ յան քի միաս նա կա նութ յու
նը:  Հա մա ձայն ա ռաս պե լի՝ ալ Ռու մին, իր մտքե րով տար ված, փո ղո
ցում հան կարծ լսում է դարբ նի մուր ճի ռիթ միկ դխկդխկո ցը և սկ սում 
այդ ռիթ մի տակ պտտվել:  Պա րը կոչ վում է «սա մա» (եր կինք):  Տա րի
կա թի հոգ ևոր շղթա յի մեջ կան և՛ սուն նի, և՛ շիա գոր ծիչ նե րի ա նուն
ներ:  Մաու լա վի նե րը հա տուկ հա գուստ և  կո նաձև գլխարկ են կրում:

Մաուլիդան-Նաբի.մար գա րեի ծննդյան օրն է, ո րը նշում են հա վա
տաց յալ նե րը մու սուլ մա նա կան լուս նա յին օ րա ցույ ցի եր րորդ ամս վա 
12րդ  օ րը:

Մասջիդ.ա րաբ. նաև  Ջա մաա,մզկիթ: Ա ռա ջա ցել է ա րա բե րեն սու-
ջուդ՝խոնարհում բա ռից:  Հա վա տաց յալ նե րը հա վաք վում են մզկի
թում Ալ լա հի առջև խո նարհ վե լու հա մար: Այս տեղ չկան պար տա դիր 
ծե սեր՝ բա ցի ծի սա կան մաք րութ յան վի ճա կի մեջ մտնե լու նպա տա
կով կա տար վող լվա ցու մից:  Չեն մա տուց վում պա րա գա ներ, չեն կա
տար վում այլ նման գոր ծո ղութ յուն ներ:  Միայն ուր բա թօր յա ընդ հա
նուր ա ղոթ քի ժա մա նակ հա վա տաց յալ նե րը լսում են տվյալ մզկի թի 
ի մամ խա տի բի (քա րո զիչ) քա րո զը:

Մասջիդալ-Ակսա.ա րաբ.՝ հե ռա վոր մզկիթ: Գտն վում է Ե րու սա
ղե մում:  Մու սուլ մա նա կան հիմ նա կան սրբա վայ րե րից մեկն է:  Հա
մա ձայն ա վան դութ յան՝ կա ռուց վել է այն վայ րում, որ տեղ  Բու րա կը 
հասց րել է  Մեք քա յից  Մու համ մադ մար գա րեին (իսրա՝ գի շե րա յին 
ճամ փոր դութ յուն), և  որ տե ղից նա բարձ րա ցել է եր կինք (միրաջ): Այս 
մզկի թում միա ժա մա նակ կա րող է ա ղո թել հինգ հա զար հա վա տաց
յալ:

Մասջիդան-Նաբի.ա րաբ.՝ մար գա րեի մզկիթ: Գտն վում է  Մա դի
նա յում: Այս մզկի թում է նաև  Մու համ մադ մար գա րեի գե րեզ մա նը:

Մարաբուտներ.ա րաբ.՝ մու րա բիտ, ա ռա ջա ցել է ռիբատ՝ ամրո-
ցատիպ կացարան բա ռից: Եվ րո պա կան միջ նա դար յան աղբ յուր
նե րում մա րա բուտ էին ան վա նում ռի բատ նե րում բնակ վող ֆի դա յի 
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սու ֆի նե րին, ո րոնք ի րենց կյան քը նվի րել էին ջի հա դին: Սկզբ նա կան 
շրջա նում մա րա բուտ նե րը պաշտ պա նում էին խա լի ֆա յութ յան սահ
ման նե րը:  Մա րա բուտ նե րի միա վո րում նե րից մե կը 9րդ  դա րում Ալ
մո րա վիդ նե րի (ա րաբ.՝ ալ Մու րա բի տուն) հարս տութ յու նը հիմ նեց 
Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում, որ տե ղից 1090 թ. ի րա կա նաց րեց Ա րա
բա կան Իս պա նիա յի նվա ճու մը: Ա վե լի ուշ մա րա բուտ սու ֆի նե րի 
շեյ խե րը մեծ համ բավ ձեռք բե րե ցին և հռ չակ վե ցին որ պես սուրբ 
շեյ խեր: Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի երկր նե րում մինչև այ սօր ո րոշ մա
րա բուտ նե րի դամ բա րան ներ ուխ տագ նա ցութ յան վայ րեր են, իսկ 
նրանց ժա ռանգ նե րը մեծ հե ղի նա կութ յուն վա յե լում:

Մարջաաթ-թակլիդ. ա րաբ.՝ կրկնօ րի նակ ման աղբ յուր, անձ, ո րին 
հետ ևում են, ձգտում նման վե լու, կրկնե լու:  Տասներկուերորդական-
ների մոտ՝ մուջթահիդի բարձ րա գույն աս տի ճան, բարձ րա գույն 
հոգևոր հե ղի նա կութ յուն: Այդ աս տի ճանն ու նե ցող աձ նա վո րութ յու
նը փո խա րի նում է թա քուց ման մեջ գտնվող ի մա մին:

Մեքքա. քա ղաք ներ կա յիս  Սաուդ յան Ա րա բիա յի արև մուտ քում՝ 
պատ մա կան  Հի ջա զում: Այս տեղ է ծնվել և  իր քա րո զը սկսել  Մու համ
մադ մար գա րեն:  Մեք քա յում է իս լա մի գլխա վոր սրբա վայ րը՝  Քաա-
բան, ուր հաջկա տա րե լու հա մար ա մեն տա րի գա լիս են մի լիո նա վոր 
մու սուլ ման ներ աշ խար հի բո լոր ծայ րե րից:

Միլլա.ա րաբ.՝ կրոն, կրո նա կան հա մայնք:  Ղու րա նում այդ պես է ան
վան վում Իբ րա հի մի և մ յուս մար գա րե նե րի քա րո զած կրո նը:  Միջ նա
դա րում այդ պես են կոչ վել բո լոր մու սուլ ման նե րի կող մից ըն դուն ված 
կրո նա կան հա մայնք նե րը, նաև մու սուլ մա նա կան: Օս ման յան կայս
րութ յու նում այս հաս կա ցութ յան հի ման վրա ստեղծ վեց մի լեթ նե րի 
վար չաի րա վա կան հա մա կար գը, ո րոնց ինք նա վա րութ յուն էր տրվել 
ի րենց ներ քին գոր ծե րում:

Միհրաբ. փոր վածք մզկի թի պա տի մեջ, ո րով նշվում էր ուղ ղութ յու
նը դե պի  Մեք քա, որ պես զի ա ղոթ քի ժա մա նակ դեմ քով այդ ուղ ղութ
յամբ լի նեն:

Մինարե.մզկի թին կից աշ տա րակ, ո րից մուազզինը ազան է կար
դում, այ սինքն՝ հրա վի րում է հա վա տաց յալ նե րին ա ղոթ քի: Ա ռա ջին 
մո ւա զի նը  Բի լալ ա նու նով մի սևա մորթ հա վա տաց յալ էր, որն ու ներ 
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շատ բարձր ձայն:  Մա դի նա յում հա վա տաց յալ նե րի թի վը շա տա ցել 
էր, և ն րանք ի րա րից հե ռու էին, ուս տի հա ճախ բաց էին թող նում 
ա ղոթ քը՝ չնկա տե լով ժա մա նա կը:  Մար գա րեն հա վա տաց յալ նե րին 
ա ղոթ քի մա սին տե ղե կաց նե լու հա մար հրա մա յեց  Բի լա լին բարձր 
տա նի քից բո լո րին կան չել ա ղո թե լու:  Հե տա գա յում հա տուկ բարձր 
աշ տա րակ ներ կա ռուց վե ցին՝ մինարեներ:

Մինբար. մզկի թում տե ղադր ված ամ բիոն, ո րից խատիբը(քարոզի-
չը) քա րո զով դի մում է հա վա տաց յալ նե րին: 

Միրաջ.նաևԻսրա,ա րաբ.՝ հառ նում:  Մու համ մադ մար գա րեի՝ եր
կինք բարձ րա նա լու և Ալ լա հի հետ հան դիպ ման ա վան դա պա տում: 
 Մար գա րեն բարձ րա նում է յոթ եր կինք, զրու ցում  Մու սա յի, Իբ րա հի
մի, Ի սա յի և մ յուս մար գա րե նե րի հետ, ղե կա վա րում է նրանց ընդ հա
նուր ա ղոթ քը, այ նու հետև հան դի պում է Ալ լա հի հետ:  Բարձր յալն այդ 
հան դիպ ման ըն թաց քում կրո նի և  հա վա տի մա սին է սո վո րեց նում 
 Մու համ մա դին, տե ղե կաց նում նրան դրանց հիմ քե րի մա սին, հանձ
նա րա րում քա րո զել աստ վա ծա յին կրո նը և  օ րեն քը:

Մուազին(նաև՝ Մուեզին).մի նա րեից ա զան կար դա ցող, ա ղոթ քի 
կան չող:

Մուալիմ.ա րաբ.՝ ու սու ցիչ: Սկզբ նա կան շրջա նում՝ կրո նի ու սու ցիչ: 
 Նաև՝ հար գան քով դի մե լու ձև:

Մուդարաբա.ա րաբ.՝ շա հույ թի բաշ խում ըստ մաս նա բա ժին նե րի: 
Իս լա մա կան բան կե րի գոր ծու նեութ յան սկզբունք նե րից մե կը:

Մութազիլիականություն.ա րաբ.՝ իթազալա՝ անջատվել,առանձ-
նանալ բա յից:  Մու թա զի լիա կա նութ յան հիմ նա դիր  Վա սիլ իբն Ա տան 
(մահ. 748), վի ճե լով մեղ քի էութ յան հար ցի շուրջ, ան ջատ վեց (մե
կու սա ցավ)  Հա սան ալ Բաս րիի շուր ջը հա վաք ված ա լիմ նե րից, ին չը 
և  հիմք դար ձավ նոր ուղ ղութ յան ձեռք բե րած ան վան հա մար:  Մու
թա զի լիա կա նութ յու նը ձևա վոր վեց այն շրջա նում, երբ ում ման, ո րի 
հա վա տաց յալ նե րի էթ նի կա կան և  ռա սա յա կան պատ կա նե լութ յու նը, 
մշա կու թա յին ժա ռան գութ յու նը, քա ղա քակր թա կան մա կար դա կը և 
 մի ջա վայ րի ու կյան քի պայ ման նե րը սկզբուն քո րեն տար բեր վում էին 
 Մա դի նա յի ում մա յի հատ կա նիշ նե րից, նոր ի րա վի ճա կին ա դապ տաց
վե լու խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար պետք է նո րո վի գի տակ ցեր կրո նի 
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և  հա վա տի նկատ մամբ ա ռա ջա ցող հար ցե րը:  Մու թա զի լիա կա նութ
յու նը այս հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար ա ռա ջար կեց ռա ցիո
նա լիս տա կան մո տե ցում ներ: Այն հաս տա տում էր բա նա կա նութ յամբ 
ա ռաջ նորդ վե լու սկզբուն քը՝ հա կադր վե լով թակլիդին (նա խորդ սե
րունդ նե րի հե ղի նա կութ յուն նե րին կու րո րեն հետ ևե լու սկզբուն քին): 
 Մու թա զի լիա կան նե րը հռչա կե ցին մի շարք նոր սկզբունք ներ (օ րի
նակ՝ գո յի և  գո յութ յան տար բե րա կու մը, սուբս տան ցիա յի և  ակ ցի
դեն ցիա յի կա տե գո րիա նե րը) նյու թա կան աշ խար հը ճա նա չե լու հա
մար: Ն րանք հա մա րում էին խա լի ֆի իշ խա նութ յու նը բա ցա ռա պես 
աշ խար հիկ բնույթ ու նե ցող: Կ րո նաի րա վա կան հա մա կար գում մու
թա զի լիա կա նութ յու նը ըն դու նեց հինգ հիմ նա րար սկզբունք. 

