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արաբամուսուլմանական մշակույթ, մաուլա, քաթիբ, գիտելիքի 

ադապտացում, ադաբ, ադաբի գրականություն: 

 

Ութերորդ դարի կեսն արաբամուսուլմանական մշակույթի 

պատմության կարևորագույն փուլերից է, ինչը պայմանավորված է 

մշակույթի զարգացման մեջ այդ շրջանում տեղի ունեցող 

բեկումնային փոփոխություններով:  

Խալիֆայության սահմանների ընդլայնումը և ֆեոդալական 

հասարակարգի ձևավորումը մեծապես  նպաստեցին արաբների 

հասարակական և մշակութային կյանքի զարգացմանը: Էթնիկ և 

մշակութային բազմազանություն ունեցող խալիֆայությունն արդեն 

կարիք ուներ գաղափարական և արժեքային նոր համակարգի 

ձևավորման, որը կկարողանար կարգավորել խալիֆայության 

ներսում առկա հասարակական և մշակութային 

հարաբերությունները: Նվաճված ժողովուրդների հետ 

մշակութային ասիմիլիացիայի արդյունքում տեղի ունեցավ 

իսլամի արժեհամակարգի կայացումը. ստեղծվեց 

մուսուլմանական համայնքի համար համընդհանուր մի 

համակարգ, որն իր մեջ ներառեց խալիֆայության սահմաններում 

ակտուալ նշանակություն ունեցող գիտելիքն ու արժեքային 

համակարգերը` նախաիսլամական արժեքներն ու սովորույթները, 

Ղուրանի դրույթները, Մուհամմադ մարգարեի և նրա 
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զինակիցների վարքային օրինակները, բարոյական 

ինքնակատարելագործման պարսկական և հունական մոդելները, 

նվաճված ժողովուրդների բարոյաէթիկական նորմերը։ 

Ընդհանուր մշակութային դաշտի ստեղծմանը մեծապես 

նպաստեց արաբերենի` խալիֆայության ողջ տարածքում 

պաշտոնական գրագրության լեզու դառնալը, ինչպես նաև 

մայրաքաղաքի տեղափոխումը մերձպարսիցծոցյան շրջան, ինչն 

է´լ ավելի ակտիվացրեց այդ տարածաշրջանում ազդեցություն 

ունեցող հունական, ասորաարամեական, պարսկական, 

հնդկական և խալիֆայությունում գերակա արաբական 

մշակույթների փոխազդեցությունը։ Արաբերենի` խալիֆայության 

տարածքում ընդհանուր լեզու դառնալուց հետո առանձին 

տարածաշրջաններում այն փոխարինեց տեղական լեզվին` տեղի 

ազգաբնակչության համար հիմնական լեզու դառնալով, ինչպես 

Սիրիայում, Իրաքում, Եգիպտոսում, մինչդեռ այլ երկրներում, 

ինչպես օրինակ Իրանում, այն դարձավ կրթության լեզու` չնայած 

պահլավերենն աստիճանաբար դուրս եկավ շրջանառությունից, 

սակայն նրա տեղը զբաղեցրեց ոչ թե արաբերենը, այլ դասական 

պարսկերենը1։ 

Աստիճանաբար ավելի ու ավելի մեծ ազդեցություն գործելով 

խալիֆայության մշակութային կյանքի և այլ ոլորտների վրա՝ 

նվաճված ժողովուրդները սկսեցին պայքարել արաբների հետ 

հավասար իրավունքներ ստանալու համար, իսկ նրանց ծայրահեղ 

ներկայացուցիչները, գիտակցելով իրենց մշակութային 

գերազանցությունը, սկսեցին ձգտել ընդհանրապես ազատվել 

արաբական տիրապետությունից։ Պարսկական, սիրիական, 

                                                        
1 History of Humanity, Vol. IV, From the Seventh to the Sixteenth Century, edited by M. A. 

Al-Bakhit, L. Bazin and S. M. Cissoko, Co-edited by M. S. Asimov, A. Gieysztor, I. Habib, 

Y. Karayannopoulos, J. Litvak King and P. Schmidt, Consultant: R. Mantran. UNESCO, 

2003. pp. 101-102. 
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հունական և այլ «նոր» մուսուլմաններ, իսլամ ընդունելով և որևէ 

արաբական ցեղի, տոհմի կամ անհատի հովանավորությունը 

ստանալով, մնում էին մուսուլմանական համայնքի ոչ 

իրավահավասար անդամների` մաուլաների (արաբ.  ًَمْولى, հգն. 

 հովանավորյալ) կարգավիճակում, ինչն էլ ի վերջո - َموالً 

հանգեցրեց խալիֆայության տարածքում շուուբիական շարժման2 

առաջացմանը, որը կայսրության տարբեր շրջաններում տարբեր 

ձևեր էր ընդունում. 

