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Մերվաթ Ջումա Աբդալլահ Օսման 

ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 

mervatgomaa0@gmail.com 

 

Բանալի բառեր. արաբականացում, գրական արաբերեն։ 

 

Ընդունված է համարել, որ արաբականացումը՝ իբրև 

արաբական երկրների գիտության և կրթության ոլորտում գրական 

արաբերենի դիրքերի վերահաստատմանն ուղղված 

քաղաքականություն, հարաբերականորեն նոր երևույթ է։ Այն 

առավել հայտնի է որպես Արաբական Արևմուտքի՝ Մաղրիբի՝ 

ֆրանսիական գաղութատիրությունից ազատված նորանկախ 

երկրների՝ Թունիսի, Ալժիրի և Մարոկկոյի ազգային 

կառավարությունների որդեգրած քաղաքականություն։ Սակայն 

պատմական կտրվածքով, նկատի ունենալով արաբական 

ժողովուրդների անցած բարդ սոցիալ-քաղաքական ուղին, կարելի 

է առանձնացնել արաբականացման շարժման մի քանի ալիք, 

որոնց կանդրադառնանք ստորև։ 

Արաբականացման առաջին ալիք կարելի է համարել 

արաբական նվաճումների հետևանքով ստեղծված ընդարձակ 

պետության մեջ արաբերենի արագ տարածումը։ 

Իրաքի, Ասորիքի, Պարսկաստանի և Եգիպտոսի նվաճումը 

մեծապես ազդեց իսլամական հասարակության կյանքի վրա, քանի 

որ ռազմական, մարդկային և մտավոր ոլորտներում ընդլայնումը 

հանգեցրեց նաև մեծ մշակութային ընդլայնման և գիտական 

հզորագույն շարժման։ Նվաճված ժողովուրդները սկսեցին 

արաբերեն և արաբական գրականություն սովորել, ուսումնասիրել 



ԱՐԱԲԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐԸ 

 

83 
 

իսլամական աղբյուրներ` Ղուրան, հադիսներ 1 , իսլամական 

իրավունք, և նրանց շրջանում մեծ թվով գիտնականներ 

հայտնվեցին, որոնք մեծ ազդեցություն ունեցան արաբական 

մշակույթի և մտավոր շարժման տարածման գործում2։ 

Զգալի թվով հպատակների կողմից իսլամի ընդունումը 

մեծապես նպաստեց նրանց շրջանում արաբերենի տարածմանը, 

քանի որ իսլամական կրոնական աղբյուրներն արաբերեն էին, և 

դրանց ճիշտ ընկալման համար անհարժեշտ էր լավ տիրապետել 

այն լեզվին, որով դրանք գրված էին։ Արաբերեն սովորելուց բացի 

նրանք նաև թարգմանություններ էին կատարում` արաբերենի 

թարգմանելով ոչ միայն գիտական, այլև կրոնական գրքեր, 

ինչպիսիք էին Աստվածաշունչը, Տորան, Սաղմոսները3։ Այս ամենն, 

անշուշտ, առաջացրեց գիտական հասկացությունների և եզրերի 

մի ամբողջ շտեմարան, որը դարձավ միջնադարյան արաբալեզու 

գիտության հիմքը՝ ձևավորելով հզոր գիտական ավանդույթ, որն էլ 

իր հերթին հանդիսացավ հետագա դարերի եվրոպական 

գիտության հենարանը։ 

Արաբականացման շարժումն ակտիվացավ 

խալիֆ Աբդ ալ-Մալիք բն Մարվանի (մահ. 705 թ.) և 

նրա որդու` Ալ-Վալիդի (մահ. 715 թ.) օրոք, երբ 

արաբերենը դարձավ պետական գրագրության լեզու 

խալիֆայության ողջ տարածքում։ Մոտ քառասուն 

տարվա ընթացքում խալիֆայության բոլոր 

                                                        
1 Մուհամմադ մարգարեի գործերի կամ խոսքերի մասին պատմող 

պատմություններ։ 
 .503، صـ 4691ابن النديم: الفهرست، سلسلة روائع التراث العربي, مكتبة خياط, بيروت، 2
، 2010كتبة األنجلو المصرية ، عبد المنعم عبد الجواد ماجد: الحضارة اإلسالمية في القرون الوسطى, م 3

 . 751صـ
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շրջաններում վարչական մարմինների 

