
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

YEREVAN STATE UNIVERSITY 

 

 

 

ԱՐԱԲԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

JOURNAL 

OF 

ARABIC STUDIES  

 

 

№ 11 

 

 

ISSN 1829-4510 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ 

ԵՊՀ ՀՐԱՏԱԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ  

YEREVAN YSU PRESS 

 

2019 

 



Հրատարակվում է ԵՊՀ արևելագիտության 

ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 
Published by the decision of the scientific council of 

the Oriental Studies Department, Yerevan State University 

 

 
Խմբագրական խորհուրդ  Editorial Board 

   
Դավիթ Հովհաննիսյան  – բ.գ.թ., 

պրոֆեսոր (նախագահ) 

 

 

Prof. David Hovhannisyan 

  (editor in chief) 

Ռուբեն Կարապետյան  

պ.գ.դ., պրոֆեսոր 

 

 

Prof. Ruben Karapetyan 

Արշակ Փոլադյան  

 պ.գ.դ., պրոֆեսոր 

 

 

Prof. Arshak Poladyan 

Գուրամ Չիկովանի  

բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Վրաստան) 

 

 

Prof. Guram Chikovani 

(Georgia) 

Մուշեղ Ասատրյան  

PhD (Կանադա) 

 

 

Mushegh Asatryan, PhD 

(Canada) 

Սոնա Տոնիկյան  

բ.գ.թ., դոցենտ 

 

 

Dr. Sona Tonikyan 

Հայկ Քոչարյան   

 պ.գ.թ., դոցենտ 

 

 

Dr. Hayk Kocharyan 

 
 

Կազմին՝ Աբդ Ալլահ Մուսավիր, «Կրոնագետների ժողով», 16-րդ դ. 

կես. պահվում է Նելսոն-Ատկինսի արվեստի թանգարանում, 

Կանզաս, Միսուրի։ 

 

 

©  Երևանի պետական համալսարան‚ 2019 

©  Yerevan State University‚ 2019 



3 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

Գայանե Մկրտումյան  

ՍԱՍԱՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՆՎԱՃՈՒՄԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ 

ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ  

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 7-19 

 

Հասմիկ Փարեմուզյան 

ԱՍԱԲԻԱՅԱՆ ԵՎ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏԸ ԸՍՏ ԻԲՆ 

ԽԱԼԴՈՒՆԻ 20-33 

 

Անդրանիկ Հարությունյան  

ՕՄԱՆԻ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ» 34-47 
 

Արա Մաթևոսյան  

ՍԱՈՒԴԱԿԱՆ ԹԱԳԱՎՈՐԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ  

ՏՐԱՍՆՖՈՐՄԱՑԻԱՆ 2006-2017ԹԹ.-ԻՆ 48-70 

 

Արսեն Առաքելյան  

ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ  

ՆԱՀԴԱՅԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 71-88 

 

Թերեզա Ամրյան  

ԵԶԴԻԱԿԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԵՐՈՒՄ ԱՍՏԾՈՒՆ ՄԵԾԱՐԵԼՈՒ 

ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ  

ՄԻ ՇԱՐՔ ՊԱՏՎԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 89-111 

 

Մարիամ Շիպակցյան 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԻՓ ՀՈՓԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԻ ՄԱՐՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 112-126 

 



4 

Սեդա Տիգրանյան 

ԻՍԱՆ ԵՎ «ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ»ԴԱՎԱՆԱՆՔԸ  

ՂՈՒՐԱՆՈՒՄ ՈՒ ՍՈՒՆՆԱՅՈՒՄ 127-142 

 

Արմինե Հակոբյան 

ԱԲՈՒ ԲԱՔՐ ԱՍ-ՍՈՒԼԻՆ ԵՎ ՆՐԱ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԸ 143-165 

 

Հայկ Քոչարյան 

«ԻՍԼԱՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ 166-173 
 

Ռուզաննա Հովհաննիսյան 

ԻՍՄԱՅԻԼԱԿԱՆ ԴԱՈՒԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ. 

ԱԴԱՊՏԱՑԻՈՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ  

ԻՍՄԱՅԻԼԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 174-188 



5 

CONTENT 

 

Gayane Mkrtumyan  

THE CONQUEST OF THE SASANIAN PERSIA  

IN THE MEDIEVAL MUSLIM AND 

ARMENIAN HISTORIOGRAPHY 7-19 

 

Hasmik Paremuzyan 

IBN KHALDUN’S VIEW ON ASABIYYA  

AND CIRCLES OF POWER 19-33 

 

Andranik Harwutyunyan 

THE CENTRAL ROLE OF OMAN  

IN THE “THREE SEA SYSTEM” 34-47 

 

Ara Matevosyan  

THE TRANSFORMATION OF THE ROYAL  

SAUDI FAMILY (2006-2017) 48-70 

 

Arsen Arakelyan  

THE STANDARTISATION PROCESS OF THE ARABIC  

IN NAHDA PERIOD 71-88 

 

Tereza Amryan  

ON SOME EPITHETS OF GOD WITH IRANIAN AND  

ARABIC ORIGIN IN YEZIDI RELIGIOUS HYMNS 89-111 

 

Mariam Shipaktsyan  

ARABIC HIP HOP AS AN INCARNATION OF THE  

MEDIEVAL ARABIC POETIC TRADITION 112-126 

 

Seda Tigranyan 

PROPHET ISA AND THE CONCEPT OF THE HOLY  

TRINITY IN THE QUR'AN AND SUNNAH 127-142 



6 

 

Armine Hakobyan  

ABU BAKR AS-SULI AND HIS ERA 143-165 

 

Hayk Kocharyan 

SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF 

THE CONCEPT OF ISLAMISM 166-173 

 

Ruzanna Hovhannisyan  

ISMAILI DAWA IN THE MODERN PERIOD. APPLICATION OF 

ADAPTATION OF MECHANISMS IN CONTEXT OF 

TRANSFORMATION OF ISMAILI IDEAS 174-188 



Հասմիկ Փարեմուզյան 

 

20 

ԱՍԱԲԻԱՅԱՆ ԵՎ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՊՏՈՒՅՏԸ ԸՍՏ ԻԲՆ 

ԽԱԼԴՈՒՆԻ 

 

Հասմիկ Փարեմուզյան 

ԵՊՀ արաբագիտության ամբիոն 

էլ-փոստ՝ hasmik.paremuzyan@ysu.am 

 

Բանալի բառեր. Իբն Խալդուն, ասաբիյա, արյունակցական կապ, 

պետություն 

 

14-րդ դարի արաբ մտածողներից մեկը՝ Իբն Խալդունն (մահ. 

1406թ.), իր «Մուկադդիմա»1 աշխատության մեջ ներկայացնում է 

պետությունների առաջացման և զարգմացման տեսութությունը, 

որի հիմքում մեծ դեր ունի ասաբիյայի (արաբ. عصبيّة[ʿaṣabiyya]) 

գաղափարը։ Այս հասկացությունն արաբական աշխարհում 

գոյություն է ունեցել դեռևս նախաիսլամական ժամանակներից։ 

Ասաբիյան բացատրվում է որպես ընտանիքի կամ ցեղի 

ազգակցության ոգի: Ըստ Իբն Խալդունի՝ ասաբիյան մարդկային 

հասարակության հիմնարար կապը և պատմության հիմնական 

շարժառիթն է [The Encyclopaedia of Islam, 681]։  

Ասաբա (արաբ. عصب [ʿaṣaba]) բայարմատն արաբերենում ունի 

կապել, ամրացնել, միացնել իմաստը, իսկ ասաբ (արաբ. [ʿaṣab] 

հոգն. أعاصب[aʿāsab]) բառը բացատրվում է որպես հոդերը միմյանց 

միացնող ջղեր [ 032لسان العرب،  ]։ Ելնելով սրանից՝ հավանաբար 

                                                        
1  :արաբերենից թարգմանաբար նշանակում է ներածություն [muqaddima] مقدّمة 

Արևելագիտական գրականության մեջ այդպես է անվանվում «Քիթաբ ալ-Իբարի» 

առաջին հատվածը հեղինակային նախաբանի հետ միասին: «Մուկկադիմա» 

անվանումը վերագրվում է Հաջջի Խալիֆային, ով իր բառարանի մի շարք 

հատվածներում Իբն Խալդունի աշխատությունն անվանում է «Մուկադդիմա»: 