Խալիֆայության արևելյան շրջաններում խարիջիականների3 և 

իրանական բնակչության շրջանում պայքարը ստացավ 

առավելապես կրոնաքաղաքական բնույթ: Իրանցիները ավելի 

շատ հակված էին շիականությանը և տարատեսակ աղանդներին: 

Երբեմն շուուբիականությունը նրանց մոտ արտահայտվում էր 

իրենց լեզուն պահպանելու ձգտմամբ ՝ որպես մշակութային հզոր 

գործիք: Պետք է նշել, որ այդ շարժումն ամենամեծ ծավալով 

արտահայտվել է հենց իրանական բնակչության շրջանում:  

Նաբաթեացիների 4  շրջանում շուուբիականությունն 

արտահայտվում էր քոչվորների նկատմամբ հողագործ 

բնակչության ատելությամբ:  

                                                        
2 Արաբերեն   شععب [šu‘ūb]– ժողովուրդներ բառից, որը ժամանակակից 

տերմինաբանությամբ կարելի է թարգմանել որպես 

«ազգայնականություն»։ Շուուբիականները ժխտում էին արաբների 

առաջատար դերը մուսուլմանական համայնքում՝ հիմնվելով Ղուրանի 

49-րդ սուրայի 13-րդ այաթի վրա. «Ո՜վ մարդիկ, մենք արարեցինք ձեզ 

տղամարդուց ու կնոջից, ստեղծեցինք ձեզանից ազգեր և ցեղեր՝ որպեսզի 

դուք ճանաչեք միմյանց...»։ 
3ًԱրաբերեն՝ خارجي [xāriji] - հեռացածներ՝ իսլամական համայնքից առաջինն 

առանձնացած կրոնաքաղաքական խմբավորում։ 
4  Այդպես էին արաբ զավթիչներն անվանում Սիրիայի արամեական 

բնակչությանը։ 
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Անդալուսում շուուբիականները հիմնականում ընդունում էին 

արաբական մշակույթը, պարծենում էին գրական արաբերենի լավ 

իմացությամբ՝ մերժելով միայն զավթիչների՝ քաղաքական 

տիրապետության ձգտումները:  

Արաբներն իրենց նվաճումների արդյունքում բախվեցին 

կառավարման համակարգի մինչ այդ իրենց անհայտ ձևերի, որոնք 

ստիպված էին նույնությամբ պահպանել։ Նրանք, զավթելով 

հսկայական տարածքներ և նվաճելով իրենցից մշակութապես 

ավելի զարգացած ժողովուրդների, չունեին ո՛չ պետություն 

ստեղծելու, ո՛չ էլ, առավել ևս, այն կառավարելու փորձ և գիտելիք, 

չունեին նաև իրենց սեփական կրթված դասը։ Այդ պատճառով 

մաուլաները կարևոր տեղ էին զբաղեցնում խալիֆայության 

կառավարման համակարգում։  

Օմայան խալիֆները, ինչպես և նրանց տեղապահները, դեռևս 

օմայան առաջին խալիֆ Մուավիայից սկսած, նվաճված տարբեր 

շրջաններում, ուր գրագրության լեզուն ոչ թե արաբերենն էր, այլ 

տեղական լեզուն, պետական վարչական պաշտոններում 

աշխատանքի էին վերցնում կրթված մաուլաների` պարսիկների, 

հույների և ղպտիների, որոնք այդ պարտականություններն 

իրականացրել էին դեռևս արաբական նվաճումից առաջ և ունեին 

անհրաժեշտ հմտություններ ու գիտելիքներ։ Արաբները ստիպված 

էին համակերպվել այն փաստի հետ, որ ամբողջ փաստաթղթային 

գործունեությունը և նամակագրությունը խալիֆայությունում 

տարվում էր տարբեր լեզուներով` Պարսկաստանում և Իրաքում` 

պարսկերենով, Եգիպտոսում` ղպտիերենով, Սիրիայում և որոշ 

այլ՝ նախկին բյուզանդական տիրույթներում` հունարենով: 

Այսպիսի լեզվական «խառնաշփոթը», բնականաբար, չէր կարող 

երկար տևել: Հենց իրենք՝ նվաճողները, աստիճանաբար ձեռք էին 

բերում անհրաժեշտ գիտելիքներ և ունակություններ՝ հետզհետե 

ավելի ու ավելի շատ պետության կառավարման ոլորտ 
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թափանցելու համար: Դրա շնորհիվ 8-րդ դարում խալիֆայության 