փաստաթղթերը թարգմանվեցին արաբերենի4։ 

Արաբ խալիֆներն ու իշխանավորներն ավելի ու ավելի մեծ 

ուշադրություն էին դարձնում արաբականացմանը` ոչ միայն 

նախկինում ստեղծված գիտական ստեղծագործություններն 

արաբամուսուլմանական նոր մշակույթի մեջ ընդգրկելու, նոր 

գիտություններից հետ չմնալու և դրանց համընթաց քայլելու, այլև 

գիտությունների ու մշակույթի զարգացման մեջ իրենց սեփական 

ներդրումն ունենալու նպատակով։ Ֆրանսիացի արևելագետ Լուի 

Ամելի Սեդիլլոն գրել է. «Միջին դարերում արաբները միակն էին, 

ով քաղաքկրթության դրոշ էր կրում։ .... Միգուցե այլ ազգերի 

մշակույթի ու գիտությունների նկատմամբ արաբների հսկայական 

հետաքրքրությունն էր պատճառը, որ նրանք նվաճված 

երկրներում չվերացրեցին տեղի գիտական 

հաստատությունները5»։ 

Խալիֆ Հարուն ալ-Ռաշիդը (մահ. 809 թ.) մեծ կարևորություն 

էր տալիս արաբականացմանը և հրամայել էր թարգմանել ձեռքի 

տակ ընկած բոլոր հունական գրքերը։ Գիտական գրականությունն 

արաբերենի թարգմանելու համար նա ընդլայնեց Ալ-Մանսուրի 

ստեղծած «Թարգմանիչների դիվանը», ավելացրեց դրա 

աշխատակիցների թիվը 6 ։ Երբ խալիֆ դարձավ նրա որդի Ալ-

Մամունը (մահ. 833 թ.), նա շարունակեց հոր՝ գիտություններին 

մեծ ուշադրություն դարձնելու քաղաքականությունը և 

                                                        
4

 .309-201،  1901البالذري: فتوح البلدان، نشر صاح الدين المنجد, مطبعة الموسوعات, القاهرة,  

 .197، صـ م7097البالذري: فتوح البلدان، نشر صاح الدين المنجد, مطبعة الموسوعات, القاهرة, 

 .71, صـالجهشياري: كتاب الوزراء والكتاب، مرجع سابق
لوي أميلي سيديو: تاريخ العرب العام, ترجمة عادل زعيتر,دار نشر البابي الحلبي, مصر  5

 .385، 383م ,صـ1998
علي بن يوسف القفطي: إخبار العلماء بأخيار الحكماء، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية،  6

 .516، صــ5003بيروت، 
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զինադադար կնքելիս նույնիսկ այս կամ գրադարանն իրեն 

հանձնելու պայման էր դնում։ Մասնավորապես՝ Միքայել Գ-ի հետ 

հաշտության պայմանագրում նա պահանջեց Կոնստանդնուպոլսի 

գրադարաններից մեկը, որում պահվող գանձերի թվում էր նաև 

աստղագիտության մասին Պտղոմեոսի գիրքը, որը նրա հրամանով 

անմիջապես արաբերենի թարգմանվեց և անվանվեց «Ալմագեստ»7։ 

Նա նաև հիմնեց «Իմաստության տունը», որը գիտական 

ակադեմիա էր, աստղադիտարան և գրադարան, որտեղ 

թարգմանություններ էին կատարում նվաճված ժողովուրդների 

ներկայացուցիչները, և որի ծախսերը հոգում էր 

գանձապետարանը։ Դրանից հետո Ալ-Մամունը ժամանակի մի 

շարք հեղինակավոր գիտնականների գիտական առաքելությամբ 

ուղարկեց Բյուզանդիա՝ գիտական գրքեր գնելու համար։ Նրանք 

ընտրեցին մեծ թվով գրքեր` հատկապես փիլիսոփայության և 

տրամաբանության վերաբերյալ, որոնք տեղափոխվեցին Բաղդադ 

և թարգմանվեցին արաբերենի8։ 

Աբբասյան խալիֆները շուտով բոլոր կարևոր քաղաքներում 

կենտրոններ հիմնեցին և դրանց շուրջ միավորեցին բոլոր այն 

գիտնականներին, որոնք կարող էին գիտական 

թարգմանություններ կատարել արաբերենից և հունարենից, 

հատկապես Արիստոտելի, Գալեն Կլադիոսի և այլոց 

աշխատությունները թարգմանելու համար։ Արաբները 

չբավարարվեցին օտարների կատարած թարգմանություններով։ 

Կարճ ժամանակ անց նրանցից շատերը սովորեցին այդ լեզուները, 

                                                        
 .980، صــ1، جـ 1990سالم، المجمع العلمي العراقي ،جواد علي: تاريخ العرب قبل اإل7 
 .339ابن النديم: الفهرست, مرجع سابق, صـ 8
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և թարգմանչությունը դարձավ մասնագիտություն, որը 