ա)     աստ վա ծա յին ար դա րութ յուն (ադլ), ո րը են թադ րում է մար
դու կամ քի ա զա տութ յու նը և Ալ լա հի կա րո ղութ յու նը՝ միայն լա
վա գույ նը գոր ծե լու, 

բ)  թաուհիդ, ինչն ի րենց ըն կալ մամբ բա ցա ռում էր Ալ լա հի 
մար դա կերպ լի նե լը և  աստ վա ծա յին էութ յու նից ա ռան ձին գո
յութ յուն ու նե ցող աստ ծո ատ րի բուտ նե րը: Այս դրույ թից բխում 
է նաև մու թա զի լիա կա նութ յան հա մար սկզբուն քա յին  Ղու րա
նի ա րար վա ծութ յան մա սին դրույ թը, այ լա պես խախտ վում էր 
բա ցար ձակ միաստ վա ծութ յան հիմ նա քա րը: Ե թե  Ղու րա նը, այ
սինքն՝ Ալ լա հի խոս քը ա րար ված չէ, ե ղել է ի սկզբա նե, ա պա կա 
եր կու աստ ված՝ Ալ լա հը և ն րա խոս քը, ինչն ա նըն դու նե լի էր, 

գ)   ալ-վադվա-լ-վաիդ (խոս տում և  հա տու ցում): Ալ լա հը խոս
տա ցել է, որ մար դը հա տու ցում է ստա նա լու իր ապ րա ծի և  կա
տա րա ծի հա մար, թե՛ բա րու և  թե՛ չա րի հա մար: Ոչ ոք, նույ նիսկ 
մար գա րեն չի կա րող մի ջամ տել և  միջ նորդ լի նել Ալ լա հի առջև, 

դ)  մանզիլա բեյնա մանզիլաթեյն (վի ճակ եր կու վի ճակ նե րի 
միջև) ծանր մեղք գոր ծած մու սուլ մա նը այլևս հա վա տաց յալ չի 
կա րող ճա նաչ վել, սա կայն նա դեռևս ան հա վատ էլ չէ:  Չա պաշ
խա րած անձ նա վո րութ յու նը դա տա պարտ վե լու է դժոխ քի, սա
կայն նրա պա տիժն ա վե լի մեղմ է լի նե լու, քան ան հա վատ նե րի
նը, 

ե)    ամրբի-լ-մառուֆուանահիանալ-մունքար (գո վե լիի խրա
խու սում և  պա խա րա կե լիի մեր ժում), ին չը մու թա զի լիա կա նութ
յու նը հա մա րում էր մու սուլ մա նի պար տա կա նութ յուն:
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9րդ  դա րի ամ բողջ ա ռա ջին կե սի ըն թաց քում մու թա զի լիա կա նութ
յու նը գե րիշ խող դիրք ու ներ խա լի ֆա յութ յու նում, սա կայն հե տա գա
յում զրկվեց ազ դե ցութ յու նից և  զի ջեց դիր քե րը ա վան դա պաշտ նե
րին:  Մու թա զի լիա կա նութ յու նը մեծ դեր կա տա րեց քալամի ստեղծ
ման գոր ծում: 

Մութաքալլիմ. քալամի մաս նա գետ:

Մուհաջիր.Մու համ մադ մար գա րեի հետ 622 թ.  Մեք քա յից  Մա դի նա 
ուխ տագ նա ցութ յուն կա տա րած հա վա տաց յալ նե րը:

Մուհթասիբ.ա րաբ.՝ իհթասաբա՝ստուգել,հաշվարկել բա յից:  Միջ
նա դա րում՝ պաշ տոն յա, ո րը հսկում էր շու կա նե րում կար գու կա նո
նը, հետ ևում առևտ րի օ րենք նե րի պահ պան մա նը: Ա վե լի ուշ շրջա
նում՝ բա րո յա կա նութ յան նոր մե րի և  շա րիա թի վար քի կա նոն նե րի 
վե րահս կիչ:

Մուհամմադ մարգարե (570-632). իս լա մում՝ մար գա րե, «մար
գա րե նե րի կնիք», այ սինքն՝ Ալ լա հի ու ղար կած վեր ջին մար գա րեն: 
 Պատ կա նում է  Մեք քա յի  Բա նու  Կու րայշ ցե ղի  Բա նու  Հա շիմ ճյու ղին: 
 Հոր ա նունն Աբ դալ լա էր, մոր ա նու նը՝ Ա մի նա:  Մա նուկ հա սա կում 
որ բա ցել է և  ան ցել սկզբում պա պի՝ Աբդ ալ Մու տա լի բի, ա պա հո
րեղ բոր՝ Ա բու  Տա լի բի խնամ քի տակ:  Պա տա նե կան տա րի քում մեք
քա յա կան քա րա վա նով ճամ փոր դել է  Սի րիա, տե սել ե կե ղե ցի ներ և 
 վան քեր, զրու ցել հոգ ևո րա կան նե րի հետ:  Մու համ մա դը  Մեք քա յում 
աշ խա տան քի է անց նում  Խա դի ջա ա նու նով հա րուստ վա ճա ռա կան 
կնոջ մոտ, ո րին դուր է գա լիս իր ե րի տա սարդ ազ նիվ և  խե լա ցի գոր
ծա կա տա րը, և ն րանք ա մուս նա նում են:  Խա դի ջան 40 տա րե կան 
էր, ար դեն եր կու ան գամ ա մուս նա ցել էր և 4 ե րե խա նե րի մայր էր: 
 Մու համ մա դը 25 տա րե կան էր:  Ֆա տի մա յից  Մու համ մադն ու նե ցավ 
4 դուստր և  եր կու ա րու զա վակ, վեր ջին ներս դեռ մա նուկ հա սա
կում մա հա ցել էին: Ա վագ որ դու ա նու նով  Մու համ մա դին կո չում էին 
նաև Ա բու  Կա սիմ: Իր բազ մա զա վակ հո րեղ բոր՝ Ա բու  Տա լի բի բե ռը 
թեթ ևաց նե լու հա մար  Մու համ մադն իր ըն տա նիք ըն դու նեց նրա որ
դուն՝ ԱլիիբնԱբիՏալիբին: 610 թ.  Մեք քա յի մո տա կայ քում գտնվող 
քա րան ձա վում  Մուհ հա մա դը ա ռա ջին հայտ նութ յունն է ստա նում, 
և Ալ լա հը  Ջիբ րիլ հրեշ տա կա պե տի մի ջո ցով հրա մա յում է նրան կա
տա րել իր վրա դրված մար գա րեա կան ա ռա քե լութ յու նը, ո րի հա մար 
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նրան տրվում են ա ռա ջին այաթները: Ա ռա ջի նը իս լամ է ըն դու նում 
 Խա դի ջան, ա պա՝ Ա լին, իսկ հե տո՝  Մու համ մա դի մտե րիմ բա րե կամ 
հա րուստ և  հե ղի նա կա վոր վա ճա ռա կան Ա բու  Բաք րը:  Մու համ մա դի 
քա րո զը և Ալ լա հի ա յաթ նե րի մի ջո ցով նոր ար ժե քա յին հա մա կար գի 
տա րած ման փոր ձե րը մեք քա ցի կռա պաշտ նե րի դժգո հութ յունն են 
ա ռա ջաց նում, ինչն աս տի ճա նա բար ստեղ ծում է լար ված հա րա բե
րութ յուն ներ ընդ լայն վող մու սուլ մա նա կան հա մայն քի և  բազ մաստ
ված մեք քա ցի նե րի միջև: 619 թ. մար գա րեն եր կու ծանր կո րուստ է 
կրում. մա հա նում են իր հո րեղ բայր  Բա նու  Հա շիմ ցե ղի ա ռաջ նորդ 
Ա բու  Տա լի բը և  Խա դի ջան, ո րոնք իր հե նա րանն ու պաշտ պան ներն 
էին:  Մու սուլ ման նե րի և  հատ կա պես մար գա րեի վի ճա կը  Մեք քա յում 
գնա լով ա վե լի ու ա վե լի ծանր է դառ նում: Ի վեր ջո, հաս նե լով պայ մա
նա վոր վա ծութ յան  Մադինայիբնա կիչ նե րի հետ, 622 թ. նա իր հա
մայն քով տե ղա փոխ վում է (հիջրա կա տա րում) այդ քա ղաք, որ տեղ 
սկսվում է իս լա մի պատ մութ յան նոր փու լը:  Մա դի նա յում մար գա րեն 
դար ձավ քա ղա քի հոգ ևոր և  աշ խար հիկ միանձն յա ղե կա վա րը, կա
տա րեց օ րենսդ րի և  գե րա գույն դա տա վո րի գոր ծա ռույթ ներ:  Սա
կայն, ինչն ա մե նա կար ևորն էր,  Ղուրանի ա յաթ նե րում պա րու նակ
վող օ րենք նե րի և  պատ գամ նե րի հիմ քի վրա նա ստեղ ծեց ում ման: 
 Մար գա րեն ի հայտ բե րեց բա ցա ռիկ քա ղա քա կան, դի վա նա գի տա
կան և  ռազ մա կան տա ղանդ ներ՝ մինչև իր կյան քի ա վար տը կա րո
ղա նա լով հաղ թել ոչ միայն հզոր  Մեք քա յին, այլ նաև իս լա մա կա նաց
նել ամ բողջ Ա րա բա կան թե րակղ զին:  Հա մա ձայն մու սուլ մա նա կան 
ա վան դութ յան՝ իր վեր ջին հաջի ժա մա նակ Ալ լա հը մար գա րեին 
հայտ նեց իր ա յա թով, որ ա վար տել է իր կրո նը մարդ կանց հա մար 
( Ղու րան, 5:3):  Խա դի ջա յի մա հից հե տո մար գա րեն, ըստ տար բեր 
աղբ յուր նե րի, ու նե ցել է 1016 կին:  Հա մա ձայն պատ միչ  Յա կու բիի՝ 
նրանց թի վը 23 կամ 25 էր:  Մու համ մա դի բո լոր ե րե խա նե րը, բա ցի 
Իբ րա հի մից, ծնվել էին  Խա դի ջա յից: Ա րու զա վակ նե րը մա հա ցել էին 
մա նուկ հա սա կում:  Բո լոր դուստ րե րը, բա ցի  Ֆատիմայից, մա հա
ցել էին դեռ ի րենց հոր կեն դա նութ յան օ րոք:  Ֆա տի ման մա հա ցել էր 
նրա նից 6 ա միս հե տո: 