բոլոր շրջաններում փաստաթղթային գործունեությունն 

աստիճանաբար սկսում է տարվել արաբերենով: 

Սակայն գրագրության լեզվի փոփոխությամբ ոչ միայն 

չնվազեց իրանական, սիրիական և հունական ծագմամբ 

պաշտոնյաների կարևորությունը, այլև հակառակը` ավելացավ: 

Տիրապետելով արաբերենին և ունենալով վարչագրասենյակային 

գործունեության հմտություններ՝ հին պաշտոնյաները սկսեցին 

ավելի մեծ դեր խաղալ խալիֆայության՝ տնտեսա-քաղաքական 

առումով բարդացող կյանքում:  

«Մուսուլմանական վերնախավն աչքի էր ընկնում օտար 

մշակութային ազդեցությունների նկատմամբ բաց լինելով։ 

Վարչական և իրավական հարցերում օտար, այսինքն՝ ոչ 

արաբական և ոչ իսլամական մոդելների ընդունումն 

անխուսափելի էր, չնայած որ դրանց հարմարեցումը իշխող 

հանրության հպարտության և ինքնագիտակցման աճող 

զգացողությանը դանդաղ գործընթաց էր։ Բյուզանդական կամ 

պարսկական պետական կարգերի` դրանց արաբականացման և 

իսլամականացման միջոցով ասիմիլացումը հաճախ 

հասարակության կառուցման համար բավարար մեթոդ էր 

համարվում։ Գաղափարախոսության համապարփակ բնույթը և 

այդ գաղափարախոսության հետ հասարակության կազմավորման 

ողջ համակարգը հարաբերելու ձգտումն արդեն ամենավաղ 

փուլում հանգեցրեց մշակութային բոլոր տարրերի յուրահատուկ 

իսլամական տեսք ստանալուն, չնայած դրանց ծագումը կարող էր 

լինել խիստ «ոչ իսլամական» »5։ 

                                                        
5  Грюнебаум Г.Э. фон, Становление и особенности исламской 

цивилизации//Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия, Москва, Аспект 

Пресс, 1999. стр. 340. 
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Նորաստեղծ բազմաէթնիկ պետությունը կարիք ուներ 

խալիֆայությունում հարաբերությունները կարգավորող նոր 

կոնցեպտուալ դրույթների մշակման։ Ընդ որում, դա վերաբերում 

էր նաև իշխող դասի ներանձնական հարաբերությունների 

կարգավորմանը։ Այդ բացը լրացնելու հարցում մեծ 

դերակատարություն ուներ պարսկական բազմադարյա 

պետականության փորձը։ Աստիճանաբար ակնհայտ էր դառնում, 

որ վաղ մուսուլմանական համայնքի համար ակտուալ 

իսլամական նորմերն այլևս չէին համապատասխանում 

բազմաէթնիկ պետության աշխարհիկ պահանջներին, որում 

գնալով ավելի ու ավելի մեծ դեր էր խաղում մարդկային գործոնը, 

անհատի` հասարակության մեջ ինտեգրումը։ Հենց այս 

համատեքստում է մաուլաների դերն ու նշանակությունն ակնհայտ 

դառնում արաբների մտավոր և հոգևոր կյանքի կառուցվածքի 

փոփոխման և զարգացման համար։  

«Իրենց մշակութային մակարդակով մաուլաները` որպես 

իրանական և արամեական մշակույթների ժառանգներ, 

անհամեմատ ավելի բարձր էին արաբ մուսուլմանների վաղ 

սերունդներից։ Դա հիմք հանդիսացավ արաբների համար, 

որպեսզի նրանք օգտագործեն մաուլաներին տարբեր 

հաստատություններում, բանակում, մասնավոր 

տնտեսություններում` ամենուր, որտեղ պահանջվում էին կրթված 

անձիք»6։  

Այսպիսով, խալիֆայության քաղաքական և մշակութային 

կյանքում մաուլաների ակտիվ ներգրավմամբ էր ընթանում 

արաբամուսուլմանական մշակույթի կայացումը, որի գործիչների 

                                                        
6 Беляев Е. А., Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье, Москва, 

1965. стр.194. 
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զգալի մասը ներկայացնում էր գրագիրների` քաթիբների7  դասը, 

որը արաբ մեծ գրող Ալ-Ջահիզն անվանում էր «udaba’ al-kuttāb», 

իսկ գերմանացի արևելագետ Վ.Կասկելը սահմանում է որպես 

«գրող կաստա»8։ «Պետական կառավարման մեջ ընդգրկված նոր 

մուսուլմանների դերի և ազդեցության աճը դարձավ 

կարևորագույն գործոն այդ նոր մշակութային համակարգի 

ստեղծման գործընթացում: Իրենց քաղաքակրթական 

հմտությունները, կառավարման դարավոր փորձը և ժառանգած 

հնագույն մշակութային ավանդությունները պահպանած, սակայն 

իսլամն ընդունած և արաբացած քաթիբների դասը դարձավ այս 

ձևավորվող հասարակության նոր սերուցքը, որը հին քոչվորական 

մուրուվան 9  նոր մուրուվայով փոխարինելու հեղափոխական 

գործընթացն էր իրականացնում»10: 

