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մեկնաբանություն, կրոնական հիմն, սեր, արբեցում 
 

Եզդիականությունը, ձևավորված լինելով Հյուսիսային Իրա-

քի Լալիշի կիրճում սուֆի Շեյխ Ադի 1  բին Մուսաֆիրի գլխա-

վորած ադավիա եղբայրակցության հիմքի վրա2, պահպանել է 

բազմաթիվ սուֆիական տարրեր, որոնք ոչ միայն հանդես են 

գալիս որոշակի ծեսերի ու արարողությունների, այլև աղոթք-

ներում հանդիպող կրոնական եզրերի տեսքով: Ստորև ներկա-

յացվելու են սուֆիական սիրո և արբեցումի հետ առնչվող այն 

եզրերը, որոնք հանդիպում են եզդիական կրոնական հիմնե-

րում: 

Muhabat (արաբ. mūhabbat «սեր») անունն է կրում սուֆիական 

ինքնակատարելագործման ճանապարհի կանգառներից մեկը: 

Այն խորհրդանշում է ոչ միայն աստվածային սերը ընդհանրա-

պես, այլև ինքնակատարելագործվող սուֆիի տածած սերն 

Աստծո նկատմամբ3: Հայտնի է, որ աստվածային էության հան-

դեպ սիրո գաղափարը սուֆի ճգնակյացների ուսմունքի հիմնա-

                                                            
* Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ իրանագիտության ամբիո-

նի ասիստենտ: Էլ. փոստ` amryantereza@ysu.am 
1  Եզդիները Շեյխ Ադիին անվանում են նաև Շեխադի կամ Շիխադի (տե՛ս 

Ավդալ Ա., Եզդի քրդերի հավատալիքները, Երևան, 2006, էջ 20, 21, 27): Շեյխ 

Ադիի կերպարը սրբացվել է եզդիական հավատալիքներում:  
2 Տե՛ս Аракелова В., К истории формирования езидской общины, Иран-намэ 

№ 4, Ереван, 2006, cc. 63-66.  
حات و تعبيرات عرفانی، انتيارات طهوری، چاپ دهم، سيد جعفر سجادی، فرهنگ اصطال   ٧٠٠ .ص  3

١٣٩٣تهران،  
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կան բաղադրիչներից էր4, իսկ միստիկական սերը սուֆիական 

գաղափարախոսության անկյունաքարը 5 : Եզդիական կրոնա-

կան հիմներից մեկում նշվում է. 

 

Ēzdānē ma bi rahmānī 

Hisn ū ĵamāl ži ma rā ānī 

Dastūr dā qalamē qudratē 

Am āvētin nāv suřā muhbatē. (Qawlē Āfirīnā Dinyāyē)6  

 

Մեր բարեգութ Աստվածը 

Գեղեցկություն ու վեհություն պարգևեց մեզ, 

[Նա] հրամայեց զորության գրչին [և]  

Մեզ նետեց սիրո գաղտնիքի մեջ: 

 

Նշված կրոնական հիմնում muhbat եզրը հանդես է գալիս 

suř/siř (արաբ. sīrr «գաղտնիք», asrār «գաղտնիքներ») բառի հետ, 

որը սուֆիզմում կիրառվում է «[աստվածային] գաղտնիք», 

«[աստվածային] էություն» նշանակություններով 7 : Ծայրահեղ 

շիայական հանրույթների տիեզերածնության մեջ siř-ը աշխար-

հի արարմանը նախորդող այն վիճակն է, երբ Աստծո էությունը 

տարրալուծված է ողջ տիեզերքում8: Եզդիների կրոնական բա-

ռապաշարաում siř եզրը չի մեկնաբանվում սուֆիական տե-

                                                            
4 Chittick W., The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi, New York, 

1983, pp. 195-205: Фильштинский И., Шидфар Б., Очерк арабо-мусульманской 

культуры (VII-XII вв.),  Москва, 1971 с. 156:  
5 Schimmel  A., Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill, 1975, pp. 11, 125: 
6 Kreyenbroek, 1995, p. 184: 
7 Брагинский В., Символизм суфийского пути в “Поэме о море женщин” и мотив 

свадебного корабля // Суфизм в контексте мусульманской культуры, /Отв. ред. 