ժառանգաբար փոխանցվում էր սերնդեսերունդ9։ 

Արաբականացման շարժում նախաձեռնելու պատճառներից 

էր նաև իսլամական հոսանքների առաջացումը, 

մութազիլիականության 10  գաղափարի ձևավորումը, ճակատագրի 

և կանխորոշվածության թեմայի ակտուալացումը, այդ իսլամական 

հոսանքների միջև տարաձայնությունների թեժացումը, ինչպես 

նաև մուսուլմանների և հպատակ ոչ մուսուլման ժողովուրդների, 

հատկապես՝ հրեաների և քրիստոնյաների միջև կրոնական 

բանավեճի շրջանակի ընդլայնումը։ Այդ բանավեճի 

համատեքստում մուսուլմաններին ուղղված փաստարկներին 

հիմնավորված և տրամաբանված պատասխաններ տալու համար 

մուսուլմանները սկսեցին ուսումնասիրել արաբերեն 

թարգմանված հունական փիլիսոփայական գրքերը` իսլամը 

պաշտպանելու նպատակով11։ 

Ինչպես վերը նշվեց, նվաճված երկրների ժողովուրդները 

սկսեցին արաբերեն և արաբական գրականություն սովորել և 

արաբերենով շարադրել իրենց ստեղծագործությունները, 

կրոնական ու գիտական աշխատությունները։ Արաբերենը 

դարձավ իշխող քաղաքական և մշակութային լեզու։ Ինչպես նշում 

է հայտնի խորհրդային արևելագետ Վ. Բարտոլդը. «Արաբերենը 

իսլամի տարածման առաջին դարերից դարձավ 

համամուսուլմանական մտքի օրգան, այդ թվում նաև արաբների՝ 

                                                        
المقريزي: شذور العقود في ذكر النقود ، دراسة وتحقيق : دمحم عبد الستار عثمان ، دار المعارف، القاهرة  9

 .33م . صـ 1990
10 Ռացիոնալ հոսանք իսլամական աստվածաբանության մեջ։ 

توفيق سلطان اليوزبكي.: تاريخ أهل الذمة في العراق منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية عصر المتوكل،  11

 .383صـ مرجع سابق،
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որպես ժողովրդի դեմ ուղղված մտքի»12։ Արաբերենի տարածումը 