Քարտուղարների այս միջավայրից դուրս եկան 8-9-րդ 

դարերի արաբամուսուլմանական մշակույթի առավել հայտնի 

դեմքերը։ «Հենց այս միջավայրում հայտնվեցին նոր ստեղծվող 

արաբական արձակի առաջին հեղինակները, - նշում է արաբագետ 

Դ.Հովհաննիսյանը, - այս առումով Իբն ալ-Մուկաֆայի գրական 

կարիերան բացառություն չէր»11։ 

                                                        
7  արաբերեն  كاتب  – գրող, քարտուղար, գրագիր 
8 Оганесян Д.А.: О месте «Калилы и димны» в Средневековой Арабо-Мусульманской 

культуре 
9ًԱրաբիայի նախաիսլամական և վաղ իսլամական շրջանի բարոյական նորմերի 

և առաքինությունների կոդեքս 
10  Հովհաննիսյան Դ. Իդեալական մարդու» փնտրտուքներում. մուրուվայի 

հայեցակարգի փոփոխությունները ջահիլիայից մինչեվ ադաբի ձեվավորում. 

«Արևելագիտության հարցեր» (Գիտական հոդվածների պարբերական 

ժողովածու), № 11, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2016, էջ 10։ 

11  Оганесян Д. А., Книга поэзии и поэтов Ибн Кутейбы. Изд-во Ереванского 

университета, 1986, стр. 35 
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Ծագումով պարսիկ Աբդալլահ իբն ալ-Մուկաֆան 

արաբամուսուլմանական միջնադարյան մշակույթի առավել վառ 

ներկայացուցիչներից մեկն է։ Նա իր ստեղծագործություներով և 

քաղաքական հայացքներով զգալի ազդեցություն է ունեցել 

արաբամուսուլմանական մշակույթի, ինչպես նաև 

հասարակական մտքի հետագա զարգացման վրա: 

Աբու Մուհամմադ Աբդալլահ Ռուզբեհ իբն Դադոեն ծնվել է 721, 

723 կամ 724 թվականին Իրանի Ֆարս նահանգի Գուռ (ներկայիս 

Ֆիրուզաբադ) բնակավայրում։ Նրա նախնիները սերում էին 

հայտնի պարսկական ազնվատոհմ ընտանիքից և տոհմիկ 

պալատական ծառայողներ էին։ Նրա հայրը՝ Դադոեն, Ֆարսում 

ծառայել է հարկերի հավաքման գերատեսչությունում և 

մեղադրվելով անօրինական գործարքների մեջ` խիստ պատժի է 

ենթարկվել և վնասել ձեռքը՝ ստանալով ալ-Մուկաֆա (արաբերեն՝ 

չորացած) մականունը: Իբն ալ-Մուկաֆայի կյանքն ու 

գործունեությունը կարելի է բաժանել երկու փուլի ․  առաջինը 

գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերման, մտորումների և 

դատողությունների փուլն էր Օմայաների օրոք, իսկ երկրորդը 

համընկնում է Աբբասյանների կառավարման շրջանի հետ և 

բնութագրվում է արդյունավետ ինտելեկտուալ և քաղաքական 

գործունեությամբ։  

Իբն ալ-Մուկաֆան պատանեկությունն անց է կացրել Իրանում, 

որտեղ դաստիարակվել է իրանական մշակույթի, 

մանիքեականության և զրադաշտականության ավանդույթներով, 

ինչն էլ հսկայական ազդեցություն է թողել նրա քաղաքական, 

մշակութային և բանասիրական հայացքների ձևավորման վրա։ 

Այնուհետև նա հոր հետ տեղափոխվել է Բասրա, որն այդ 

ժամանակ հանդիսանում էր մուսուլմանական աշխարհի 

ինտելեկտուալ մայրաքաղաքը: Այստեղ էին ապրում և 

ստեղծագործում քերականագետներ, բանաստեղծներ, 
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աստվածաբաններ, իրավաբաններ, հադիսների փոխանցողներ՝ 