Пригарина Н./, Москва, 1989, c. 177: 
8  Жуковский В., Секта "Людей истины" – Ahli hakk в Персии, Записки 

Восточного отделения Императорского Русского археологического общества, 

том 2, Выпуск 1 и 2, Санкт-Петербург, 1887, с. 9: 
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սանկյունից, այն կիրառվում է «գաղտնիք» նշանակությամբ, եր-

բեմն էլ՝ «սրբազան արարած» իմաստով9: 

 

Aw bū āšē muhbatē 

Barē wī ži haqīqatē 

Āvā wī ya ži ma’rīfatē…(Qawlē Āšē Muhbatē)10  

Նա սիրո ջրաղաց դառավ, 

Նրա պտուղը հաղիղաթից  է, 

Նրա ջուրը մարիֆատից է: 

 

Կրոնական հիմնի վերը նշված հատվածում հիշատակված են 

haqīqat և ma’rīfat եզրերը11, որոնք եզդի հոգևորականների կող-

մից ընդհանուր ձևով մեկնաբանվում են որպես «ճշմարտութ-

յուն» և «իմաստնություն»: Դրանք, ըստ էության, սուֆիական եզ-

րեր են. սուֆիզմում haqīqat (թարգմ. «ճշմարտություն») կոչվում 

է ինքնակատարելագործման ճանապարհի վերջին կանգառը12: 

Ma’rīfat-ը (թարգմ. «իմացություն», «իմաստնություն») սուֆիզ-

մում աստվածային էությունն ընկալելու հնարավորությունն է, 

որը մեկնաբանվում է նաև որպես «Աստծո էության հետ միա-

վորումը ընկալելու կարողություն» 13 : Եզդիականության մեջ 

ma’rīfat եզրը կորցրել է իր նախնական նշանակությունը և ունի 

«նախանձախնդրություն», «իմաստնություն», «տաղանդ» ի-

մաստները: 

                                                            
9 Kreyenbroek Ph., Yezidism: Its Background, Observances and Textual Tradition, 

New York, 1995, p. 342: 
10 Bedelē Feqīr Hecī, Bawerī ū Mītologīya Ēzdīyan, Çendeha tēkst ū Vekolīn, Dihok, 

2002, rûp. 266:  
11 Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի հիմնական կանգառ-

ները կոչվում էին շարիաթ, թարիկաթ, մարիֆաթ, հաղիղաթ  (Курбонмамадов 

А., Эстетическая доктрина суфизма, Душанбе, 1987, с. 11): 
12 Schimmel, 1975, pp. 16, 98-99: 
13  Фильштинский И., Концепция единства религиозного опыта у арабских 

суфиев // Суфизм в контексте мусульманской культуры, /Отв. ред. Пригарина 

Н./, Москва, 1989, с. 30: 
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Ինքնակատարելագործվող սուֆին, ով գտնվում է ճշմար-

տության փնտրտուքի մեջ և տոգորված է աստվածային էությու-

նը հասկանալու գաղափարով, սուֆիական գրականության մեջ 

անվանվում է սիրահար (ašīq արաբ. «սիրահար»), իսկ սիրեցյա-

լի դերում հանդես է գալիս Աստված14: Եզդիական կրոնական 

հիմներում սիրահարը կոչվում է ašēq, իսկ երբեմն՝ mōhēb15 (ա-

րաբ. محب  [mūhīb] բռց. «սիրող»): 

 

Aw zamānakī ži mēž bū 

Šārē Basrāyē šārē dawrēš bū 

Dawrēš āšiqē kamālī ĵēš bū. (Qawlē dōtā qādiyē Basrāyē)16  

Հինավուրց ժամանակներում 

Բասրա քաղաքը դերվիշի17 քաղաքն էր 

Դերվիշը կատարյալ սիրահար էր: 

 

Āšiqā aw sur dīya 

Āxāvtbū ži mahfalēt walīya 

Āšiqō dābidayn madahēt Šēxē Ādīya. (Qawlē qāzī Askar)18  

Սիրահարները տեսել են այդ գաղտնիքը, 

[Նրանք] խոսել են սրբերի հավաքատեղիից. 