տեղի էր ունենում ոչ թե հարկադրաբար, այլ կամովի, ինչն էլ 

նպաստեց արաբերենի է՛լ ավելի տարածմանը։ Նորադավաններից 

շատերը, ինչպես Խալիլ բն Ահմադ ալ-Ֆարահիդին, Սիբավեյհը և 

Հանին բն Իսհակը, որպես արաբերենի գիտակներ, դարձան մեծ 

հեղինակություններ 13 ։ Արաբերենին տիրապետելով` հպատակ 

ժողովուրդների ներկայացուցիչները սկսեցին արաբերենի 

թարգմանել իրենց լեզուներով ստեղծված գիտական 

գրականությունը և դրանով իսկ իրենց գիտություններն ու մտքերն 

ավելացնել արաբ մուսուլմանների մտքի գանձարանին: Aյդ 

քաղաքակրթությունների խառնուրդից ձևավորվեց արաբական 

բնույթ և իսլամական ոճ ունեցող մի նոր քաղաքակրթություն, որի 

պտուղները, ձևավորվելով վաղ օմայան շրջանում, հասունացան 

աբբասյան դարաշրջանում, երբ Բաղդադը դարձավ իսլամական 

աշխարհի քաղաքակարթության կենտրոն։ Այստեղ էին հավաքվել 

գիտության, մշակույթի, գրականության, տնտեսական և 

ֆինանսական աշխարհի նեկայացուցիչները, ինչն էլ այն դարձրեց 

քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կենտրոն, որից դուրս 

եկան մեծ թվով ոչ մուսուլման և ոչ արաբ գիտնականներ, 

փիլիսոփաներ, բանաստեղծներ, գրականագետներ, որոնք 

առանձնապես աչքի ընկան հունարենից, պարսկերենից, 

հնդկերենից և ասորերենից արված թարգմանություններով14։ Ինչ 

վերաբերում է Իրաքի քրիստոնյաներին, ապա նրանք լիակատար 

կրոնական ազատություն ունեին, և, քանի որ մեծ մասամբ արաբ 

                                                        
12

 В.В. Бартольд, том 6, Работы по истории ислама и арабского 

халифата, Наука, 1966, стр. 251 
 .189 – 185م, صـ1995، دار الفكر, بيروت, 1ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء, جـ 13
ويليام جيمس ديوَرانت: قصة الحضارة, تحقيق: محيي الدّين َصابر، ترجمة: الدكتور زكي نجيب محُمود  14

 .459م صـ 4611، دار الجيل، بيروت ، 41وآخرين، جـ
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էին, խմբավորվել էին մուսուլմանների շուրջ` նրանց կապող 

ազգային և լեզվական կապերի շնորհիվ, հոգ էին տանում 

արաբերենի և արաբական գրականության մասին և արամեերենից 

արաբերեն թարգմանություններ էին կատարում15։ Սաբիացիներն 

աչքի ընկան աստղագիտության և աստղաբանության մեջ, քանի որ 

դրանք համարում էին իրենց կրոնի կարևոր տարրերից16։ Արաբ 

նվաճողներն իմաստուն գտնվեցին և չվերացրին պարսկական, 

քրիստոնեական, սաբիական և այլ մեծ դպրոցները, որոնք էլ 

պահպանեցին փիլիսոփայական և գիտական կարևորագույն 

գրքերի մեծամասնությունը և թարգմանեցին դրանք արաբերենի։ 

Այդ դպրոցների կապը մուսուլմանների հետ է’լ ավելի ամրացավ 

աբբասյան ժամանակաշրջանում17։ Դրանցից առավել հայտնի են 

Հառռանի, Մծբինի և Գունդիշապուհի դպրոցները։ 

1. Հառռանի դպրոցը. Հառռանը պատմական քաղաք էր 

հյուսիսային Միջագտեքում, գտնվում է ներկայիս Թուրքիայի 

հարավում, Սիրիայի սահմանի մոտ։ Այնտեղ ապրում էին 

արաբներ, ասորիներ, հայեր, հույներ։ Հառռանը զգալի հունական 

ազդեցություն էր կրում, այն աստիճանի, որ այստեղ երկրպագվող 

որոշ աստվածներ հունական անուններ ունեին 18 ։ Իսլամական 

դարաշրջանում Հառռանը դարձավ հունական մշակույթի 

աղբյուրներից մեկը և նշանակալի դեր ունեցավ այդ մշակույթի 

                                                        
 .99-91توفيق سلطان اليوزبكي: التعريب في العصرين األموي والعباسي، مرجع سابق، صـ 15
كتاب الصابئة المندائيون، ترجمة، غضبان الرومي ونعيم بدوي, مطبعة  الليدي أثيل ستيفانا دراوور: 16

 .453، 455م, صـ4696اإلرشاد, بغداد 
 .177، صـ1985 ، طبع اإلدارة الثقافية بجامعة الدول العربية,13ديورانت: قصة الحضارة، جـول  17
، 5، نشر دار الكتاب العربي، ط4جـ وم في العصر العباسي األول،أحمد أمين: ضحى اإلسالم، نشأة العل 18

 .539، صـ4661بيروت,
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տարածման և մեծ թվով հունարեն գրքերի թարգմանության 

հարցում19։ 

Հառռանի դպրոցը հիմնել է ուսուցիչների մի խումբ 

Անտիոքից20 , նրա ուսուցիչներից և շրջանավարտներից շատերը 

մեծ դեր են խաղացել բժշկության, մաթեմատիկայի, 

աստղագիտության ոլորտում հունական ժառանգության 

արաբականացման գործում։ Նրանցից առավել հայտնի էին 

աստղագետ և մաթեմատիկոս Աբու Աբդալլահ ալ-Բաթանին (մահ. 