այդպիսով ձևավորելով էկլեկտիկ միջավայր, որը մեծ 

հնարավորություններ էր ստեղծում անհատի զարգացման և 

դրսևորման համար։ Այս միջավայրում էին ստեղծագործում 

ժամանակաշրջանի ականավոր մտավորականներից ասկետիզմի 

ներկայացուցիչ Հասան ալ-Բասրին, մութազիլիականության 

հետևորդ Ամր իբն Ուբայդը և Վասիլ իբն Աթաան, ինչպես նաև 

մարգարեի հադիսների փոխանցող Ամր իբն Ալաան, խոշորագույն 

բանասեր Խալիլ իբն Ահմադը և շատ ուրիշներ, որոնց 

գործունեությունը նպաստեց բեղմնավոր ինտելեկտուալ 

միջավայրի ձևավորմանը` այդիպիսով ճակատագրական 

ազդեցություն թողնելով Իբն ալ-Մուկաֆայի մտքի և 

ստեղծագործության վրա12: Բասրայում էր, որ Իբն ալ-Մուկաֆան 

տակավին երիտասարդ տարիքում, դարձավ իր կրթվածությամբ և 

ճարտասանության արվեստով հայտնի Ալ ալ-Ահթամ ցեղի 

մշտական այցելուներից: Հաճախակի այցելությունների շնորհիվ 

նա սովորեց արաբերենի ճիշտ արտասանությունը և 

բառափոխության հիմքերը, ինչպես նաև տիրապետեց 

ճարտասանության նրբություններին: Այս ամենը բեկումնային 

ազդեցություն ունեցավ նրա` արաբերենով ստեղծագործելու 

հմտության վրա` դառնալով արաբական միջնադարյան արձակի 

հիմնադիր: 

Ակնհայտ է, որ Բասրայում իբն ալ-Մուկաֆայի ստացած` 

ժամանակի պահանջներին համապատասխանող բազմակողմանի 

կրթությունը հնարավորություն տվեց նրան զբաղվել քարտուղարի՝ 

քաթիբի գործունեությամբ։ Այս շրջանում դեռևս հստակ 

տարանջատում չկար քաթիբի և գրողի միջև: Գործնական և 

                                                        
12ًCharles Pellat, Le milleu basrien et la formation de Jāնiz. Paris, Librarie d"Amerique et 

d"Orient Adrien Maisonneuve, 1953, p 65.  
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գրական ոլորտների այսպիսի «համադրությունը» շարունակվեց 

ամբողջ միջնադարում։ 

Իր խառնվածքով և մտահորիզոնի լայնությամբ Իբն ալ-

Մուկաֆան հասարակ քաթիբ չէր: Նա ավելի շատ հետաքրքրված 

էր քաղաքականության տեսական և պրակտիկ խնդիրներով և 

իրեն ավելի շատ տեսնում էր որպես խալիֆի խորհրդական, քան 

սոսկ հրահանգներ կատարող։ Եվ հենց այդ 

հետաքրքրություններով էլ պայմանավորված է նրա ողջ 

ստեղծագործական գործունեությունը։  

Իր կարճատև կյանքի ընթացքում (մահացել է 757, 759 կամ 760 

թվականին, 36 տարեկան հասակում) Իբն ալ-Մուկաֆան 

անգնահատելի ծառայություն է մատուցել արաբա-

մուսուլմանական մշակույթին` հարստացնելով այն 

գեղարվեստական արձակի նոր ժանրերով, պահլավերենից 

թարգմանություններով, պետական կառավարմանն առնչվող 

ստեղծագործություններով՝ օրինակ հանդիսանալով քաթիբների և 

գրողների հետագա սերունդների համար, ովքեր փորձում էին 

հետևել Իբն ալ-Մուկաֆֆայի պարզ և նրբաճաշակ ոճին և 

կրկնօրինակել նրան։  

Իր կյանքի մեծ մասն ապրելով Օմայանների օրոք, 

զբաղեցնելով քաթիբի պաշտոնը, Աբդալլահ իբն ալ-Մուկաֆան 

ականատես է լինում խալիֆայության ներսում ինչպես 

միջանձնային, այնպես էլ կառավարման համակարգում տեղ գտած 

խնդիրների, որոնք, ըստ նրա, պայմանավորված էին նորաստեղծ 

արաբամուսուլմանական պետական համակարգում և 

միջանձնային հարաբերություններում բարոյաէթիկական նորմերի 

հստակ ձևակերպման բացակայությամբ: Նշված խնդիրների 

լուծումը նա դիտարկում էր ոչ միայն անհատական տեսանկյունից, 

այլ նաև որպես կառավարման պարտադիր մոտեցում: 
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Այլ կերպ ասած՝ կարիք կար նոր տեքստի, որը 