«Ո՛վ սիրահարներ, գովաբանե՛ք Շեյխ Ադիին»: 

 

                                                            
14 Schimmel,1975, pp. 125, 129: 
15 Պարսից սուֆիական գրականության նմուշներից մեկում նշվում է. 
 محب و محبوب اردانی
.محب را غير محبوبش ندانی  
.ص ٧٠١) ،١٣٩٣سيد جعفر سجادی،   ): 
16 Bedelē Feqīr Hecī, 2002, rûp. 81: 
17  Եզդիների կրոնական հիմներում հանդիպող dawrēš եզրը ներկայումս 

մեկնաբանվում է որպես «սուրբ»: Dawrēš կոչվող սրբերը, ըստ երևույթին, 

եզդիական կրոնում սրբացված սուֆի առաջնորդներ են: Միջնադարում 

դարվիշ կամ դերվիշ էին կոչվում ճամփորդող սուֆիները (Lings M., What is 

Sufism?, California, 1975, 47): 
18 Bedelē Feqīr Hecī, 2002, rûp. 349: 
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Āšiq wa dibēžiya 

Yā Siltān Ězī ma ži ta hīviya 

Dē Malik Šarfadīn rākay bō ma kaya mahdiya. 

(Qawlē Šarfadīn)19  

Սիրահարն ասում է.  

«Ո՛վ Սուլթան Եզիդ20, մեր հույսը դու ես, 

Շարֆադինին21 հանի՛ր, մեզ համար դարձրու մահդի22»: 

 

Āšiqā aw mīr dīt ū kin nāsa 

Žēk vāvārtin muhbata ū kāsa 

Kira riknē čandī asāsa. (Qawlē Zabūnī Maksūr)23  

Սիրահարները տեսան թագավորին24 ու ճանաչեցին  

[նրան], 

[Թագավորն] առանձնացրեց սերն ու գավաթը25, 

Դրանք դարձրեց հիմնասյուներ26:  

                                                            
19 Նույն տեղում, էջ 101: 
20  Սուլթան Եզիդը (Siltān Ězīd) եզդիական գլխավոր սրբերից  մեկն է, ով 

հայտնի է նաև Կարմիր Սուլթան Եզիդ (Siltān Ězīdē Sor) անունով:  
21 Եզդիական հավատալիքների համաձայն, Ահեղ դատաստանի օրը Շարֆա-

դինը գալու է երկիր և փրկելու մարդկությանը. այլ կերպ ասած՝ Շարֆադինը 

եզդիական կրոնական հիմներում հանդես է գալիս որպես մեսիա (Bedelē Feqīr 

Hecī, 2002, řūp. 105): 
22 Մահդի է կոչվում փրկիչ մեսիան: Մահդիի գաղափարը եզդիականության 

մեջ ներմուծվել է իսլամից, որտեղ մահդին աշխարհի փրկիչն է՝ մեսիան 

(Ислам: Энциклопедический словарь/Коллектив авторов, ред. Негря Л., Москва, 

1991, с. 163): 
23 Kreyenbroek, 1995, p. 170: 
24 Եզդիական կրոնական հիմներում Աստված մեծարվում է pādšā (պրս. pādišāh 

«թագավոր»), malak (արաբ. malik «թագավոր»), mīr (արաբ. amīr «թագավոր», 

«իշխան») և այլ պատվանուններով (տե՛ս Առաքելովա Վ., Ամրյան Թ., Աստծո 

անունները եզդիական բանահյուսության մեջ, Օրիենտալիա, պրակ 11, 

Երևան, 2010, էջ 3-15): 
25 Խոսքը միստիկական սիրո և գիտելիքի գավաթի մասին է: 
26  Եզդիական կրոնական բառապաշարում սյուն (arkān) անվանվում են 

կրոնական պատվիրանները:  
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Եզդիական կրոնական հիմներում հանդիպում է k’ās (թարգմ. 

«գավաթ»), երբեմն՝ t’ās եզրը: Գավաթի գաղափարը, ընդհանրա-

պես, զուգադրվում է քրիստոնեական «վերջին ընթրիքի» ծիսա-

կատարության գավաթի հետ. այն խորհրդանշում է հոգևոր 

լույս, հայտնություն, գիտություն27 : Սուֆիական գեղագիտութ-

յան մեջ գավաթը հանդես է գալիս որպես խորհրդապաշտական 

գիտելիքի և սիրո խորհրդանիշ28, երբեմն էլ սուֆիական գրակա-

նության մեջ այն ներկայացվում է որպես  ճգնակյաց սուֆիի 

սրտի սիմվոլ 29 : Եզդիական կրոնական հիմներում գավաթը 

հանդես է գալիս որպես. 