939 թ.) 21 , մաթեմատիկոս, աստղագետ, բժիշկ և աստղագուշակ 

Սաբիթ բն Կուրան (մահ. 901 թ.), ով հրաշալի տիրապետում էր 

հունարենին, ասորերենին և արաբերենին և, ի թիվս արաբերենի 

թարգմանած բազմաթիվ գրքերի, վերախմբագրել է նաև Հանին բն 

Իսհակի կողմից արաբերենի թարգմանված Էվկիդեսի գիրքը22։ 

2. Մծբինի դպրոցը. Մծբինը պատմական քաղաք էր 

հյուսիսային Միջագտեքում, գտնվում է ներկայիս Թուրքիայի 

հարավում, արևելյան քրիստոնեության եպիսկոպոսական 

աթոռանիստ կենտրոններից էր, քանի որ այստեղ մեծ թվով 

քրիստոնյա բնակչություն կար։ Մ.թ. 330 թվականին այստեղ 

հիմնված դպրոցը հետևում էր Ալեքսանդրիայի փիլիսոփայական 

դպրոցին և հիմնական նպատակն ասորախոսների շրջանում 

հունական աստվածաբանություն տարածելն էր23։ Դասավանդման 

լեզուն այստեղ ասորերենն էր։ Այս դպրոցի ներկայացուցիչները 

                                                        
القاهرة، ، المؤسسة المصرية العامة للتاليف والطباعة والنشرالوليد بن عبدالملك، سيدة إسماعيل كاشف: 19 

 .559صـ ،4695
 .37, صـ  3009عامر رشيد مبيض: بيمارستانات حلب, دار القلم العربي للنشر، سوريا،  20
، 4605، دائرة المعارف اإلسالمية، 4جمال الدين القفطي: تاريخ الحكماء و هو مختصر الزورنى، جـ 21

 .64، صـ514، 510صـ

  .313ابن النديم: الفهرست, مرجع سابق, ص22 

 .97 – 99, صـ1958دي السي أوليري: انتقال علوم اإلغريق إلى العرب، مطبعة الرابطة, بغداد, 23 
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մեծ դեր ունեցած հունական փիլիսոփայական մտքի` արաբերեն 

թարգմանվելու գործում։ 

3. Գունդիշապուհի դպրոցը. Գունդիշապուհը քաղաք է 

Խուզիստանում, այն հիմնադրել է Շապուհ Ա-ն և բնակեցրել է 

Բյուզանդիայից գերևարած, հատկապես գիտությամբ և 

արհեստներով զբաղվող բնակչությամբ։ Նա թույլ էր տվել նրանց 

օգտագործել իրենց լեզուն և պահպանել կրոնը, կառուցել 

եկեղեցիներ 24 ։ Մ.թ. 9-րդ դարում Խոսրով Ա-ն այստեղ հիմնեց 

բժշկական դպրոց և հիվանդանոց։ Այն իր գիտական 

գործունեությունը շարունակեց նաև իսլամական 

ժամանակաշրջանում։ Աբբասյան դարաշրջանում այս դպրոցի 

առավել հայտնի գործիչներից էին Ջիրջիս բն Բախթիշուն (մահ. 

771 թ.) և նրա թոռը` Ջիբրիլ բն Բախթիշուն (մահ. 800 թ.), Յահյա բն 

ալ-Բատրիկը (մահ. 809 թ.), ում խալիֆ Ալ-Մանսուրը հատուկ 

հանձնարարել էր բժշկական գրքերի թարգմանությունը։ 

Բշժկական գրքերի կազմմամբ և թարգմանությամբ առավել մեծ 

համբավ էր ձեռք բերել Աբու Զաքարիա Յոհանա բն Մասավեյհը 

(մահ. 857 թ.)25։  

Այս դպրոցները ոչ միայն մեծ դերակատարում ունեին 

տարբեր գիտակարգերի դասավանդման գործում, այլև զգալի 

ներդրում ունեցան դրանց զարգացման և թարգմանության մեջ։ 

Քրիստոնեության ճյուղավորումից մինչև իսլամական նվաճումն 

ընկած ժաանակահատվածն Իրաքում աչքի ընկավ հունարենից և 

ասորերենից կատարված թարգմանությունների առատությամբ, 

քանի որ քրիստոնեական տարբեր խմբերն օգտագործում էին 

հունական փիլիսոփայությունն իրենց դիրքորորշումը 

հիմնավորելու համար, այդ պատճառով այդ շրջանում 

                                                        
 .31السي أوليري: انتقال علوم اإلغريق إلى العرب، مرجع سابق, صـدي 24 

 .185 – 189اليوزبكي: تاريخ أهل الذمة في العراق، مرجع سابق, صـ25 
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հիմնականում թարգմանվում էին աստվածաբանական և 