Մանրամասն տե՛ս Бациева С.М., Историко-социолигический трактат Ибн 

Халдуна «Мукаддима», Москва, «Наука», 1965, стр. 117-118. 
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կարելի է ասել, որ ասաբիյայի կրողները միևնույն ջղով իրար 

կապված մարդիկ են։ Ընդ որում, այդ ջիղը կարող է լինել և՛ 

միևնույն ծագումը կամ ազգակցությունը, և՛ միևնույն գաղափարը։ 

Ըստ Իբն Խալդունի՝ ցեղում վառ արտահայտված ասաբիյայի 

գոյությունը տվյալ ցեղի հզորության գրավականներից մեկն է։ Նա 

նշում է, որ ցեղի (խմբի) պաշտպանությունն իրական կլինի, եթե 

ասաբիյա և միևնույն ծագում ունեցող մարդիկ լինեն, քանի որ 

դրանք ուժեղացնում են միմյանց նկատմամբ կարեկցանքի և 

կապվածության զգացմունքները և խմբի անդամների կյանքի 

համար վախը, «որովհետև մեկի համար կապվածությունն իր 

ծագման և ասաբիայի հետ ամենակարևորն է։ Մարդկային 

բնության մեջ գոյություն ունեցող արյունակցական կապ 

ունեցողների և բարեկամների նկատմամբ կարեկցանքը և 

կապվածությունը Աստված է դրել իրեն երկրպագողների սրտում։ 

Եվ դրանցով են պայմանավորված փոխադարձ աջակցությունը, 

օգնությունը և նրանց նկատմամբ թշնամու վախի մեծացումը»։ [ ابن

  էջ 100]։ ,خلدون

Իբն Խալդունը արյունակցական կապով միմյանց հետ 

կապված մարդկանց նշելու համար օգտագործում է ռահամ (رحم 

[raḥam] հոգն. أحرام [arḥām]) բառը, որն ունի նաև արգանդ 

նշանակությունը։ Այսինքն՝ արյունակցական կապն 

արտահայտելու համար Իբն Խալդունը տալիս է մի արգանդից 

սերած լինելու գաղափարը։ 

Ապա իր աշխատանքի հաջորդ ենթագլխում հեղինակը նշում է, 

որ երբ ընդհանուր ծագումն այլևս հստակ չէ և վերածվել է զուտ 

գիտելիքի, կապվածությունը, որի վրա հիմնվում է ասաբիյան, 

դառնում է անօգուտ [101 ,ابن خلدون]։ Այսինքն, եթե կապվածությունը 

գիտելիքի արդյունք է և զգայական տարրեր չի պարունակում, այն 

չի կարող ասաբիյայի համար ամուր հիմք լինել։  
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Իբն Խալդունը անդրադառնում է նաև ինչ-ինչ պատճառներով 

իրենց ցեղը լքած և այլ ցեղում կամ միևնույն ծագում ունեցող 

մարդկանց խմբում հայտնված մարդկանց, ազատ արձակված 

ստրուկներին և նրանց ճակատագրին։ Այս երևույթը տարածված է 

եղել դեռևս նախաիսլամական Արաբիայում։ Որևէ ցեղի 

տարածքում հաստատված անհատները կամ ամբողջական 

տոհմերը անվանվում էին հալիֆ (արաբ. حليف [ḥalīf]), որը 

թարգմանաբար նշանակում է դաշնակից, իսկ ազատ արձակված 

ստրուկները ցեղի կազմի մեջ էին մտնում որպես 

հովանավորյալներ (արաբ.  مولى [maulan]) [Большаков О. Г., с. 39] 