1.Եզդիական սրբերի ու առաջնորդների կողմից տրված գա-

վաթ: 

 

Sayīdō tī bin Xidir, 

Ta dā dastē min k’āsaka bik’ir (Qawlē Ĭmānē)30  

Խդրի31 որդի սուրբ, 
Դու մի անարատ գավաթ տվեցիր իմ ձեռքը:  

 

T’āsak dā min řikānē ā’mē, 

Mi vaxarī tamāmē, 

Dastūrī Šīxādī nāvā mālā Ša’mē. (Qawlē Xāfilē Bēnāsīn)32  

[Նա] մի գավաթ տվեց ինձ,  

Ես խմեցի ամբողջությամբ, 

                                                            
27 Трессидер Дж., Словарь символов, Москва   2001, с. 47: 
28 Տե՛ս Нурбахш Дж., Энциклопедия суфийской символики; 

http://nimatullahi.sufism.ru/nashi-izdaniya/sufijskaya-simvolika/entsiklopediya-

sufijskikh-simvolov.html  /20.01.2014/; http://nimatullahi.sufism.ru/nashi-

izdaniya/sufijskaya-simvolika/entsiklopediya-sufijskikh-simvolov.html#18b   

/20.01.2014/.  
١٣٩٣سيد جعفر سجادی،   ٢٨٠ .ص   29    
30 Celil O. û  Celil C., Zargotina Kurda, II, Moscow, 1978, rûp. 49: 
31 Խդր Նավին սիրո հովանավոր համարվող եզդիական սուրբ է: 
32 Celil, Celil, 1978, rûp. 26:  
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[Դա] արևմուտքից (բռց. Շամից)33 [եկած] Շեյխ Ադիի հրա-

մանն է: 

 

Hāta Bāsōrē xudānē kāsē 

Hay riknō ži āsāsē 

Siltān Ēzīda bi xō xudānē kāsē. (Qawlē hazār ū ēk nāv)34  

Եկավ գավաթի Կարմիր տիրակալը, 

Դա է ամեն ինչի հիմքը, 

Սուլթան Եզիդը գավաթի տիրակալն է:  

 

2.Երկնքից ուղարկված կամ սրբերի կողմից տրված գավաթ, 

որից խմում են հավատացյալները, բարեպաշտները, սրբերը, 

իսկ անհավատներն ու մոլորյալներն այն չեն ընդունում: 

 

K’āsā trīyē řaša, 

Nāzil bīya a’rša, 

Xāsā xārīya, xāfila kōrin, pē naxāšin.  

(Qawlē Šēxūbak’ir, šāxā 1)35 

Սև խաղողի գավաթն է, 

[Այն] ներքև է իջել երկնքից, 

Սրբերը խմել են, մոլորյալները կույր են,  

[նրանք] հիվանդացել են դրանով: 

 

K’āsā na ži trīyē, 

Malak’ Šīxsin ži xuyā a’nīyā xwa čē kirīyē, 

Xāsā xārīya, xāfila kōrin, pē k’ifirīya. (Qawlē Šēxūbak’ir, šāxā 1)36 

                                                            
33 Շամը (տեքստում՝ Šām) արաբերենում Ասորիքի նշանակյալն է, որ եզդիների 

լեզվում իմաստային լայնացում է ապրել և նշանակում է «արևմուտք», քանի որ 

Ասորիքի տարածքը ընկած է եզդիներով բնակեցված Լալիշից ու Սինջարից 

արևմուտք: 
34 Bedelē Feqīr Hecī, 2002, rûp. 218: 
35 Celil, Celil, 1978, rûp. 10: 
36 Նույն տեղում, էջ 10:  
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Գավաթը խաղողից չէ, 

Շեյխսընը37 [այն] արարել է իր ճակատի աղից, 

Սրբերը խմել են, մոլորյալները կույր են, դա չեն ընդունել: 

 

Aw kās dā darwēšī parwardaya 

Aw muhibē kāsā xwaya 

Malik Šēx Sin vaxwār šik tē tunaya… (Qawlē hazār ū ēk nāv)38   

Այդ գավաթը տվեց դերվիշը, 

Նա իր գավաթի սիրահարն է, 

Շեյխսընը խմեց [դա] անկասկած: 

 

Suhbatā har haftāna 

Taxtē nūr ū šav ū rōž ū hayv li sar dastāna 

Šarāb li tihūr kāsā wāna. (Qawlē Taxtā)39  

[Ահա] յոթ [սրբերը]40 զրուցում են, 

Լույսն ու խավարը, արևն ու լուսինը [նրանց] ձեռքում են, 

Գինին լցվում է նրանց գավաթների մեջ: 