կհամապատասխաներ նորաստեղծ բազմաէթնիկ պետության 

ժամանակի խնդիրներին: Այդ խնդիրների ձևակերպմանն ու 

լուսաբանմանն է նվիրված Իբն ալ-Մուկաֆայի 

թարգմանությունների և ստեղծագործությունների հիմնական 

մասը, որոնցից առավել կարևոր են «Փոքր ադաբ13» և «Մեծ ադաբ» 

աշխատությունները: Այս ստեղծագործություններում Իբն ալ-

Մուկաֆան աֆորիզմների ձևով անդրադառնում է 

բարոյականությանը, էթիկային, կրոնին և վարքին առնչվող 

խնդիրներին՝ հստակ տարանջատում մտցնելով ընթերցողների 

շրջանակների միջև: «Փոքր ադաբ» աշխատության մեջ նա 

փորձում է կատարելագործել հասարակությունը և այդ 

պատճառով այն ուղված է ընթերցողների լայն շրջանակի և կոչ է 

անում մարդուն ձգտել ինքնակատարելագործման գիտելիքի և 

բանականության միջոցով: Ինչ վերաբերում է «Մեծ ադաբ» 

ստեղծագործությանը՝ այն հիմնականում հասցեագրված է 

կառավարող էլիտայի ներկայացուցիչներին՝ իշխանավորներին, 

նրանց ժառանգներին, կառավարման համակարգում ներգրավված 

անձանց: Այն պայմանականորեն բաժանված է երեք գլուխների. 

առաջին` Fī al-sulṭān (Տիրակալի մասին) գլխում հեղինակը 

անդրադառնում է տիրակալի բարոյական կերպարին և վարքին, Fī 

ṣuḥbati al-sulṭān (Տիրակալի շրջապատի մասին) վերնագիրը կրող 

երկրորդ գլխում անդրադառնում է տիրակալի շրջապատին, ինչ 

վերաբերում է երրորդ` Fī al- ’aṣdiqā’ (Ընկերների մասին) գլխին, 

ապա այն նվիրված է ընկերներին, ընկեր ընտրելու և նրանց հետ 

հարաբերվելու արվեստին:  

                                                        
13 ً«Ադաբ»` արաբերենից թարգմանաբար` բարեկրթություն, այս եզրը 

նշանավորում է գիտելիքի և վարվեցողության նորմերի այն լայն կոմպլեքսը, որի 

իմացութունն ու կիրառումն անհրաժեշտ էր բարեկիրթ համարվելու համար։ 



ԱԲԴԱԼԼԱՀ ԻԲՆ ԱԼ-ՄՈՒԿԱՖԱՅԻ ԴԵՐԸ ՆՈՐ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ... 

230 

Իբն ալ-Մուկաֆան «Մեծ ադաբ» աշխատության մեջ` 

բաժանելով բարոյական և էթիկական նորմերը «թույլատրելի» և «ոչ 

թույլատրելի» կատեգորիաների, առաջարկում է միջնադարյան 

արաբամուսուլմանական հասարակության վերնախավի համար 

նախատեսված իդեալական մոդել՝ առանձնացնելով նրանց ’ahl al-

faḍl (առավելություն ունեցող մարդիկ) դասակարգի մեջ՝ այդպիսով 

առանձնահատուկ տեղ տալով նրանց մյուս հասրակական 

շերտերի կողքին՝ ’ahl al-dīn (կրոնի մարդիկ), ’ahl al- sulṭān 

(իշխանության մարդիկ), ’ahl ‘ilm (գիտության մարդիկ): Այսպիսով 

կարելի է ասել, որ ’ahl al-faḍl-ը ներկայացնում է բարոյաէթիկական 

նորմերի խտացված մոդել, որի իրագործումը հնարավոր է միայն 

բանականության`‘ aql և սեփական դատողության` ra‘y շնորհիվ: 

«Մեծ ադաբ» աշխատության մեջ Իբն ալ-Մուկաֆան 

ներկայացնում է նորաստեղծ արաբամուսուլմանական 

պետության առջև ծագող հիմնական խնդիրները և դրանց լուծման 

եղանակները: Իշխանության մասին իբն ալ-Մուկաֆան գրում է. 