Որևէ ցեղին միացածների կամ նրա հովանավորության տակ 

անցածների մասին Իբն Խալդունն ասում է. «Որևէ ծագում ունեցող 

մեկը կարող է ընկնել այլ ծագում ունեցող մարդկանց մոտ կա՛մ 

նրանց հետ մտերմության, կա՛մ դաշինքի, կա՛մ նրանց 

հովանավորյալ լինելու, կա՛մ իր կատարած որևէ հանցանքի 

պատճառով իր ցեղից ստիպված փախչելու արդյունքում»։ Ապա 

այդպիսի մարդը համարվում է իրեն ընդունած ցեղի լիիրավ 

անդամ և ունենում է նույն իրավունքներն ու 

պարտականություններն, ինչ այդ ցեղի մյուս անդամները, 

«որովհետև այս կամ այն խմբին պատկանելու միակ իմաստը դրա 

օրենքներին և պայմաններին ենթարկվելն է։ Ժամանակի 

ընթացքում սկզբնական ծագումը գրեթե մոռացվում է» [ابن خلدون, 

103]։  

Ինչպես երևում է, Իբն Խալդունի ասաբիյան ոչ թե գենետիկ, 

այլ ֆունկցիոնալ է։ Նա ընդլայնում է ասաբիյայի իմաստը և սերտ 

կապի զգացողությունը որպես անհրաժեշտություն է դիտարկում 

[Kayapinar M. A., 375-407]։ Զարգացնելով հետևյալ գաղափարը՝ 

հավանաբար, կարելի է ասել, որ այդ սերտ կապը կարող է նաև 

գաղափարական լինել և միակ կարևոր պայմանը այդ գաղափարի 
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ամրությունն է, քանի որ ժամանակի ընթացքում մոռացվում է 

ծագումը, և նրանց սերունդները, ովքեր հովանավորչության կամ 

դաշնակցի սկզբունքով էին միացել ցեղին, դառնում են դրա լիիրավ 

անդամ։  

Ըստ Իբն Խալդունի՝ ցեղը կամ հասարակությունը 

առաջնորդելը և ղեկավարելը ևս սերտ առնչություն ունեն 

ասաբիյայի հետ։ «Ղեկավարումը կարող է լինել միայն 

հաղթանակով՝ ասաբիյայի հաղթանակով»։ Ապա հեղինակը 

բացատրում է, որ եթե մի ասաբիյան հաղթական է և մյուս 

ասաբիյաները զգում են դրա հաղթական լինեը, ապա վերջիններս 

սկսում են ենթարկվել հաղթող ասաբիյային [ابن خلدون, էջ 104]։ 

Այսպիսով, ցեղում կամ հասարակության մեջ առանձնանում է մի 

ընտանիք կամ խումբ, որն իր ամուր ասաբիյայի շնորհիվ 

կարողանում է ղեկավար դիրք ձեռք բերել և իշխել մյուսներին։ 

Իր աշխատությունում Իբն Խալդունը գրում է, որ մի ճյուղում 

ազնվականությունը լավագույն դեպքում 4 սերունդ է տևում։ Ըստ 

նրա՝ ընտանիքի փառքի ստեղծողը գիտի, թե իրեն ինչ է արժեցել 

այդ աշխատանքը և պահում է այն հատկանիշները, որոնք 

ստեղծել են իր փառքը և այն շարունակական դարձրել։ Տղան, որը 

գալիս է նրանից հետո, անձնական կապ է ունենցել իր հոր հետ և 

սովորել է հորից։ Երրոդի ճակատագիրն ըստ Իբն Խալդունի 

նմանակումը և, մասնավորապես, ավանդույթին հետևելն է։ Նա 

զիջում է երկրորդին այնպես, ինչպես նմանակողն է զիջում 

մուջթահիդին2 [ابن خلدون, էջ 107]։ Մուջթահիդ եզրույթի կիրառմամբ 

Իբն Խալդունը, հավանաբար, ցանկացել է ընդգծել այն 

                                                        
2  սեփական դատողությունների հիման վրա որոշում կայացնող [mujtahid]مجتهد 

մարդ։ Այդպես են անվանվում շարիաթի ֆունդամենտալ սկզբունքների 

մեկնաբանման մեջ սանձնական ջանք գործադրողներին։ Ման+րամասն տե՛ս The 

Encyclopaedia of Islam, Volume VII Mif — Naz, Leiden-New York, Brill, 1993, pp. 295-

303. 