 

Yā darwēš xarqa sitāra 

Hinĵiyē vaxwar bū kāsā ta’la. (Qawlē Āxratē)41  

Քուրձ հագնող դերվիշը 

Խմեց դառը գավաթը: 

 

3.Գավաթ, որը մաքրում, վեհացնում ու բարձրացնում է խմո-

ղին: 

 

 

                                                            
37 Շեյխսընը եզդիական սրբերից մեկն է:  
38 Bedelē Feqīr Hecī, 2002, rûp. 219: 
39 Նույն տեղում, էջ 338: 
40 Խոսքը եզդիական հավատալիքներում իր ուրույն տեղն ունեցող յոթ սրբերի 

կամ յոթ հրեշտակների մասին է: 
41 Bedelē Feqīr Hecī, 2002, rûp. 121: 
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Aw k’ās dā Šēxōbakir 

Hay širīnō waka šakir 

Padšayī karamak bi ta kir 

Law ĵēy xō li bā takir. (Qawlē hazār ū ēk nāv)42  

Այդ գավաթը տվեց Շեյխուբաքրը,43 

[Այն] քաղցր է շաքարի պես. 

Թագավորը բարիք գործեց քեզ համար 

Նա քեզ մոտեցրեց իրեն (բռց. «իր տեղը մոտեցրեց  

քո տեղին»): 

 

Ĵīk li buhuštē xāštir habū, 

K’ās ū bādī yē ma būn. (Qawlē Xāfilē Bēnāsīn)44   

Դրախտից լավ մի տեղ կար, 

[Այդտեղ] գավաթները մեզ էին պատկանում: 

 

4. Որպես Ադամին կյանք պարգևող գավաթ: 

 

Ādam pēγambar ži wē kāsē vadixwār ū pē xōš tē, 

Karamatā wē kāsē hāt ū gahištē 

Law Ādam pēγambar hilgirt ū bira bahištē.  

(Qawlē Zabūnī Maksūr)45  

Ադամ մարգարեն46 այդ գավաթից խմեց,  

և դա նրան դուր եկավ, 

Այդ գավաթի հրաշագործությունը հասավ [նրան],  

Ադամ մարգարեին գրկեց տարավ դրախտ: 

 

 

                                                            
42 Նույն տեղում, էջ 218-219: 
43 Շեյխուբաքրը եզդիական սրբերից մեկն է: 
44 Celil, Celil, 1978, rûp. 25:  
45 Kreyenbroek, 1995, p.176: 
46 Եզդիական կրոնական հիմներում և բանահյուսության մեջ առաջին մարդ 

Ադամը անվանվում է մարգարե: 
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Āqūb gō: “Saydāyē minō, aw šuxulā Xwadē waku ānī,  

Ruh’ nāvā sar ū dast dānī, 

Ew a’zīz Malak Farxadīn bū, k’ās pē ānī”. (Qawlē Šēx ū Āqūb)47  

Ակուբն48 ասաց. «Ո՛վ ուսուցիչ, Աստված բերեց, 

Հոգին դրեց [Ադամի] մարմնի մեջ  

(բռց. «գլխի ու ձեռքերի մեջ»), 

Սուրբ Ֆարխադինը49 գավաթը բերեց Ադամի համար»: 

 

Xudāvandē ma rahmānī 

Kāsā surē ži Ādam řā ānī 

Āv ži kāsē vaxār važīyā 

Ĵīdā mast bū, hažīyā. (Qawlē Āfirīnā Dinyāyē)50  

Մեր բարեգութ տիրակալը 

Ադամին մատուցեց գաղտնիքի գավաթը, 

[Ադամը] գավաթից ջուր խմեց, կյանքով լցվեց  

(բռց. «ապրեց»), 

Արբեցավ ու տեղից շարժվեց: 

 