Մումին.հա վա տաց յալ մու սուլ ման:

Մունաֆիկուն.եզակի՝Մունաֆիկ,ա րաբ.՝ եր կե րե սա նի ներ, կեղ
ծա վոր ներ: Այդ պես են  Ղու րա նում ան վան վում  Մա դի նա յի ումմայի 
այն ան դամ նե րը, ո րոնք իբրև թե ըն դու նել էին իս լամ, սա կայն ի րա
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կա նում չէին հա վա տում:  Մու նա ֆիկ նե րի ա ռաջ նոր դը Աբ դալ լահ 
իբն Ու բայն էր, ո րը  Մա դի նա յում  Բա նու խազ րաջ ցե ղի ղե կա վար
նե րից էր և  մար գա րեի քա ղա քա կան հա կա ռա կոր դը դար ձավ:  Շատ 
հար ցե րում հա կադր վում էր նրան, նույ նիսկ փոր ձեց իր կողմ նա կից
նե րի հետ ա ռան ձին մզկիթ հիմ նել, սա կայն դա նրան չհա ջող վեց: 
Երբ նա մա հա ցավ, մար գա րեն ա ղո թեց նրա գե րեզ մա նի վրա, ո րից 
հե տո  Ղու րա նում հայտն վեց մի ա յաթ, ո րով ար գել վեց մու նա ֆիկ նե
րի գե րեզ մա նի վրա ա ղոթք կար դալ:  Հա դիս նե րից մե կում աս վում է, 
որ մու նա ֆիկ նե րը դժոխ քում ա վե լի դա ժան տան ջանք ներ են ստա
նա լու, քան ան հա վատ նե րը, ո րով հետև նրանք կեղ ծա վո րութ յամբ 
վստա հութ յուն են ձեռք բե րում, որն օգ տա գոր ծում են խռո վութ յուն 
և գժ տութ յուն ստեղ ծե լու հա մար: «Ալ Մու նա ֆի կուն» է կոչ վում նաև 
 Ղու րա նի 63րդ  սու րան:

Մուշարաքա.ա րաբ.՝ մաս նակ ցութ յուն: Իս լա մա կան բան կե րի գոր
ծու նեութ յան սկզբունք, ո րը հիմն վում է շա րիա թի վրա:

Մուջահիդ.ա րաբ.՝ ջահադա՝ջանալ բա յից: Կ րո նի մար տիկ, սրբա
զան պա տե րազմ՝ ջի հադ վա րող:

Մուջթադիդ.ա րաբ.՝ ֆեթվա ար ձա կել, ինք նու րույն կրո նաի րա վա
կան լու ծում տալ: Իջթիհադի ի րա վունք ու նե ցող ա լիմ: Այդ ի րա վուն
քը ստա նա լու հա մար նա պետք է ան գիր ի մա նար  Ղու րա նը, հիմ նա
կան մեկ նա բա նութ յուն նե րը, 3 հա զա րից ոչ պա կաս հադիս՝ իս նադ
նե րով, խոր գի տե լիք ներ ու նե նար ֆիկհից և  կա րո ղա նար կի րա ռել 
ֆեթ վա ար ձա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ մե թոդ նե րը, գե րա զանց տի
րա պե տեր ա րա բե րե նին՝ բո լոր հա րա կից գի տութ յուն նե րով և  այլն:

Մուսա. աստ վա ծաշնչ յան  Մով սես, Ալ լա հի ու ղար կած մեծ մար գա
րե նե րից մե կը:

Մուսլիմ.ա րաբ.մու սուլ ման:

Մուրաբահա.իս լա մա կան տնտե սութ յան մեջ ար տա քին տնտե սա
կան գոր ծարք ներ ֆի նան սա վո րե լու նպա տա կով շա րիա թից բխող 
սկզբունք։

Մուրադ.այն հա վա տաց յա լը, ում Ալ լա հը սի րում է, ցան կա նում է 
ի րեն մո տեց նել:



143

Մուրիդ.սու ֆի դառ նալ ցան կա ցող հա վա տաց յալ, որն ու սա նում է 
որ ևէ շեյ խի մոտ: Ալ լա հին ճա նա չել ձգտող:

Մուֆթի.ա րաբ.՝ աֆթա՝ կարծիքարտահայտել բա յից: Եզ րույթն 
ա ռա ջա ցել է 8րդ  դա րի սկզբին «կրո նա կան հար ցե րով խորհր դա
կան» ի մաս տով: 1524 թ. Օս ման յան կայս րութ յու նում  Քե մալ փա
շան նշա նակ վել է գլխա վոր մուֆ թի՝ կրե լով նաև շեյխ ալիս լամ 
տիտ ղո սը: Այս պե տա կան պաշ տոն յան ստանձ նում էր պա տաս խա
նատ վութ յուն կրո նա կան կրթութ յան և  շա րիա թի դա տա րան նե րի 
գոր ծու նեութ յու նը կար գա վո րե լու և  կա նո նա կար գե լու հա մար:  Հե
տա գա յում ղե կա վա րում էր նաև դար ալիֆ թան՝ կրո նաի րա վա կան 
ո րո շում նե րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը շա րիա թի սկզբունք նե րին 
ստու գող հանձ նա ժո ղո վը:  Ներ կա յումս այս պաշ տո նը գո յութ յուն ու
նի սուն նիա կան բնակ չութ յուն ու նե ցող երկր նե րի մե ծա մաս նութ
յու նում: Աշ խար հիկ պե տութ յուն նե րում մուֆ թի ներն ի րենց հա վա
տաց յալ նե րի հա մայնք նե րի ղե կա վար ներն են:

Ն
Նաբի.մար գա րե:

Նաիբ.ա րաբ.՝ տե ղա կալ: Օս ման յան կայս րութ յու նում՝ մուֆ թիի տե
ղա կալ, եր բեմն նաև՝ շա րիա թի դա տա րա նի դա տա վո րի (կա դի) տե
ղա կալ:

Նակիբ.ա րաբ.՝ ա վագ, լիա զոր: Աբ բաս յան նե րի ժա մա նա կաշր ջա
նում՝ հա տուկ պաշ տոն յա, ո րը վե րահս կում էր  Մու համ մադ մար գա
րեի շա ռա վիղ նե րի գոր ծե րը, հետ ևում ում մա յի կող մից նրանց տրա
մադր վող ֆի նան սա կան հատ կա ցում նե րի շա րիա թին հա մա պա
տաս խա նող ի րա կա նաց մա նը:  Սու ֆիա կա նութ յու նում՝ տա րի կա
թի ղե կա վա րի լիա զոր կա ցա րան նե րում: Իս մա յի լա կա նութ յու նում՝ 
հոգևոր հիե րար խիա յի բարձ րա գույն աս տի ճան նե րից մե կը: 

Նակշբանդիականություն. սու ֆիա կան 12 հիմ նա կան տա րի
կաթ նե րից մե կը:  Հիմ նա դիր՝  Բա հա ադ Դին  Նակշ բան դի  Բու հա րայ 
ի (13141389): Ոս կե սիլ սի լա յի մեջ, ո րը խորհր դան շում է հոգ ևոր 
հա ղոր դա կա նութ յու նը, և  ո րը սկսվում է  Մու համ մադ մար գա րեից 
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և Ա բու  Բաք րից, կան նաև շիա յա կան ի մամ նե րի և  գոր ծիչ նե րի 
ա նուն ներ, օ րի նակ՝ 6րդ  ի մամ  Ջա ֆար աս Սա դի կի և  մար գա րեի 
զի նա կից  Սալ ման ալ Ֆա րի սիի:  Նակշ բան դիա կան տա րի կա թը մեր
ժում էր սու ֆիա կան շատ տա րի կաթ նե րի ա ռօ րեա կան կյան քից և 
 գոր ծու նեութ յու նից հրա ժար վե լու պրակ տի կան, չէր ըն դու նում նաև 
բարձ րա ձայն զիքրը՝ հա մա րե լով, որ Ալ լա հի հի շա տա կու մը պետք է 
կա տար վի սու ֆիի սրտում: Այս մո տե ցու մը բխում էր մի ա ռաս պե լից, 
հա մա ձայն ո րի՝ մար գա րեն Ա բու  Բաք րին սո վո րեց րել է լուռ զիք րը, 
երբ որ նրանք  Մա դի նա յի ճա նա պար հին թաքն վել էին քա րան ձա
վում:  Պա հան ջում էր իր ան դամ նե րից խստո րեն հետ ևել շա րիա թի 
օ րենք նե րին և  կա տա րել հա վա տաց յա լի վրա դրված բո լոր պար տա
կա նութ յուն նե րը:  Նակշ բան դիա կան տա րի կա թի մա կամ նե րը 10ն  
են:  Տա րի կա թի գոր ծե լա կեր պը և ն պա տակ նե րը շրջա դարձ ապ րե
ցին Ու բայ դալ լահ Ահ րա րի (մահ. 1490) ժա մա նա կաշր ջա նում, երբ 
նա, տես նե լով իշ խող դա սի՝ Ալ լա հից և  ար դա րութ յու նից հե ռա նա լը, 
հայ տա րա րեց, որ այ սու հետ իր ճա նա պարհն է հզո րութ յուն և  ազ
դե ցութ յուն ա պա հո վե լը նակշ բան դիա կա նութ յան հա մար՝ իշ խա
նութ յան վրա ճնշման հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու հա մար:  Նակշ
բան դիա կա նութ յու նը կա դի րիա կան տա րի կա թից հե տո ա մե նա մեծ 
տա րա ծում ու նե ցողն է:  Հատ կա պես ու ժեղ են նակշ բան դի նե րի 
դիր քե րը  Թուր քիա յում,  Բալ կան նե րում և Հ յու սի սա յին  Կով կա սում: 
Սկ սած միջ նա դա րից՝ նակշ բան դի նե րը կա տա ղի պայ քար են մղել 
բեկ թա շիա կան տա րի կա թի դեմ, ո րում ի վեր ջո հաղ թող են ե ղել: 
 Տա րի կա թը շատ հա րուստ է, ու նի հսկա յա կան կալ վածք ներ, ձեռ
նար կա տի րա կան ըն կե րութ յուն ներ և  այլն:  Կան տե ղե կութ յուն ներ, 
որ  Թուր քիա յի նա խա գահ Էր դո ղա նը և  իշ խող կու սակ ցութ յան վեր
նա խա վի զգա լի մա սը նակշ բան դիա կան տա րի կա թի ան դամ ներ են:

Նահի ան ալ-մունքար վա ամր բի-լ-մառուֆ. ա րաբ.՝ գո վե լիի 
խրա խու սում և  պա խա րա կե լիի մեր ժում:  Մու սուլ մա նի վար քը և  
ապ րե լա կեր պը հա սա րա կութ յան մեջ կար գա վո րող սկզբունք, հա
մա ձայն ո րի՝ հա վա տաց յա լը չպետք է ան տար բեր լի նի իր շուր ջը տե
ղի ու նե ցո ղի նկատ մամբ, այլ պար տա վոր է ար ձա գան քել, ե թե դա 
հնա րա վոր է, գոր ծով, խոս քով, իսկ ե թե անհ նար է կամ վտան գա
վոր, ա պա մտքում իր վե րա բեր մունքն ար տա հայ տե լով:

Նամազ.տե՛սՍալաթ:
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Նաջաֆ.քա ղաք Ի րա քի հա րա վում, որ տեղ ի մամ ԱլիիբնԱբիՏա-
լիբի դամ բա րանն է:  Շիա յա կան սրբա զան վայր է, որ ա մեն տա րի 
տասն յակ մի լիո նա վոր ուխ տա վոր ներ են գնում:

Նիզարիներ.տե՛ս Իսմայիլականություն:

Նիկաբ.մու սուլ մա նա կան կա նա ցի գլխա շոր, որն ամ բող ջո վին ծած
կում է կնոջ դեմ քը, մա զե րը և  պա րա նո ցը՝ նեղ անցք թող նե լով աչ
քե րի հա մար:  Սո վո րա բար սև  գույ նի է լի նում: Չշ փո թել փա րա ջա յի 
հետ: 

Նուսայրիներ.տե՛ս Ալավիներ:

Շ
Շահադա. ա րաբ.՝ վկա յութ յուն:  Հա վա տի բա նաձ ևի («Վ կա յում եմ, 
որ չկա աստ վա ծութ յուն Ալ լա հից բա ցի, և  Մու համ մադն է Ալ լա հի 
մար գա րեն») հռչա կում այն պայ մա նով, որ հռչա կո ղը հստակ հաս
կա նում է այդ բա նաձ ևի ի մաս տը և հ րա ժար վում է բո լոր պատ կե րա
ցում նե րից և մտ քե րից, ո րոնք հա կա սում են դրան:

Շահսեյ-վահսեյ.տե՛ս Աշուրա:

Շայթան.սա տա նա:

Շարիաթ.Ալ լա հի կող մից տրված հավիտենական օ րենք, ո րին պար
տա վոր է հետ ևել յու րա քանչ յուր մու սուլ ման:

Շարիֆ.ա րաբ.՝ ազն վա բա րո, եր բեմն թարգ մա նում են նաև ազնը
վա կան, ին չը սխալ է: Այդ պես էին ան վա նում  Բա նու  Հա շիմ ցե ղի 
ան դամ նե րին, քա նի որ  Մու համ մադ մար գա րեն դրա զա վակ նե րից 
էր:  Հե տա գա յում այդ պես ան վա նե ցին շիա յա կան 2րդ  ի մամ  Հասան
իբնԱլիից սե րող նե րին՝ ի տար բե րութ յուն 3րդ  ի մամ  Հուսեյն իբն
Ալիի շա ռա վիղ նե րի, ո րոնց պատ վա նու նը սայիդ էր:

Շաֆիականություն. սուն նիա կան չորս մազ հաբ նե րից մե կի ան
վա նումն է, տրվել է մազ հա բի հիմ նա դիր ի մամ աշ Շա ֆիի (767
820) ա նու նով: Ծ նունդ է ա ռել  Բաղ դա դում, հե տա գա յում տա րած
վել Ե գիպ տո սում և  Հի ջա զում, ա պա՝ գրե թե ամ բողջ միջ նա դար յան 
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սուն նիա կան աշ խար հում: Ձգ տում է ֆիկ հի հա մա կար գում ռա ցիո
նա լիս տա կան մե թոդ նե րի կի րառ մա նը, այդ իսկ պատ ճա տով քալա-
մի հիմ նա դիր նե րը մեծ մա սամբ պատ կա նել են այս մազ հա բին:  Մի
ջին դիրք է գրա վում հանաֆիականության և  մալիքիականության 
հա մե մատ, ա վե լի մոտ է կանգ նած վեր ջի նիս:  Հանբալիականութ-
յան նկատ մամբ ու նեն խիստ քննա դա տա կան, եր բեմն նաև թշնա
մա կան վե րա բեր մունք, ին չը հատ կա պես ակն հայտ է ե գիպ տա կան 
շա ֆիա կան ա լիմ նե րի վա հա բա կա նութ յա նը տված գնա հա տա կան
նե րում:  Շա ֆիա կա նութ յու նը սահ մա նա փա կում է ռայի և կիյասի 
կի րա ռու մը:  Ներ կա յումս շա ֆի նե րը մե ծա մաս նութ յուն են կազ մում 
Ե գիպ տո սում,  Բահ րեյ նի՝ սուն նիա կան փոք րա մաս նութ յան մեջ, Ար
ևել յան Աֆ րի կա յում, Ին դո նե զիա յում, գոր ծում են նաև  Սի րիա յում և 
 Հա րա վա յին Ա րա բիա յում: 

Շեյխ.ա րաբ.՝տարեց,ծերունի:Նոր և  նո րա գույն շրջա նում ա րա
բա կան ցե ղե րի ա ռաջ նորդ նե րի պատ վա նու նը: Այդ պես են հար գանք 
դրսևո րե լով ան վա նում նաև կրո նա կան հե ղի նա կութ յուն նե րին, աս
վա ծա վա խութ յամբ աչ քի ընկ նող հա վա տաց յալ նե րին, սու ֆիա կան 
ու սու ցիչ նե րին: 

Շեյխալ-իսլամ.տե՛ս  Մուֆթի:

Շիրք.հե թա նո սութ յուն, կռա պաշ տութ յուն, բազ մաստ վա ծութ յուն:

Ո
Ոստիկան. պահ լա վե րեն «ostican», նշա նա կում է հա վա տա րիմ, 
վստա հե լի։  Հա յե րե նի մեջ (գրա բա րում) ոս տի կան էին կոչ վում թա
գա վո րին հա վա տա րիմ և վս տա հե լի մար դիկ, ո րոնց թա գա վո րը 
նշա նա կում էր վե րա կա ցու, կու սա կալ որ ևէ գա վա ռի կամ աշ խար հի 
վրա։ Ա րա բա կան տի րա պե տութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում ոս տի
կան էին կոչ վում ա րաբ նե րի կող մից  Հա յաս տա նի վրա նշա նակ ված 
կու սա կալ նե րը։ Ոս տի կա նը հնա զանդ պի տի պա հեր եր կի րը, պաշտ
պա ներ ար տա քին ու ժե րի հար ձա կում նե րից և  ժա մա նա կին հա վա
քեր հար կե րը: Ոս տի կա նի նստա վայ րը Դ վինն էր, իսկ 8րդ  դա րի 
վեր ջե րից՝  Պար տա վը:
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Ջ
Ջաբարիականություն.ա րաբ.՝ պար տադ րանք, նաև՝ նա խախ նա
մութ յուն, ճա կա տա գիր, եր բեմն թարգ ման վում է որ պես ֆա տա լիզմ: 
Ա ռա ջին հա յե ցա կար գա յին և  գո յա բա նա կան մու սուլ մա նա կան ուղ
ղութ յուն նե րից է վաղ իս լա մում: Կտ րա կա նա պես մեր ժում էր մար
դու կամ քի ա զա տութ յու նը, հա մա րում էր, որ ան ձի բո լոր քայ լե րը, 
գոր ծո ղութ յուն նե րը, ա րարք նե րը կան խո րոշ ված են Ալ լա հի կող մից: 

Ջահիլիա. ա րաբ.՝ ջահիլ՝ տգետ: Նա խաիս լա մա կան ժա մա նա
կաշր ջան, երբ մար դիկ տգետ էին, քա նի որ Ալ լա հին չէին ճա նա չում:

Ջամաա.տե՛ս  Մասջիդ:

Ջաֆարաս-Սադիկ(702-765).շիա յա կա նութ յան մեջ՝ 6րդ  ի մամ: 
 Կար ևո րա գույն դե րա կա տա րութ յունն է ու նե ցել տաս ներ կո ւե րոր
դա կա նութ յան կրո նաի րա վա կան հա մա կար գի զար գաց ման, կա նո
նա կարգ ման և  որ պես ամ բող ջա կա նութ յուն ձևա վո րե լու գոր ծում: 
 Շիա յա կան ա վան դութ յու նը հատ կա պես նշում է նրա գի տե լիք նե
րը ջաֆ րի ո լոր տում (գաղտ նի ի մա մից ի մամ հա ղորդ վող է զո տե րիկ 
գի տե լիք, ո րի շնոր հիվ  Ջա ֆար աս Սա դի կը հա ճախ աստ վա ծա յին 
ներշն չանք և շ նորհ էր ստա նում):  Քա ղա քա կան ա ռու մով  Ջա ֆար 
աս Սա դի կը ձգտում էր լավ հա րա բե րութ յուն ներ պահ պա նե լու իշ
խա նութ յան ե կած Աբբասյանների հետ և  մեր ժում էր շիա յա կան 
տար բեր խմբե րի ապս տամ բե լու և  իշ խա նութ յու նը Ա լիի ըն տա նի
քին վե րա դարձ նե լու կո չե րը և  փոր ձե րը, ին չը հա վա նա բար պատ
ճառ դար ձավ իս մա յի լա կա նութ յան ստեղծ ման հա մար:  Շիա յա կան 
ա վան դութ յու նը հա մա րում է, որ 6րդ  ի մա մին թու նա վո րել են խա
լիֆ ալ Ման սու րի հրա մա նով, ին չը սուն նի նե րի կող մից ժխտվում է:

 Ջա ֆա րիա կա նութ յուն. 6րդ  ի մամ  Ջա ֆար ալ Սա դի կի ա նու նը 
կրող շիա տաս ներ կո ւե րոր դա կան նե րի մազ հաբ:  Ջա ֆար ալ Սա
դիկն իր կյան քի ըն թաց քում ոչ միայն կա ռու ցեց շիա յա կան կրո նաի
րա վա կան ամ բող ջա կան հա մա կար գը, այլ նաև, ու նե նա լով բազ մա
թիվ ա շա կերտ ներ, կա րո ղա ցավ տա րա ծել այն և  դարձ նել կի րա ռե լի 
շիա յա կան բո լոր հա մայնք նե րում:  Ճա նա չե լով  Ղու րա նը և  սուն նան 
որ պես ա ռաջ նա յին աղբ յուր ներ՝ նա մեր ժում էր զի նա կից նե րից հա
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ղորդ վող հա դիս նե րը և  իր գոր ծու նեութ յան մեջ օգ տա գոր ծում էր 
ոչ միայն մար գա րեից, այլ նաև «ահլ ալբեյ թից» հա ղորդ վող նե րը: 
 Բա ցի վե րը նշված աղբ յուր նե րից՝  Ջա ֆար ալ Սա դի կը լայ նո րեն կի
րա ռում էր ռա յը՝ անձ նա կան դա տո ղութ յու նը, անձ նա կան կար ծի
քը, քա նի որ հա մա րում էր, որ անհ րա ժեշտ է հեն վել ակ լի, այ սինքն՝ 
բա նա կա նութ յան, ա ռողջ տրա մա բա նութ յան վրա: Ն րա կար ծի քով, 
ե թե ակ լը կար ծում է, որ ինչոր բան օգ տա կար է, ա պա դա ի րոք օգ
տա կար է, իսկ ե թե կար ծում է, որ վնա սա կար է, ու րեմն ի րոք վնա
սա կար է: Իջ թի հա դի դե րը բարձր գնա հա տե լով՝  Ջա ֆար ալ Սա դի
կը ընդ լայ նեց վեր ջի նիս կի րառ ման շրջա նակ նե րը:  Ջա ֆա րիա կան 
մազ հա բի շրջա նակ նե րում հե տա գա յում ա ռա ջա ցան եր կու տար բեր 
մո տե ցում ներ ու նե ցող ճյու ղեր՝ ու սու լիա կան և  ախ բա րիա կան: Ու
սու լիա կան ներն ըն դու նում էին ֆիկ հի 4 աղբ յուր՝  Ղու րան, սուն նա, 
իջ մա և  ակլ: Ախ բա րիա կան նե րը, ո րոնք հատ կա պես ազ դե ցիկ էին 
1718 դդ., ըն դու նում էին միայն  Ղու րա նը և  սուն նան, ինչ պես նաև 
հրա ժար վում էին 4 շիա յա կան հա դիս նե րի ժո ղո վա ծու նե րում պա
րու նակ վող հա դիս նե րի իս կութ յու նը վեր լու ծե լուց: 

Ջիզյա. գլխա հարկ, ո րը, հա մա ձայն շարիաթի, պար տա վոր էին 
վճա րել զիմմիները:  Հար կը պար տա դիր էր հա սու նութ յան տա րի քի 
բո լոր տղա մարդ կանց հա մար՝ բա ցի ծե րե րից, հաշ ման դամ նե րից, 
ստրուկ նե րից և (մինչև 8րդ դ. սկիզբ) հոգ ևո րա կան նե րից:  Մու սուլ
մա նա կան կրո նաի րա վա կան ուղ ղութ յուն ներն ի րա րից տար բեր վում 
են այս օ րեն քի մեկ նա բան ման հար ցե րում: Ո րոշ դեպ քե րում ջիզ յան 
հա մար վում է զիմ մի նե րի տվյալ հա մայն քի (օ րի նակ՝ տվյալ քա ղա քի 
հայ ա ռա քե լա կան նե րի հա մայն քի) կո լեկ տիվ պա տաս խա նատ վութ
յու նը: Օս ման յան կայս րութ յու նում անձ նա կան պա տաս խա նատ
վութ յու նը և  հա մայն քա յին պա տաս խա նատ վութ յու նը եր բեմն զու
գա հեռ էին կի րառ վում:  Ջիզ յան վճա րե լուց հե տա գա յում ա զատ վում 
էին նաև մու սուլ մա նա կան բա նա կում ծա ռա յող զիմ մի նե րը:

Ջիհադ.ա րաբ.՝ ջահադա՝ջանալ,ջանքգործադրել բա յից: Եզ րույ
թի կրո նա գա ղա փա րա կան ի մաստն է՝ ջանք գոր ծադ րել Ալ լա հի ճա
նա պար հին:  Տար բե րակ վում են ջի հա դի տե սակ ներ: « Մեծ ջի հա դը» 
մար դու ներ քին պայ քարն է չար մտքե րից, սա տա նա յի ազ դե ցութ յու
նից ա զատ վե լու հա մար: « Փոքր ջի հա դը» զին ված սրբա զան պա տե
րազմն է ան հա վատ նե րի դեմ:
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Ջին. մու սուլ մա նա կան դի ցա բա նա կան հա մա կար գում կրա կից 
ստեղծ ված ո գի ներ են, ո րոնք կա րող են ցան կա ցած կեր պա րանք 
ըն դու նել, այդ թվում՝ նաև մարդ կա յին:  Լի նում են չար և  բա րի ջի ներ: 

Ռ
 Ռահ բար. պարսկ.՝ ու ղի ցույց տվող, ա ռաջ նորդ: Ի րա նի Իս լա մա
կան  Հան րա պե տութ յան գե րա գույն ղե կա վար:

Ս
Սադակա. ո ղոր մութ յուն, բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով ծախս
վող մի ջոց ներ:  Հա ճախ շփո թում են զաքաթի հետ:

Սալաթ. ա րաբ.՝ աղոթքկամնամազ (պարսկ.):  Սուն նի նե րը պար
տա վոր են ա մեն օր հինգ ան գամ ա ղոթ քի ամ բողջ նա խա տես ված 
ծե սը կա տա րել:  Շիա նե րը (տաս ներ կո ւե րոր դա կան) ամ բող ջա կան 
ծե սը կա տա րում են ե րեք ան գամ, բայց ար տա սա նում են սահ ման
ված ա ղոթք նե րը հինգ ան գամ: Ե թե հար գե լի պատ ճառ նե րով հա վա
տաց յալ նե րը չեն կա տա րում ա ղոթ քը, ա պա նրանք պար տա վոր են 
հե տա գա յում լրաց նել այն:

Սայիդ. շիա յա կան 3րդ  ի մամ  Հու սեյն իբն Ա լիի շա ռա վիղ նե րի 
պատ վա նունն է:

Սաում. ա րաբ.՝ պահք: Ա մեն տա րի  Ռա մա դան ամ սին հա վա տաց
յալ նե րը պար տա վոր են պահք պա հել, ին չը նշա նա կում է, որ նրանք 
չեն կա րող ու տել, խմել, ծխել և  մարմ նա կան այլ պա հանջ ներ բա վա
րա րել լու սա բա ցից մինչև մայ րա մուտ:  Ռա մա դան ամ սին է Ալ լա հը 
 Մու համ մա դին հանձ նել մար գա րեա կան ա ռա քե լութ յու նը և ն րան 
տվել աստ վա ծա յին հայտ նութ յու նը, ուս տի հա վա տաց յալ ներն այդ 
ա մի սը պետք է անց կաց նեն ա ղոթք նե րով և Ալ լա հի փա ռա բան մամբ: 
 Պահ քը տևում է 30 օր և  ա վարտ վում է ե րե քօր յա տո նա կա տա րութ
յամբ, որ կոչ վում է իդալ-ֆիտր:

Սաֆիր.ա րաբ.՝ դես պան, բա նագ նաց, ճամ փորդ: 12րդ  ի մամ  Մու
համ մադ ալ Մահ դիի «փոքր թա քուց ման» շրջա նում (874940) այդ
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պես էին կոչ վում այն չորս անձ նա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք, ինչ պես 
հա վա տում էին տասնեերկուերորդականները, ու ղարկ վում էին 
ի մա մի կող մից հա մայն քը ղե կա վա րե լու հա մար: 

Սիֆֆինի ճակատամարտ. Սիֆ ֆի նը Եփ րատ գե տի հա րա վա
յին ա փին գտնվող ա վան է, ո րի մա տույց նե րում 657 թ. տե ղի ու նե
ցավ ճա կա տա մարտ ԱլիիբնԱբիՏալիբի և  Մուավիայի բա նակ նե
րի միջև: 8 օր տևած մար տե րի արդ յուն քում Ա լիի բա նա կը մոտ էր 
հաղ թա նա կին, սա կայն 9րդ  օր վա լու սա բա ցին  Մո ւա վիա յի բա նա
կում կռվող  Մու համ մադ մար գա րեի զի նա կից նե րը նի զակ նե րի վրա 
 Ղու րա նի է ջեր բարձ րաց րին մար տը դա դա րեց նե լու նպա տա կով, և 
Ա լին հա մա ձայ նեց այդ ա ռա ջար կին: 12 հա զար մար տիկ, ո րոնք հա
մա ձայն չէին այդ ո րոշ ման հետ, դուրս ե կան Ա լիի բա նա կից, ին չը 
սկիզբ դրեց ումմայի ա ռա ջին բա ժան ման և  խարիջիականությանը: 
 Ճա կա տա մար տը փաս տո րեն ռազ մա կան ա ռու մով ա վարտ վեց Ա լիի 
հաղ թա նա կով, սա կայն քա ղա քա կան ա ռու մով հաղ թո ղը  Մո ւա վիան 
էր, որն օգտ վեց զի նա դա դա րից և  կա րո ղա ցավ ու ժե ղաց նել իր դիր
քե րը հե տա գա իշ խա նութ յան հա մար տար վող պայ քար մղե լու հա
մար:

Սուննա. ա րաբ.՝ օ րի նակ, ճա նա պարհ:  Մու համ մադ մար գա րեի 
խոս քը, գոր ծը, նույ նիսկ լռութ յու նը, ո րոնք վկայ ված են հադիսնե-
րի մեջ:  Սուն նան ֆիկհի՝  Ղու րա նից հե տո երկ րորդ կար ևո րա գույն 
աղբ յուրն է և  հիմք է ծա ռա յում  Ղու րա նի մեկ նա բա նութ յան, ինչ պես 
նաև կրո նա կան և  ի րա վա կան ո րո շում ներ ըն դու նե լու, օ րենք ներ 
ստեղ ծե լու հա մար:  Սուն նա յին պետք է հետ ևեն ուղ ղա հա վատ բո լոր 
մու սուլ ման նե րը: 

Սուննիներ.սուն նա յին հետ ևող և  սուն նիա կա նութ յա նը պատ կա
նող մու սուլ ման ներ:

Սուֆիականություն.8րդ  դա րի երկ րորդ կե սին ա ռա ջա ցած միս
տի կա կան ուղ ղութ յուն իս լա մում, որն իր զար գաց ման ըն թաց քում 
ե րեք փու լեր է ան ցել՝ զուհդի (աս կե տիզ մի), սու ֆիա կան դե պի Ալ լահ 
ճա նա պար հի տե սութ յան ձևա վոր ման և  տարիկաթների:  Հա մար
վում է, որ սու ֆիա կա նութ յու նը ձևա վոր վել է քրիս տո նեա կան ար ևել
յան գնոս տի կա կան հե րե տի կո սա կան ա ղանդ նե րի, նեոպ լա տո նա
կա նութ յան և հնդ կա կան հոգ ևոր տե սութ յունն նե րի ազ դե ցութ յան 
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ներ քո:  Հիմ նա կան գա ղա փա րը կապ ված է է մա նա ցիոն տե սութ յան 
հետ, ըստ ո րի՝  Բարձր յա լը, իր էութ յու նը ար տա հո սեց նե լով ի րե նից 
դուրս, ստեղ ծել է աշ խար հը, գո յը, տիե զեր քը: Ուս տի ճա նա պար հը 
դե պի աստ ված կա րող է հա սա նե լի դառ նալ միայն հո գու, այլ ոչ թե 
բա նա կա նութ յան աշ խա տան քի շնոր հիվ:  Սու ֆիա կա նութ յան տար
բեր ուղ ղութ յուն ներ ձևա վո րել են ի րենց հոգ ևոր ճա նա պարհ նե րը, 
ո րոնք բաղ կա ցած են հա լե րից (վի ճակ) և  մա կամ նե րից (կան գառ, 
կա յան, աս տի ճան, մա կար դակ): Մ շակ վել են մե դի տա ցիոն տար բեր 
տեխ նի կա ներ, ո րոնց շրջա նակ նե րում ստեղծ վել են սու ֆիա կան 
պոե զիան, ե րաժշ տութ յու նը, պա րը և  այլ ձևեր:

Վ
Վիլայաթալ-ֆակիհ, պարսկ.՝ վելայաթեֆաղիհ. շիա տաս ներ
կո ւե րոր դա կան նե րի պե տա կան կա ռա վար ման կրո նա քա ղա քա կան 
վար դա պե տութ յուն, հա մա ձայն ո րի՝ 12րդ  ի մա մի «մեծ թա քուց
ման» մեջ լի նե լու պայ ման նե րում պե տութ յու նը պետք է կա ռա վար վի 
ուս յալ ֆա կիհ նե րի և  մուջ թա հիդ նե րի կող մից:

Տ
Տալիբիներ.12րդ  դա րում ստեղծ ված իս մա յի լա կա նութ յան ճյուղ:

Տալիբան. ա րաբ.՝ տա լիբ՝ ուսանող, մեդրեսեի աշակերտ բա
ռից: Ձ ևա վոր վել է 1994 թ. Աֆ ղանս տա նում փուշ տուն ժո ղովր դին 
պատ կա նող կրո նա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու սա
նող նե րի և  ա շա կերտ նե րի ար մա տա կան շարժ ման արդ յուն քում: 
Իշ խա նութ յան գլուխ է ե կել 1996 թ. (մինչև 2001 թ.)՝ ստեղ ծե լով 
Աֆ ղանս տա նի իս լա մա կան է մի րութ յու նը և  Վա զի րիս տա նի իս լա
մա կան է մի րութ յու նը  Պա կիս տա նի  Վա զի րիս տա նի շրջա նում: 2003 
թ. ՄԱԿը ընդգր կել է  Տա լի բա նը ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի ցու ցա կի մեջ: 1996 թ. գրա վե ցին  Քա բու լը և Աֆ ղանս տա նի 
ամ բողջ տա րած քում շա րիա թը դարձ րին օ րենք նե րի միակ հա մա
կար գը: Աշարիականության հետ ևորդ ներ են: Ար գել վում են հե ռուս
տա տե սութ յու նը, հա մա կար գիչ նե րը, հա մա ցան ցը, ե րաժշ տութ
յու նը, գե ղան կար չութ յու նը, քան դա կա գոր ծութ յու նը, շախ մա տը և  
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այլն:  Կա նանց ար գել վում է աշ խա տել, բուժ վել տղա մարդ բժիշկ նե րի 
մոտ, մաս նակ ցել հա սա րա կա կան կյան քին և  այլն:  Հայտ նի են բազ
մա թիվ վայ րա գութ յուն նե րով, հատ կա պես շիա նե րի նկատ մամբ, 
ինչ պես նաև բուդ դիս տա կան հու շար ձան նե րի ա վեր մամբ:  Ներ կա
յումս լուրջ ուժ են Աֆ ղանս տա նում և  զին ված պայ քար են տա նում 
ՆԱՏՕի ստո րա բա ժա նում նե րի և Աֆ ղանս տա նի օ րի նա կան իշ խա
նութ յուն նե րի դեմ:

Ու
Ուլեմ(հոգն.՝ուլամա).տե՛սԱլիմ:

Ումմա.մու սուլ ման նե րի կրո նա կան հա մայնք:  Կա տար յալ ում ման 
 Մու համ մադ մար գա րեի  Մա դի նա յում ստեղ ծած ում ման էր:

Ուսուլադ-դին.տե՛ս Արքանալ-դին:

Ուսուլալ-իման.տե՛ս Արքանալ-իման:

Ուրֆ.սո վո րույ թա յին ի րա վունք, տոհ մա ցե ղա յին հա սա րա կութ յան 
սո վո րույթ ներ և չգր ված օ րենք ներ, ո րոն ցով կար գա վոր վում և  կա
նո նա կարգ վում էին այդ հա սա րա կութ յուն նե րի կյան քի բո լոր ո լորտ
նե րը: Այն մա սով, ո րը չէր հա կա սում իս լա մի դրույթ նե րին, սո վո րույ
թա յին օ րեն քը մտնում է շարիաթի մեջ:  Քա նի որ տար բեր տա րա
ծաշր ջան նե րում սո վո րույթ նե րը տար բեր էին, շա րիա թի մեջ նույն
պես զգա լի տար բե րութ յուն ներ կան:

Ք
Քաաբա. ա րաբ.՝ խո րա նարդ:  Մու սուլ մա նա կան հիմ նա կան սրբութ
յուն, գտնվում է  Մեք քա յում  Մաջ լիս ալհա րամ մզկի թի բա կի կենտ
րո նում:  Շի նութ յան պա տի մեջ տե ղադր ված է «սև  քա րը», ո րը, 
ինչ պես հա վա տում են մու սուլ ման նե րը, Ալ լահն է ու ղար կել եր կիր: 
 Հա ջի ժա մա նակ հա վա տաց յալ նե րը 7 ան գամ պտույտ են գոր ծում 
 Քաա բա յի շուր ջը, համ բու րում «սև  քա րը» և  այլ ծի սա կան գոր ծո
ղութ յուն ներ կա տա րում:  Խո րա նար դաձև շի նութ յու նը ծածկ ված 
է քիս վա յով՝ սև կ տո րով, ո րի վրա ոս կե թե լով ա սեղ նա գործ ված են 



153

ա յաթ ներ  Ղու րա նից:  Հա մա ձայն ա վան դութ յան՝  Քաա բան կա ռու
ցել է Ա դա մը, սա կայն այն քանդ վել էր ջրհե ղե ղի ժա մա նակ, սա կայն 
ար դեն Իբ րա հի մը և ն րա որ դի Իս մա յի լը վե րա կանգ նե ցին այն (այլ 
վար կա ծի հա մա ձայն՝ այն կա ռուց վել է Իբ րա հի մի և Իս մա յի լի ձեռ
քե րով):  Քաա բան Ա րա բա կան թե րակղ զու այդ շրջա նի սրբա վայրն 
էր ար դեն  Ջահիլիայի շրջա նում:  Հիջ րա յից հե տո  Մու համ մադ մար
գա րեն ա ղոթ քի ուղ ղութ յու նը փո խեց դե պի  Քաա բա՝ այդ պի սով այն 
վե րա ծե լով մու սուլ մա նա կան սրբա վա յի:

Քալամ.ա րաբ.՝ խոսք:  Սուն նիա կան իս լա մի աստ վա ծա բա նա կան 
տե սա կան հա մա կարգ, ո րը կրո նա կան ուս մուն քի հիմ նա վոր ման 
նպա տա կով կի րա ռում է ձևա կան տրա մա բա նութ յան փաս տարկ
ներ, բա նա կա նութ յու նից բխող ա պա ցույց ներ՝ ի տար բե րութ յուն 
ա վան դա կան իս լա մա կան գի տութ յան, ո րը հիմն վում էր թակլիդի 
վրա:  Քա լա մի հիմ քը դրվել է մու թա զի լիա կան գիտ նա կան նե րի ջան
քե րով, ո րոնք կոչ էին ա նում կրո նաի րա վա կան ո լոր տում հիմն վե լու 
միայն ռա ցիո նալ բա ցատ րութ յուն նե րի վրա:  Հե տա գա յում այս մո
տե ցու մը զար գաց վեց և  ման րա մասն մշակ վեց՝ վե րած վե լով քա լա
մի, ալԱ շա րիի և  ալ Մա տու րի դիի կող մից:

Քահին.նա խաիս լա մա կան ա րա բա կան ցե ղե րում՝ քուրմ:

Քասվա/քիսվա.տե՛ս  Քաաբա:

Քաֆիր.ա րաբ.՝ քաֆարա՝ անշնորհակալ լինել, անհավատ լինել 
բա յից:  Հա յե րե նում ա վե լի հայտ նի է գյավուր ձևը:  Քա ֆիր են ան
վա նում ան հա վատ նե րին: Ան հա վատ են նրանք, ո րոնք մեր ժում են 
թաուհիդը,  Մու համ մա դի մար գա րեա կան ա ռա քե լութ յու նը, Ա հեղ 
դա տաս տա նը, դժոխ քի և դ րախ տի գո յութ յու նը և  այլն:  Խա չակ րաց 
ար շա վանք նե րի ժա մա նա կաշր ջա նից այդ պես սկսե ցին ան վա նել 
նաև քրիս տոն յա նե րին, չնա յած դա հա կա սում է վաղ իս լա մի ձևա
կեր պում նե րին և  շա րիա թին:

Քերբելա. քա ղաք Ի րա քում՝  Քու ֆա յի մո տա կայ քում, որ տեղ 
գտնվում է շիա յա կան 3րդ  ի մամ  Հու սեյն իբն Ա լիի դամ բա րա նը: 
Սրբա վայր է, ուր ա մեն տա րի մի լիո նա վոր ուխ տա վոր ներ են գա լիս:

Քուֆր.ան հա վա տութ յուն:  Տե՛ս  Քաֆիր:



154

Օ
Օմայաններ.նա խաիս լա մա կան շրա նում  Մեք քա յի  Բա նու կու րայշ 
ցե ղի ճյուղ, որն ա մե նաազ դե ցիկն էր  Մու համ մադ մար գա րեի այդ 
քա ղա քում քա րո զե լու ժա մա նա կաշր ջա նում:  Բա նու օ մա յա ցե ղի 
ա ռաջ նորդ Ա բու  Սուֆ յա նը  Մու համ մա դի և  իս լա մի թշնա մին էր և  
իս լամ ըն դու նեց իր ցե ղի մյուս ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ միայն այն 
ժա մա նակ, երբ մու սուլ ման նե րի հաղ թա նա կը ակն հայտ էր դար ձել: 
Այս ցե ղին էր պատ կա նում նաև հե տա գա յում 3րդ  խա լիֆ հռչակ
ված Օսմանը, ո րի սպա նութ յու նից հե տո Ա բու  Սուֆ յա նի որ դի  Մուա-
վիան, ո րը  Սի րիա յի կա ռա վա րիչն էր, չըն դու նեց ԱլիիբնԱբիՏալի-
բի խա լի ֆա յութ յու նը, և ն րանց միջև պա տե րազմ սկսվեց: Ա լիի մա
հից հե տո հա մա ձայ նութ յան գա լով  Հա սա նի հետ՝  Մո ւա վիան 661 թ. 
դար ձավ խա լիֆ և  մայ րա քա ղա քը տե ղա փո խեց  Դա մաս կոս: Այս պես 
հիմն վեց Օ մա յան խա լիֆ նե րի հարս տութ յու նը, ո րը կա ռա վա րեց 
մինչև 750 թ.:  Մու սուլ ման նե րի մե ծա մաս նութ յունն այս հարս տութ
յան իշ խա նութ յու նը հա մա րում էր ա նօ րի նա կան: Ա րա բա կան խա լի
ֆա յութ յան պատ մութ յան մեջ Օ մա յան նե րի ժա մա նա կաշր ջա նը հա
մար վում է ա րա բա կան գե րիշ խա նութ յան շրջան՝ ի տար բե րութ յուն 
հե տա գա յում ձևա վոր ված ա րա բա մու սուլ մա նա կա նի: 

Օմարիբնալ-Խատաբ.2րդ  խա լիֆ, պատ կա նում է «ալխու լա ֆա 
առռա շի դուն»՝ «ա ռա քի նի խա լիֆ նե րի» թվին: Օ մա րի խորհր դով 
Ա բու  Բաք րը հրա մա յեց  Զայդ իբն  Սա բի թին գրի առ նել  Ղու րա նը: 
 Խա լի ֆա յութ յու նը ստանձ նել է 634 թ. Ա բու  Բաք րի հրա մա նով: Օ մա
րի ժա մա նակ սրըն թա ցո րեն ծա վալ վե ցին ա րա բա կան նվա ճո ղա կան 
ար շա վանք նե րը, տա պալ վեց և  կազ մա լուծ վեց  Սա սան յան Ի րա նը, և 
 ջախ ջա խիչ պար տութ յան մատն վեց Բ յու զան դիան: Օ մա րը տա ղան
դա վոր զո րա վար էր և  պե տա կան գոր ծիչ, ո րը զգա լի ներդ րում ու
նե ցավ խա լի ֆա յութ յան պե տա կան հա մա կար գի և  վար չա կան կա
ռույց նե րի ստեղծ ման գոր ծում: Ս պան վեց ստրու կի ձեռ քով 644 թ.: 

ՕսմանիբնԱֆվան.3րդ  խա լիֆ, նույն պես պատ կա նում է «ա ռա
քի նի խա լիֆ նե րի» թվին:  Խա լիֆ դար ձել է՝ ընտր վե լով խա լիֆ Օ մա
րի նշա նա կած 6հո գա նոց հան ձա ժո ղո վի (շու րա) կող մից, ընդ 
ո րում ընտ րող նե րի մեջ լուրջ ան հա մա ձայ նութ յուն ներ են ե ղել, թե 
որ թեկ նա ծուն է ա վե լի ար ժա նի (Օս մա նի հետ միա սին քննարկ վում 
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էր նաև Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բի թեկ նա ծութ յու նը): Օս մա նի խա լի ֆա
յութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում շա րու նակ վե ցին հաղ թա կան ար շա
վանք նե րը, և  ընդ լայն վե ցին խա լի ֆա յութ յան սահ ման նե րը: Ն րա 
ժա մա նակ ա վարտ վեց  Ղու րա նի գրա վոր խմբագ րույ թի ստեղ ծու մը: 
Օս մա նը վե րա ծեց շա րիա թի դա տա րա նը ա ռան ձին ինս տի տու տի: 
 Բա ցի դրա նից՝ նա հիմ նեց ոս տի կա նութ յան ինս տի տու տը:  Լի նե
լով շատ նվիր ված և  աստ վա ծա վախ հա վա տաց յալ՝ Օս մա նը նաև, 
հա մա ձայն ո րոշ աղբ յուր նե րի, թույլ մարդ էր իր բնա վո րութ յամբ: 
Այս պատ ճա ռով նա չէր կա րո ղա նում դի մադ րել  Բա նու օ մա յա ցե ղի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ճնշում նե րին և  իր մեր ձա վոր ար յու նա կից նե
րից շա տե րին նշա նա կեց բարձր և  կար ևոր պաշ տոն նե րի: Ն րան
ցից շա տե րը ոչ միայն ի րենց չար դա րաց րին, այլ նաև աչ քի ըն կան 
ի րենց ա գա հութ յամբ, դրա մա շոր թութ յամբ: 656 թ. սպան վեց  Մա դի
նա ե կած ե գիպ տա ցի ապս տամբ նե րի ձեռ քով: Ս պա նութ յան պա հին 
նա  Ղու րան էր կար դում: Օս մա նը ա մուս նա ցել էր մար գա րեի դուստ
րե րի հետ, և  այդ պատ ճա ռով նրան ան վա նում էին  Զուն նու րայն՝ 
Եր կու լու սար ձա կի տեր: 

Ֆ
Ֆատիմյաններ.իս մա յի լա կան խա լի ֆա յա կան հարս տութ յուն, ո րը 
Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յում հիմ նել էր 910 թ. իս մա յի լա կան շարժ ման 
առաջնորդ Ու բայ դալ լա հը, որն իր ծա գու մը կա պում էր  Մու համ մադ 
մար գա րեի դստեր՝  Ֆա տի մա յի հետ: 969 թ. Ե գիպ տո սի գրա վու մից 
հե տո խա լի ֆա յութ յան մայ րա քա ղա քը  Կա հի րեն էր:  Ֆա տիմ յան նե
րը կա րո ղա ցան ըն դար ձա կել ի րենց խա լի ֆա յութ յան սահ ման նե
րը՝ գրա վե լով  Սի րիան,  Հի ջա զը,  Սի ցի լիան,  Պա ղես տի նը:  Ֆա տիմ
յան խա լի ֆա յութ յան տա րած քից իս մա յի լա կան քա րոզ չութ յու նը 
տա րած վում էր բո ւի նե րի և  սել ջուկ նե րի տի րա պե տութ յան տակ 
գտնվող տա րածք ներ՝ խռո վութ յուն և  ապս տամ բութ յուն ներ ա ռա
ջաց նե լով այդ տա րածք նե րում:  Սա կայն Աբ բաս յան նե րի,  Սել ջուկ
նե րի, նոր ման նե րի, ա պա նաև խա չա կիր նե րի հար ված նե րի հետե
վան քով  Ֆա տիմ յան խա լի ֆա յութ յու նը աս տի ճա նա բար կորց րեց իր 
նախ կին հզո րութ յու նը, և 1171 թ. հռչա կա վոր  Սա լահ ադ Դի նը վերջ 
դրեց այդ պե տութ յա նը:  Ֆա տիմ յան խա լի ֆա յութ յու նում, ո րը աչ քի 
էր ընկ նում իր կրո նա կան հան դուր ժո ղա կա նութ յամբ, հա յե րը ապ րել 
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են ար տոն յալ կար գա վի ճա կով: Ն րանք ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են 
երկ րի տնտե սա կան, քա ղա քա կան և մ շա կու թա յին կյան քին, զբա
ղեց րել բարձր պաշ տոն ներ բա նա կում և  պե տա կան հա մա կար գում: 
 Հատ կա պես հայտ նի է 11րդ  դա րի պե տա կան և  ռազ մա կան գոր ծիչ 
 Բադ ալ Ջա մա լի ալԱր մա նին, ո րը  Ֆա տիմ յան խա լիֆ ալ Մուս թան
սի րի խնդրան քով հայ կա կան ստո րա բա ժա նում նե րից կազմ ված 
բա նա կով կա րո ղա ցավ ա զա տագ րել  Կա հի րեն թյուր քե րից և  վե րա
դարձ նել խա լի ֆին իր մայ րա քա ղաք։