կրոնագիտական աշխատությունները։ Արաբական նվաճումից 

հետո, դեռևս օմայան շրջանում, այդ դպրոցներն սկսեցին 

հունարենից արաբերեն թարգմանություններ իրականացնել։ 

Արաբականացման մի նոր շարժման անհրաժեշտություն էր 

առաջացել Աբբասյան խալիֆայության անկումից հետո։  

11-րդ դարում գահի համար շարունակական պայքարի 

արդյունքում արդեն գրեթե քայաքայված խալիֆայությունն ընկավ 

սելջուկների ձեռքը։ Խալիֆայության քայքայումը սկսվել էր դեռևս 

Հարուն ալ-Ռաշիդի օրոք, որն ամենուր բռնկվող 

ապստամբությունները ճնշելու և իրանական տարրին հակակշիռ 

ստեղծելու նպատակով սովորական բանակը փոխարինեց 

գվարդիայով` այն հիմնականում համալրելով Սամարղանդից, 

Ֆերղանայից և միջինասիական այլ քաղաքներից բերված և 

պալատում դաստիարակված թուրք ստրուկներով։ Ժամանակի 

ընթացքում նրանց մի մասն անցավ հովանավորյալի 

կարգավիճակի, սկսեց շատ բարձր պաշտոններ զբաղեցնել և մեծ 

ազդեցություն ունենալ պալատում։ 891-870 թվականներին նրանք 

փաստացիորեն իրենց ձեռքում էին պահում կենտրոնական 

իշխանությունը` իրար հետևից գահ բարձրացնելով և գահընկեց 

անելով չորս խալիֆների։  

Խալիֆայության թուլացման շրջանում արաբերենն ու իսլամն 

էին, որ միավորում էին հսկայական իսլամական պետությունը։ 

Սակայն անկման ու քայքայման ժամանակաշրջանում 

աստիճանաբար այդ երևույթն ազդեց նաև կրոնի, 

գաղափարախոսության ու լեզվի վրա, և իսլամական աշխահում 

առաջացան տարբեր լեզվական և գաղափարախոսական 

կենտրոններ։ Իրանական և թուրքական տարրի` 

խալիֆայությունում որոշիչ դեր ստանձնելուց ի վեր արաբերենը 
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կորցրեց իր երբեմնի գրավչությունը։ Ի հայտ եկան մի շարք 