Հասմիկ Փարեմուզյան 

 

24 

հանգամանքը, որ երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչը սովորաբար 

գիտակ և գիտակից է լինում և որոշումները սեփական 

մտահանգումների միջոցով է իրականացնում։  

Սակայն Իբն Խալդունի ուշադրությանն առավել մեծ չափով 

արժանանում է չորրորդ սերունդի ներկայացուցիչը, որը զիջում է 

իր նախորդներին։ Նա կորցնում է այն բոլոր հատկանիշները, 

որոնք պահպանում էին իր ընտանիքի փառքը, արհարամարհում է 

այդ որակները և կարծում է, որ այդ փառքը ջանքերի գնով չի ձեռք 

բերվել։ Նա տեսնում է այն մեծագույն հարգանքը, որով մարդիկ 

վերաբերվում են իրեն, սակայն չգիտի, թե ինչպես է այդ հարգանքն 

առաջացել և որն է դրա պատճառը։ Այս սերնդի ներկայացուցիչը 

կարծում է, որ դա միմիայն իր ծագման շնորհիվ է և իրեն հեռու է 

պահում իր հետ միևնույն ասաբիյան կրողներից։ Արդյունքում նա 

կորցնում է իր հեղինակությունը, իսկ առաջնորդությունը վերցվում 

է նրանից և նրա ուղիղ տոհմից և փոխանցվում իր ցեղին 

պատկանող մեկ այլ ճյուղի՝ համաձայն իրենց ասաբիյայի։ 

Այսպիսով, երբ ինչ-որ տուն անկում է ապրում, նույն տոհմի մեկ 

այլ «տուն» է ծաղկում է։ Իբն Խալդունը չորս սերունդներն 

անվանում է՝ կառուցող, անմիջական հետևորդ, ավանդույթի վրա 

հիմնվող և կործանող [ابن خلدون , էջ 108]։  

Այսպիսով, ըստ հեղինակի որևէ ընտանիքի ունեցած 

իշխանությունը և հեղինակույթունը 4 սերունդ է տևում, և 

ընտանիքի հեղինակությունը սկսում է անկում ապրել այն պահից, 

երբ առաջնորդը հեռանում է իր ասաբիյայից և սկսում է 

արհամարհել իր մարդկանց։ Այս կերպ Իբն Խալդունը որերորդ 

անգամ ընդգծում է ամուր ասաբիյայի կարևորությունը։  

Մուկադդիմայի երկրորդ գլխի 16-րդ ենթագլուխը 

վերնագրված է հետևյալ կերպ. «Առավելագույնն ինչին ձգտում է 
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ասաբիյան, ամբողջատիրությունն 3  է (արաբ. ملك [mulk])»։ Այս 