«Մարդկանց կառավարելը մեծ փորձություն է: Եվ ղեկավարը 

պետք է ունենա չորս կարևոր հատկություն, որոնք հիմքն ու 

հենարանն են յուրաքանչյուր իշխանության, դրանք են` 

ինքնուրույն որոշումներ ընդունելը, առաջընթացի ձգտումը, 

հոգատարությունը և արդարադատությունը» 14 : Կրոնական 

առաջնորդներին նա հորդորում է իրենց վարքով օրինակ ծառայել 

մարդկանց, «Նա, ով իրեն հռչակում է իմամ հավատացյալների 

համար, պետք է ինքնակրթվի և իր վարքով կրթի մարդկանց, քանի 

որ դա առավել օգտակար և արժեքավոր կլինի նրանց համար, քան 

սոսկ խոսքերը»15: 

Իր այս ստեղծագործություններում Իբն ալ-Մուկաֆան 

ներառել և համատեղ ներկայացրել է ինչպես արաբական, այնպես 

                                                        
14ًAbdallah ًIbn al-Mukaffa’a, Al-Adab al-Kabir, Bayrut, p.69 
15ًAbdallah Ibn al-Mukaffa’a, Al-Adab al-Saghir, Bayrut,p.24 
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էլ` պարսկական մշակութային փորձի կարևոր տարրերը: 

Կարևորելով նախնիների գիտելիքը և փորձը՝ Իբն ալ-Մուկաֆան 

ինքն իրեն ներկայացնում է զուտ որպես փոխանցող՝ այդպիսով 

կարծես շարունակելով գիտելիքի փոխանցման ավանդույթը։ 

Ինչպես նշում է իր «Փոքր ադաբ» աշխատության մեջ. «Այս գրքում 

ես ներկայացրել եմ մարդկանց մտքերը՝ տառ առ տառ 

պահպանված: Մեր նախնիները մտահոգված էին հոգու 

կատարելագործման հարցերով, և նրանց խոսքերում 

ներկայացված են առաքինի գործեր իրականացնելու ուղիները»16: 

Շարունակելով նույն միտքը՝ «Մեծ ադաբ» աշխատության 

նախաբանում նա գրում է. «Մեր ժամանակի գիտնականի համար 

մեծագույն հմտությունը նախնիներից գիտելիքը փոխառելու 

կարողությունն է, նրանց ուղուն հետևելը և մեր բարի արարքների 

կատարելագործումը։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր նախնիները 

ոչինչ չեն թողել առանց ուշադրության, և նույնիսկ ամենահմուտ 

նկարագրողը չի կարող գտնել այնպիսի մի թեմա, որին իրենից 

առաջ անդրադարձած չլինեն։ Այդ  պատճառով, սույն գրքում ես 

գրում եմ միայն նրանց վարքի հիմքերի մասին, քանզի այդ ամենն 

անհրաժեշտ է մարդկանց» 17 ։ Սակայն հարկ է նշել, որ Իբն ալ-

Մուկաֆան ոչ միայն փոխանցել է այդ գիտելիքը, այլև 

հարմարեցրել է այն ժամանակի պահանջներին, արաբական և 

իսլամական նորմերին` կիրառելով իր իսկ կողմից մշակված 

ադապտացման մեթոդը։ 

Աբդալլահ իբն ալ-Մուկաֆայի «Փոքր ադաբ» և «Մեծ ադաբ» 

աշխատություններից բացի՝ նրա ստեղծագործությունների 

շարքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում «Ուղերձ համախոհներին» 

ստեղծագործությունը, որտեղ հեղինակը քննադատում է գոյություն 

                                                        
16 AbdallahًIbn al-Mukaffa’a,Al-Adab al-Saghir, Bayrut, p.15 
17 Abdalah ًIbn al-Mukaffa’a, Al-Adab al-Kabir,Bayrut, p.65 
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ունեցող պետական համակարգը և փորձում ցույց տալ այն 

բարելավելու ուղիները՝ որպես օրինակ վերցնելով Իրանի 

պետական կառավարման մոդելը: Այստեղ նա անդրադառնում է 

աբբասյան խալիֆայության գրեթե բոլոր ոլորտներին՝ ռազմական, 

կրոնական, աշխարիկ և իրավական: 

Իբն ալ-Մուկաֆայի ստեղծագործական գործունեության 

կարևոր մաս են կազմում նաև նրա կողմից պահլավերենից արված 

թարգմանությունները: Այդ թարգմանությունների շնորհիվ էր, որ 

արաբները ծանոթացան իրանական բարձր մշակույթին: Դրանց 

շարքում կարելի է առանձնացնել հնդկական ծագում ունեցող, 

սանսկրիտով գրված «Կալիլա և Դիմնա» առակների հավաքածուն, 

որտեղ կենդանիների անունից խոսվում է բարոյականության, 

առաքինի վարքագծի կարևորության մասին և հասցեագրված է 

հիմնականում իշխանավորներին: Թարգմանությունների շարքում 

հաջորդն իր կարևորությամբ «Խոդայնամե» (Թագավորների գիրք) 

ստեղծագործության արաբերեն թարգմանությունն է: Այն գրված է 

Սասանյան Իրանի վերջին տարիներին և իրենից ներկայացնում է 

նախաիսլամական Իրանի թագավորների կյանքից մասամբ 

լեգենդային, մասամբ առասպելական, մասամբ էլ` իրական 

պատմություններ: Այս ստեղծագործությունը Ֆիրդուսին 

օգտագործել է որպես աղբյուր «Շահնամեն» գրելու համար: 