ազգային շարժումներ, որոնք նպատակ ունեին վեարդառնալ 

իրենց արմատներին և լեզվին, հատկապես` Պարսկաստանում և 

Խորասանում։ Առաջացան նաև կրոնական մի շարք շարժումներ, 

որոնց բուն նպատակը իշխանության համար պայքարն էր։ Այդ 

ամենի արդյունքում շիա բուիներն իշխանության եկան Իրաքում, 

ֆաթիմյանները` Եգիպտոսում, ալմոհադները` Հյուսիսային 

Աֆրիկայում և Անդալուսում, իբադիները` Արաբական թերակղզու 

արևելքում և զեյդիները` թերակղզու հարավում։ Այս բոլոր 

պետությունները տեղծվեցին կրոնական մասնատվածության և 

կենտրոնական իշխանության թուլության արդյունքում26։ 

Հարկ է նշել, որ խալիֆայության ստեղծումից հետո գրական 

արաբերենը, պետական լեզու դառնալով, վերջ չէր դրել մյուս 

լեզուներին և բարբառներին։ Այն ընդամենը միջնորդ լեզու էր 

դարձել, մինչդեռ մյուս լեզուներն ու բարբառները շարունակվում 

էին կիրառվել տարբեր բնակավայրերում՝ որպես հասարակ 

ժողովրդի շփման լեզու։ Այդ պատճառով կենտրոնական 

իշխանության թուլացումը և մարզերի` կենտրոնից անջատվելը 

հանգեցրին նաև գրական արաբերենի կարևորության նվազմանը և 

մյուս լեզուների վերակենդանացման շարժումների առաջացմանը, 

հատկապես, որ իսլամական աշխարհում իշխանությունն արդեն 

անցել էր ոչ արաբների, հիմնականում՝ թուրքերի ձեռքը։ Ինչպես 

հայտնի է, թուրք սելջուկների պալատական լեզուն ոչ թե 

արաբերենն էր, այլ պարսկերենը, բուիների լեզուն նույնպես 

պարսկերենն էր, իսկ այյուբյաններինը Եգիպտոսում (1179-1353 

թթ.) թուրքերենն էր։ Արաբերենն աստիճանաբար իր 

                                                        
،  2891الدوري عبد العزيز :اإلسالم وانتشار اللغة العربية والتعريب" في "القومية العربية واإلسالم " 26 
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ձգողականությունը կորցրեց ինչպես իշխանավորների, այնպես էլ 

մշակութային գործիչների համար։ 

Օսմանյան կայսրությունը, որն ամենաերկար կյանք ունեցած 

իսլամական պետությունն էր, կառուցվեց Աբբասյան 

խալիֆայության փլատակների վրա։ Այն Եվրոոպայից ետ էր մնում 

առնվազն մեկ դար, քանի որ ուշադրություն չէր դարձնում 

գիտության զարգացմանը, հատկապես հպատակ երկրներում, 

ինչպիսիք էին Սիրիան և Իրաքը։ Այդ պատճառով թուրքական 

տիրապետության շրջանում այստեղ տիրում էին 

հետամնացությունը, աղքատությունն ու տգիտությունը։ 

Անտեսված էր նաև արաբերենը, չնայած այն իսլամի կրոնական 

գրականության լեզուն էր։ Այս ժամանակաշրջանում արաբերենն 

իր կարևոր դերը պահպանեց Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներում, 

մասամբ նաև Անդալուսիայում 27 ։ Օսմանյան կայսրության 

պետական լեզուն օսմաներենն էր, դպրոցներում ուսուցումը 

նույնպես օսմաներենով էր։ 19-րդ դարում այն դարձավ նաև 

մամուլի լեզու։ Մասնավորապես, 1838 թվականին Կահիրեում 

օսմաներենով լույս տեսավ «Պաշտոնական իրողություններ» 

թերթը, օսմաներեն էին նաև «Թունիսյան առաջատար», 

«Արևմտյան Տրիպոլի», իրաքյան «Ալ-Զավրա» թերթերը։ Որոշ 

ժամանակ անց այդ թերթերից որոշները արաբերեն հավելվածներ 

ավելացրեցին։ Չկա որևէ ապացույց, որ արաբներն այս շրջանում 

ձգտել են արաբականացման կամ գիտակցել են դրա 

կարևորությունը։ Արաբերենով ստեղծված մշակույթը 

հիմնականում տարածված էր գավառներում, ստեղծվում էր 

բարբառներով և ուներ բանավոր բնույթ։ Գրական արաբերենի 

կիրառումը սահմանափակվում է կրոնական գիտությունների և 

                                                        
-16، صـ 2892حسين مجيب المصري: صالت بين العرب والفرس والترك"، مكتبة األنجلو المصرية، 27 

91. 



Մերվաթ Ջումա Աբդալլահ Օսման 

 