Ֆակիհ.ա րաբ.՝ ֆակիհա՝հասկանալ,ճանաչել բա յից:  Ֆիկ հի մաս
նա գետ:  Մու սուլ մա նա կան կրո նաի րա վա կան տե սութ յան մշա կող
ներ, զար գաց նող ներ և  դա սա վան դող ներ: Ուշ միջ նա դա րում զգա լի 
դեր էին խա ղում մու սուլ մա նա կան տար բեր երկր նե րի վար չա կան, 
դա տա կան և տն տե սա կան հա մա կար գե րում:  Ներ կա յումս մի շարք 
երկր նե րում ֆա կիհ նե րի դե րը նույն պես կտրուկ ա ճում է:

Ֆատիմա (բինթ Ալի իբն Աբի Տալիբ). Մու համ մադ մար գա րեի 
դուստ րը, Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բի կի նը, ի մամ ներ  Հա սա նի և  Հու սեյ նի 
մայ րը:  Ֆա տի մա յից են սե րել մար գա րեի բո լոր ժա ռանգ նե րը: Ե գիպ
տո սի  Ֆա տիմ յան նե րի իս մա յի լա կան դի նաս տիան նույն պես իր ծա
գու մը կա պել է  Ֆա տի մա յի հետ: Այս տիկ նոջ կեր պա րը չա փա զանց 
հարգ ված է բո լոր մու սուլ ման նե րի կող մից:  Շիա յա կա նութ յան մեջ 
 Ֆա տի ման ու նի գերբ նա կան հատ կութ յուն ներ, նա ա ռան ձին պաշ
տա մուն քի ա ռար կա է: 

Ֆատիմայի ձեռք. Մու համ մադ մար գա րեի դուստր  Ֆա տի մա յի 
ա նու նը կրող հմա յա կան հատ կութ յուն ներ ու նե ցող թա լիս ման:  Մու
սուլ մա նա կան ա վան դութ յու նը կա պում է այս հմա յա կի ստեղ ծու մը 
մի ա ռաս պե լի հետ, ո րի բո վան դա կութ յու նը հետև յալն է.  Ֆա տի ման 
գդա լով ա պու րը խառ նե լիս է լի նում, երբ տես նում է, որ իր ա մու սին 
Ա լի իբն Ա բի  Տա լի բը նոր կին է բե րում տուն:  Հուզ ված և  վի րա վոր ված 
 Ֆա տի ման չի նկա տում, որ գդա լը ձեռ քից բաց է թո ղել, և  շա րու նա
կում է եռ ման ա պու րը ձեռ քով խառ նել՝ չզգա լով, որ այն վա ռում է իր 
մաշ կը: Այս պատ ճա ռով ա մու լե թը խորհր դան շում է համ բե րութ յուն, 
հույս և  հա վատ և  այս ո րակ նե րով է օժ տում այն կրո ղին: Ի րե նից 
ձեռք է ներ կա յաց նում, ո րի բութ մա տը մար գա րեն է, ցու ցա մա տը՝ 
 Ֆա տի ման, միջ նա մա տը՝ Ա լին, մյուս եր կու մատ նե րը՝ նրանց զա
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վակ ներ  Հա սա նը և  Հու սեյ նը: Իսկ սուն նի նե րը հինգ մատ նե րը հաս
կա նում են և  մեկ նա բա նում որ պես կրո նի հինգ սկզբունք նե րը: 

Ֆեթվա. ի րա վա կան, կրո նա կան, ծի սա կան որ ևէ հար ցի վե րա
բեր յալ մուֆ թիի, մուջ թա հի դի կամ կրո նաի րա վա կան ո րո շում ար
ձա կե լու ի րա վունք ու նե ցող որ ևէ այլ հե ղի նա կութ յան կող մից ձևա
կեր պած հրա հանգ կամ ա ռա ջար կած լու ծում, ո րը պաշ տո նա կան 
բնույթ ու նի:  Ֆեթ վան կա րող է ու նե նալ գրա վոր կամ բա նա վոր ձև և 
հիմք է դառ նում կա դի նե րի դա տա կան ո րո շում ներ ար ձա կե լու ժա
մա նակ:  Ֆեթ վա ներ կա րող են ձևա կերպ վել նաև հա վա տաց յալ նե րի 
այս կամ այն հար ցի շուրջ խնդրի ա ռա ջաց ման վե րա բեր յալ: 

Ֆիկհ.կրո նաի րա վա կան գի տութ յուն նե րի հա մա լիր:  Ֆիկ հի խնդիրն 
է վե րա ծել հա վի տե նա կան աստ վա ծա յին կամ քը մար դու գոր ծե լա
կեր պի, վար քի և  բա րո յա կա նութ յան վե րա բեր յալ, ո րը հայտն վել է 
 Ղու րա նում, և  որն ար տա հայտ վել է  Մու համ մադ մար գա րեի սուն
նա յում, ի րա կան կյան քում գոր ծող և  կի րառ վող օ րենք նե րի և  կա
նոն նե րի:  Մարդ կանց ա մե նօր յա կյան քում գոր ծած ա րարք նե րի այդ 
օ րենք նե րին և  կա նոն նե րին հա մա պա տաս խա նութ յու նը ֆիկ հի 
ձևա կեր պած մե թոդ նե րով ստուգ վում է և տր վում շա րիա թի դա տին: 
Այլ կերպ ա սած՝ ֆիկ հի ա ռար կան են  Բարձր յա լի կամ քի և տր ված 
օ րեն քի մեկ նութ յու նը և  պար զա բա նու մը վեր ջինս կի րա ռե լի դարձ
նե լու նպա տա կով:  Ֆիկ հը բաղ կա ցած է եր կու կար ևոր մա սե րից՝ 
տե սա կան՝ ու սուլ ալֆիկհ (ֆիկ հի ար մատ ներ), և  կի րա ռա կան՝ 
ֆու րու ալֆիկհ (ֆիկ հի ճյու ղեր (կամ ո լորտ ներ):  Ֆիկ հի շրջա նակ
նե րում ձևա վոր վել են տար բեր մազհաբներ: 
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 ABSTRACT

The geopolitical position of the Republic of Armenia, its historical course 
and the developments in modern rapidly changing world create needs 
for every member of civil society to have credible source of information 
to help him or her to quickly navigate in these complex issues. 

Three of the neighboring countries of Armenia are Muslim countries 
and only with Islamic Republic of Iran Armenia has close relations, and 
still have unresolved conflicts with Turkey and Azerbaijan. Moreover, 
the activities of Islamic extremist groups and the impact on both 
regional and global politics, increase the importance of knowledge and 
understanding of these processes. 

Armenians have trade, economic, cultural and social relations with 
many Arabic countries and a lot of citizens of Armenia work in those 
countries. Armenia has also political and diplomatic active presence in 
Arabic countries. These factors and also the existence of the Armenian 
communities in the Muslim countries make important for the citizens 
of Armenia to have reliable source of information about their religious 
and cultural peculiarities which will help the members of civil society in 
establishing relations with Muslim colleagues. 

The structure of the current handbook was crafted taking into account 
these realities and includes sections on Iran, Arabic countries, Islamic 
extremist groups, as well as vocabulary of Islam. 
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• Քննադատական մտածողություն. տրամաբանական սխալներ և  
 հռետորաբանական շեղող կիրառուկներ, 2019, 
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 RhetoricalTricksCriticalThinking 

• Համակարգված մտագործունեության մեթոդաբանություն և   
 կրեատիվ խաղեր, 2018, 
 https://epfarmenia.am/hy/document/MSTACreativeGame 

• Հասարակություն և տեղական ինքնակառավարում.    
 Կազմակերպագործունեական խաղի արդյունքները, 2018, 
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• ԵՀՀն և մշակույթը, գրականությունն ու արվեստը (անգլերեն), 2018, 
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• Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության   
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https://epfarmenia.am/document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature


161

This manual is about the neighboring societies of Armenia. It is developed for 
the civil society representatives, students and the general public in order to get 
acquainted with the cultural, political and social developments of the region.

YSU Center for Civilization and Cultural Studies (CCCS)
Anna Gevorgyan, Davit Hovhannisyan, Hayk Mkrtchyan, Shoushan 
Kyureghyan, Tatevik Mkrtchyan / Armenia and the region
Eurasia Partnership Foundation – Yerevan, 2019. 162 pages

EurasiaPartnershipFoundation’s(EPF) guiding vision is a South Caucasus 
that is peaceful, conflictfree and cooperative with civically engaged citizens, 
socially responsible businesses, and sustainable, accountable and effective 
third sector organizations. EPF works on critical thinking issues and alternative 
education methods for many years within its various programs: human rights, 
conflict transformation and peacebuilding, and civil society building.

This publication is a part of the series of manuals published under the “EPF 
University” heading. This publication is a part of Education, methodology 
of history, culture and values (EMHCV) direction. The series include texts 
which belong to four large thematic directions:

Critical Thinking (CT)

War and Peace (WP)

Civil Society (CS)

Education, methodology of history, culture and values (EMHCV)
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“CSODePo:CSODevelopmentProgram”aimsatfosteringsustainablecivil
societydevelopmentthroughstrengtheningthecapacityofCSOsascritical
actors to advanceandoversee reform, improve servicesand contribute to
thedevelopmentofmoreeffectivegovernanceintheeconomic,democratic,
healthandsocialspheres.

The Center for Civilization and Cultural Studies (CCCS) is an independent 
division of the Yerevan State University (YSU) that conducts fundamental 
studies in the fields of culture, politics, geopolitics, etc. The CCCS also carries 
out expert analyses in several aspects of civilization processes and situational 
studies focused on current events and global developments. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԸ

ARMENIA AND THE REGION

Էջադրումը և գրքի ձևավորումը՝ 
լուսինե թալալյան

Չափսը. 16.5X24
Տառատեսակը. Arial

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ
Ազատության պող. 1/21, բն. 23, 0037, Երևան

www.epfarmenia.am

Ուրախ կլինենք ստանալ ձեր կարծիքը ձեռնարկի վերաբերյալ

հետևյալ էլ. Հասցեով 
infoepf@epfound.am

Please send your comments / feedback to

infoepf@epfound.am

Գիրքը հնարավոր է ներբեռնել հետևյալ հղմամբ.
The book can be downloaded via this link:

https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia_and_the_Region

https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia_and_the_Region
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