Ակնհայտ է, որ եզդիական կրոնական հիմներում հիշատակ-

վող գավաթը սուֆիական ավանդույթից մնացած ժառանգութ-

յուն է: Եզդի հոգևորականները, սակայն, k’ās-ը մեկնաբանում են 

որպես «գինու գավաթ»՝ դա պարզաբանելով այն հանգամանքով, 

որ ի տարբերություն մուսուլմանների, եզդիներն օգտագործում 

են ոգելից խմիչք51: Որոշ հոգևորականներ էլ k’ās-ը մեկնաբա-

                                                            
47 Celil, Celil, 1978, rûp. 45: 
48 Ակուբը եզդիական բանահյուսության մեջ և կրոնական հիմներում հիշա-

տակվող սրբերից մեկն է, ով համապատասխանում է հինկտակարանյան Հա-

կոբին: 
49 Եզդիական սրբերից մեկն է: Համարվում է լուսնի սկավառակի տիրակալը 

(տե՛ս Arakelova V., Three figures from the Yezidi Folk Pantheon, Iran and the 

Caucasus, Vol. 6.1-2, Leiden, 2002, pp. 57-73): 
50 Kreyenbroek, 1995, p. 188. 
51 Տե՛ս Guest J., The Yezidis: A Study in Survival, New York, 1987, p. 31. 
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նում են որպես «կենացներ, որ եզդիները խմում են սրբերի ու 

հրեշտակների պատվին»52:  

Եզդիական կրոնական հիմներում պահպանված մեկ այլ սու-

ֆիական հասկացություն է արբեցումի (mast, sarmast, sarxwaš 

թարգմ. «արբեցած», «հարբած») գաղափարը: Սուֆիական գեղա-

գիտության մեջ այն խորհրդանշում է աստվածային սիրով և ի-

մաստնությամբ արբեցած լինելը53:  Եզդիական կրոնական հիմ-

ներում նշվում է. 

 

Mastim ži qadahē 

Lālišē xudānē qubahē 

Dē bi Šēšims dayn madahē. (Qawlē Šēšimsē Tawrēžī)54  

[Ես] արբեցած եմ գավաթից, 

Լալիշում է սրբավայրի տիրակալը, 

[Եկեք] գովաբանենք Շեյխ Շամսին: 

 

Av dinyā mastxānaya 

Wak xawnā šavāna. (Qawlē Miskīnō Žārō)55  

Այս աշխարհը արբենալու տեղ է, 

Գիշերվա երազի նման է: 

 

Եզդիական կրոնական հիմներում «արբեցած» են անվանվում 

եզդիական սրբերը կամ այն բարեպաշտ անձինք, ովքեր ձգտում 

են ընկալել ճշմարտությունը: 

 

  

                                                            
52 Սրբերին նվիրված բաժակաճառերը եզդիներն անվանում են a’šq  (արաբ. a’šq 

«սեր») (Asatrian G., Arakelova V., The Yezidi Pantheon, Iran and the Caucasus, Vol. 

8.2, Leiden, 2004,  p. 263): 
. ص  ٧٢١ 53 ،١٣٩٣دی، سيد جعفر سجا  : 
54 Kreyenbroek, 1995, p. 258: 
55 Նույն տեղում, էջ 306: 
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Či lāwakī sarmasta  

Bi suřā mīrē xō vadiwasta. (Qawlē Saramargē)56  

Ինչ արբեցած տղա է, 

Ձգտում է [իմանալ] իր թագավորի գաղտնիքը: 

 

Dōr hātīya šarābē sarmasta 

Dastūr ži xudē ū mērā di xwasta. (Rāba A’dawīya)57   

Պտտվել է գինուց արբեցածը 

[Նա] Աստծուց ու սրբերից հրաման է ուզում: 

 

Řābīyē, Řa’bīyā mina sarmasta, 

Dīsā wak’āzak hidābū dasta…(Bayt’ā Řa’bīyē)58  

Ռաբիան է59, իմ արբեցած Ռաբիան,  

Նա վերցրել է գավազանը... 

 

Gō: “Mīrō, mastā malōmīnin, 

Am hařin h’ālē H’usēyīn bivīnin.”60 

Ասաց. «Ով թագավոր, եկեք չվշտացնենք արբեցածներին, 

Գնանք Հուսեյնի61 վիճակը տեսնելու»: 

                                                            
56 Նույն տեղում, էջ 312: 
57 Bedelē Feqīr Hecī, 2002, rûp. 198: 
58 Celil, Celil, 1978, rûp. 32: 
59  Ռաբիա ալ-Ադավիան միջնադարյան հայտնի սուֆի ( /١٦٩ـ١٦٣. ، ص شيخ   

١٣٨٩/ ٢٠١٠تهران، ،١فريدالدين عطار، تذکرةاالوليا، جلد  ): Բասրայից ծագող այդ արաբ կինը 