94 

իրավաբանության շրջանակով։ Առաջին անգամ 

տարանջատվեցին արաբերենն ու աշխարհիկ գիտությունները, 

որոնք դասավանդվում էին օսմաներենով կամ պարսկերենով։  

Արաբներն իրենց գիտակցում էին որպես օսմանցիներ և 

աննախադեպ կերպով գրեթե ամբողջությամբ հետ կանգնեցին 

իրենց արաբական ինքնությունից։ Բնականաբար, դա մեծ վնաս 

հասցրեց նաև արաբերենին։ Անկասկած, թուրքական 

գերիշխանության ողջ շրջանը, թուրքերի` արաբների նկատմամբ 

ունեցած ատելությունը, արաբերենի մարգինալացումը մեծ դեր 

խաղացին այն լեզվական հիմնախնդիրների առաջացման գործում, 

որոնցից ներկայումս տառապում է գրական արաբերենը28։  

Հաջորդ փուլը գաղութատիրության շրջանն էր, երբ վիճակն, 

ըստ էության, չփոխվեց։ Շարունակվեց նույն լեզվական 

երկատվածությունը, որից արաբական աշխարհը տառապում է առ 

այսօր։ Սակայն այս շրջանում որոշ արաբ բարեփոխիչ 

իշխանավորներ ուսանողների պատվիրակություններ ուղարկեցին 

Եվրոպա` այնտեղ կրթություն ստանալու և եվրոպական 

գիտության և մշակույթի ձեռքբերումներն ի նպաստ հայրենիքի 

զարգացման ներդնելու նպատակով։ Մասնավորապես, 

Եգիպտոսում նման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ 

Մուհամմադ Ալի փաշան (1799-1899)։ Միանշանակ կարելի է 

փաստել, որ եթե չլինեին այդ ուղղությամբ գործադրված ջանքերը, 

ապա այս շրջանում ևս արաբերենով որևէ գիտական եզր չէր 

ստեղծվի, լիներ այն թարգմանված, թե նորաստեղծ։  

Ինչպես արդեն նշվեց, Եգիպտոսում Մուհամմադ Ալին 

ուսանողների խմբեր էր ուղարկում Անգլիա և Ֆրանսիա, ինչպես 

նաև Եգիպտոս էր բերում անգլիացի և ֆրանսիացի 
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գիտնականների, հիմնում էր բժշկության, գյուղատնտեսության, 

ինժեներական, ռազմական գործի և թարգմանչության դպրոցներ։ 

Քանի որ այդ թվարկված գիտությունները դասավանդելու համար 

Մուհամմադ Ալին օտար մասնագետների էր ներգրավել, լեզվի 

խնդիրը մեծ խոչնդոտ հանդիսացավ դրանց դասավանդման 

հարցում, այդ պատճառով նա դիմեց թագմանիչների օգնությանը։ 

Թարգմանիչները, մասնավորապես արևմտյան բժշկությունը 

արաբերենով ներկայացնելու համար, իրենց 

թարգմանություններում ներառում էին օտար հեղինակների բուն 

ստեղծագործությունները, օտար լեզուներով թարգմանված 

աշխատությունները, բժշկություն դասավանդող օտար 

մասնագետների մոտ ուսանած արաբ հետազոտողների 

թարգմանությունները։ Արդյունքում ի հայտ եկան 

ստեղծագործություններ և թարգմանություններ, որոնք բժշկության 

արաբականցման ասպարեզում հիմնարար աշխատություններ են 

համարվում 29 , ինչպես, օրինակ, «Բնական փիլիսոփայության 

ծագման մասին» (թարգմանել է Իբրահիմ ալ-Նաբրավին, 1833 թ.), 

«Ծաղիկի դեմ բնական պատվաստման մասին» (թարգմանել է 

Հասան Ղանիմ ալ-Ռաշիդին, 1839 թ.), «Օգտակար հանածոներ» 

(հեղինակ` Ռիֆա Ռաֆի ալ- Թահթաուի, 1833 թ.)։ 

Այս թարգմանությունների միջոցով արաբ թարգմանիչներն ու 

գիտնականները կարողացան վերակենդանացնել 

արաբաիսլամական բժշկության տերմինաբանությունը և 

վերադարձնել այն իր արմատներին, որոնք Արևմուտքը դրել էր իր 

գիտական կաղապարի մեջ։ Դրանք նրանց հնարավորություն 
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տվեցին հարստացնել արաբերենը`նախորդ դարերում դրանում 

անհայտ գիտական նոր եզրեր մտցնելով։ 

Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ արաբականացումն իբրև 

երևույթ մշտապես ուղեկցել է արաբ հասարակության 

զարգացմանը գրեթե բոլոր պատմական հանգրվաններում՝ սկսած 

իսլամի ծագման շրջանից և միջնադարյան 

արաբամուսուլմանական մշակույթի ծաղկման դարերից մինչ 

լեզվական քաղաքականության մերօրյա հիմնախդիրները։ Այդ 

առումով կարելի է նշել, որ «արաբականացում» հասկացությունն 

ավելի լայն պատմամշակութային ֆենոմեն է, և ժամանակակից 

արաբական երկրներում այդ ուղղությամբ կատարվող 

միջոցառումներն ընդամենը այդ լայն կոնցեպտի արդիական 

դրսևորումներ են։ 
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