«Այննամե»-ի (Օրենքների գիրք) թարգմանությունն 

անդրադառնում է իրանցիների պալատական նիստուկացին, 

իրանական ավանդույթներին և մշակույթին: «Քիթաբ ալ-Թաջ» 

(Գիրք թագի մասին) գրքում ներկայացվում է Անուշիրվան Խոսրով 

Բ-ի կենսագրությունը: 

Իբն ալ-Մուկաֆայի ստեղծագործական գործունեությունը 

մշակութային կարևորագույն դեր ունեցավ նոր ձևավորվող 

արաբամուսուլմանական մշակույթի արժեհամակարգի 

ձևավորման գործում: Բովանդակային նոր բեռնվածություն տալով 
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ադաբ հասկացությանը՝ նա նախաիսլամական շրջանում ցեղային, 

ընտանեկան ավանդույթ իմաստային լիցք ունեցող 

հասկացությունը համապատասխանեցրեց նոր կազմավորվող 

բազմամշակույթ պետության պահանջներին՝ հիմք դնելով ադաբի 

գրականությանը և նոր աշխարհիկ գիտելիքի ձևավորմանը: 

Ինչպես նշում է Շ.Պելլան․ «Ծագումով պարսիկ Իբն ալ-Մուկաֆան 

էր, որ հստակեցնելով նոր ձևավորվող ադաբի սահմաները՝ 

միաժամանակ հիմք դրեց գեղարվեստական արձակին»18։  

Ադաբի գրականությունը մեծապես նպաստեց արաբների 

հոգևոր և կրթական համակարգի հետագա զարգացմանը՝ 

ապահովելով գիտական և կրթական բազմազանություն։ 

Ամփոփելով՝ կարելի է ասել, որ Իբն ալ-Մուկաֆայի 

ստեղծագործական գործունեությունն իր բովանդակային և 

գործառական նշանակությամբ, ուղղված էր անհատի 

սոցիալիզացմանը և այդ ժամանակի մարտահրավերներին 

համարժեք անհրաժեշտ գիտելիքի ներմուծմանն ու 

ադապտացմանը, և պայմանավորեց արաբամուսուլմանական 

հասարակության, ինչպես նաև գրականության և մշակույթի 

զարգացման հիմնական վեկտորները: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Пелла Ш., Вариации на тему адаба, в кн. Арабская средневековая 

культура и литература, Москва, 1978, стр. 64 
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В статье рассматривается процесс развития арабомусульманской 

культуры и формирования нового знания в контексте изменений в 

социальной и политической жизни халифата в середине восьмого века. 

Расширение границ халифата сыграло огромную роль в социальной и 

культурной эволюции арабов. Новоиспеченое полиэтническое 

государство нуждалось в выработке новых концептуальных 

положений, которые смогли бы регулировать социально-культурные 

отношения в халифате. 

В этом контексте именно маула и сформировавшийся среди них 

класс катибов сыграли значительную роль в развитии арабской 

интеллектуальной и духовной жизни. 

В процессе разработки и адаптации нового знания своей 

плодотворной творческой деятельностью значительную роль сыграл 

Абдаллах ибн аль-Мукаффа. Придавая новую смысловую нагрузку 

понятию адаб, имевшую в доисламское время значение племенной 

или семейной традиции, и наполнив ее новым содержанием, 

соотвтвующий требованиям полиэтнического государства, Абдаллах 

ибн аль-Мукаффа стал основоположником литературы адаба и внес 

свой значительный вклад в формирование нового светского знания. 
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The article focuses on the process of developments of arab-muslim 

culture and formation of the new knowledge in the context of social and 

political changes in the middle of the eighth century. The expansion of the 

borders of the Caliphate and the formation of feudal society has greatly 

influanced on the development of social and cultural life of Arabs. Ethnic 

and cultural diversity of the Caliphate had required to develop new 

conceptual provisions that could regulate the socio-cultural relations in the 

caliphate. It is in this context that maula  and caste of katibs came to play a 

significant role in the development and change in the structure of the Arab 

intellectual and spiritual life. 

In the process of the new kowledge and formation of the new cultural 

values Abdallah ibn al-Mukafa'a had his significant participation. While 

charging the notion of adab with the new content, which during in pre-

Islamic time had a meaning of tribial or family tradition, Ibn al-Mukafa'a 

adds the concept into line with the new requirements of arab-muslim 

society and culture and thereby creating adab literature and proposing a 

new secular knowledge. 
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