եզդիական հավատալիքներում հանդես է գալիս որպես բարեպաշտ ու աստ-

վածահավատ եզդի կին: Եզդիականության մեջ կա նրան նվիրված կրոնական 

հիմն (տե՛ս Celil, Celil, 1978, rûp. 29-33; Bedelē Feqīr Hecī, 2002, řūp.192-198): 
60 V. Arakelova, Sufi saints in the Yezidi tradition, “Iran and the Caucasus”, vol. 5, 

2001, p. 185  
61 Հուսեյն Հալլաջը միջնադարյան սուֆի է, ով մահապատժի է ենթարկվել իր 

կրոնական հայացքների համար և համարվում է սուֆի մարտիրոս 

(Фильштинский, 1989, сс. 29-34): Եզդիական կրոնական հիմներից մեկում նա 

ներկայացվում է որպես հավատացյալ եզդի, ում հետապնդում ու սպանում են 

մուսուլմանները: 
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Mastī sikrānim 

Nēčīrvānē bāzānim 

Āšiqē suřā girānim. (Qawlē Bāzā)62  

[Ես] արբեցած եմ, 

[Ես] բազեների63 որսորդն եմ, 

Մեծ գաղտնիքի սիրահարն եմ: 

 

Wē li dawrēšē minī sarmasta 

Kaškul, zambīl ū wakāz hilgirtibūn bi dasta.  

(Qawlē dōtā qādiyē Basrāyē)64  

Դերվիշն արբեցած էր, 

[Նա] իր ձեռքն էր վերցրել կողովն ու գավազանը:  

 

Saydī yālā yā sarmasta 

Yāllā li kwēnē mērā xilmat ži dargahē Šīxādī di xwasta…  

(Baytā Hēvārī /hēvāra dast/)65  

Աստծո սուրբը արբեցած է, 

Նա ցանկացավ Շեյխ Ադիի դռան մոտ ծառայել: 

 

Եզդիական կրոնական հիմներում սուֆիական եզրերի ու-

սումնասիրումը թույլ է տալիս պատկերացնել եզդիական հա-

վատալիքներում սուֆիական իրողությունների զարգացման ու 

վերափոխման ճանապարհը: Դիցուք, սեր և արբեցում խորհր-

դանշող սուֆիական եզրերը, որոնք հանդիպում են եզդիական 

կրոնական հիմներում, իրենց սկզբնական նշանակությամբ 

օտար են եզդիականությանը և ներկայումս սուֆիական տե-

սանկյունից չեն մեկնաբանվում: 

                                                            
62 Bedelē Feqīr Hecī, 2002, rûp. 402: 
63  Սուֆիական գրականության մեջ արծիվը (նաև բազեն) բարձրյալի մոտ 

վերադարձող հոգու խորհրդանիշն է (Schimmel, 1975, p. 307): 
64 Bedelē Feqīr Hecī, 2002, rûp. 82: 
65 Նույն տեղում, էջ 366: 
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ИДЕЯ СУФИЙСКОЙ ЛЮБВИ И ОПЬЯНЕНИЯ В ЕЗИДСКИХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ГИМНАХ 

 

Тереза Амрян 

(резюме) 

 

Езидизм будучи сформирован в средние века на основе суфийс-

кого ордена  Адавия,  сохранил многие суфийские элементы: 

они представляютсобой не только определенные религиозные 

обряды и церемонии, но и религиозные термины, кото-

рые встречаются в езидских религиозных гимнах. В этих гимнах 

многие езидские святые описываются как "пьяные", "влюблен-

ные", "стремящиеся к божественной любви" и т.д. Тем не менее, 

термины, которые символизируют суфийскую любовь и опья-

нение, в рамках современного езидского религиозного мировоз-

зрения имеютразличные интерпретации. 
 

 

THE IDEA OF SUFI LOVE AND DRUNKENNESS IN YEZIDI 

RELIGIOUS HYMNS 

 

Tereza Amryan 

(summary) 

 

Yezidism being formed in the Middle Ages on the basis of Adawia 

Sufi order has preserved a lot of Sufi elements which represent not 

only certain religious rites and ceremonies, but also terms, which are 

attested in the Yezidi religious hymns. In these hymns many Yezidi 

saints are described as “drunk”, “in love”, “thriving to access divine 

love” etc. However, the Sufi terms denoting Love and Drunkenness 

have different interpretations in the frames of contemporary Yezidi 

religious world-outlook. 
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