ենթագլխում հեղինակն անդրադառնում է ամբողջատիրությանը՝ 

որպես իշխանության հաջորդ փուլի՝ նշելով, որ ցանկացած 

հասարակություն կառավարչի կարիք ունի, որպեսզի մարդկանց 

հետ պահի միմյանց հետ կռիվներից։ Այդ մարդը պետք է 

գերազանցի նրանց իր ասաբիյայով։ Այդ գերազանցությունը 

ամբողջատիրությունն է, որն առավել է առաջնորդությունից. եթե 

առաջնորդին ենթարկվում են միայն իր մարդիկ (նա ուժ չունի, 

որպեսզի ուրիշներին ստիպի ընդունել իր կառավարումը), ապա 

ամբողջատիրությունն իրենից ուժի միջոցով կառավարում է 

ենթադրում [ابن خلدون, էջ 109]։  

Այսպիսով, Իբն Խալդունը ամբողջատիրության ձեռքբերումը 

համարում է ասաբիյայի գլխավոր նպատակ։ Ընդ որում, այս 

գործընթացն ունի սոցիալական հիմք և բխում է հասարակության 

զարգացման անհարժեշտությունից։  

Իր ցեղի վրա ասաբիյայի գերազանցության հաստատումից 

հետո, այն, ելնելով իր բնույթից, սկսում է գերազանցություն 

փնտրել այլ ասաբիյայի կրողների վրա։ Եթե ասաբիյաներից մեկը 

հավասար է մյուսին և կարող է դիմադրել մարտահրավերին, ապա 

այդ ասաբիյաները կրողները հավասար են միմյանց։ Այս դեպքում 

յուրաքանչյուր ասաբիյա պահպանում է իր ազդեցությունը 

սեփական ժողովրդի վրա։ Իսկ եթե մի ասաբիյան ուժով 

գերազանցում է մյուսին և դարձնում այն իրեն ենթակա, ապա 

երկու ասաբիյաները մտնում են սերտ կապի մեջ և պարտված 

ասաբիյան հավելյալ ուժ է տալիս հաղթանակած ասաբիյային, որը, 

                                                        
3 Իր աշխատությունում Իբն Խալդունն ամբողջատիրությունը ներկայացնում է 

որպես կառավարման լավագույն ձև, քանի որ միայն դրա միջոցով կարող է 

արտահայտվել աստվածային բացարձակ իշխանությունը։ Բացի դրանից 14-րդ 

դարում թուլացած Արաբական խալիֆայությունում առկա քաոտիկ վիճակից 

դուրս գալու միակ ելքը հեղինակ համար, հավանաբար, կենտրոնաձիգ 

իշխանության հաստատումն էր ։  
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որպես արդյունք, գերազանցության և գերակայության՝ նախկինից 

ավելի բարձեր նպատակներ է դնում։ Ըստ Իբն Խալդունի՝ այդ 

նպատակը նախորդ իշխանության տապալումը և սեփական 

ասաբիյաի իշխանության հաստատումն է [ابن خلدون, էջ 110]։ 

Իբն Խալդունն իր գրքի երրորդ գլխում անդրադառնում է 

արքայատոհմերի (دولة عامة), թագավորական իշխանությանը, 

խալիֆայությանը, իշխանության շերտերին և այն ամենին, ինչը 

վերաբերում է վերը թվարկվածներին։ Հեղինակն այս գլխում 

առանձնացնում է պետությունների առաջացման, զարգացման և 

անկման փուլերը և տալիս է այդ պատմական գործընթացների 

պատճառները։  

Ըստ Իբն Խալդունի՝ պետությունն իր գոյության ընթացքում 

անցնում է տարբեր փուլերի և նոր իրավիճակների միջով։ Ամեն 

փուլում պետությունը ղեկավարողները ձեռք են բերում այդ փուլին 

հատուկ բնավորություն։ Այս փուլերի քանակը չի գերազանցում 

հինգը, և դրանք գտնվում են մշտական շրջապտույտի մեջ։ 
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1-ին փուլը հակառակորդների տապալումը և իշխանության 

յուրացումն է։ Այս փուլում ղեկավարն իր ժողովրդի համար փառքի 

ձեռքբերման, հարկերի հավաքման, սեփականության 

պաշտպանման և զինվորական պաշտպանության իրականացման 

գործում օրինակ է։ Իր ժողովրդից ոչնչով չի առանձնանում, 

որովհետև դա է իրենց հաղթանակ բերած ասաբիյայի իմաստը և 

պահանջը։ Այս փուլում ասաբիյան շարունակում է նախկինի նման 

լինել։  

2-րդ փուլը ժողովրդի վրա բացարձակ իշխանության 

հաստատման փուլն է, երբ իշխանություն կրողը դրանից հեռու է 

պահում իր ցեղակիցներին և կառավարման գործում բացառում 

նրանց մասնակցությունը։ Այս փուլում երկրի տերը զբաղված է 

կողմնակիցների և մեծ քանակությամբ հպատակների և 

հետևորդների ձեռքբերմամբ, որպեսզի կարողանա արմատախիլ 

անել իր ասաբիյայի մարդկանց և իր բարեկամների՝ 

թագավորական իշխանության համար պայքարը։ Նա հեռու է 

պահում նրանց իշխանությունից, և ի վերջո ամբողջ 

իշխանությունը կենտրոնանում է նրա ընտանիքի ձեռքում [ابن خلدون, 

էջ 138]։  

Այն պահից, երբ իշխողը սկսում է իշխանությունից հեռու 

պահել այն մարդկանց, ում շնորհիվ հասել է իշխանության, սկսում 

է հեռանալ իր ասաբիյայից, որն իր հերթին հիմք է դառնում 

ասաբիյայի հետագա թուացման համար։ 

3-րդ փուլը հանգստի փուլն է, որի ժամանակ իշխողները 

վայելում են թագավորական իշխանության բարիքները։ Այդ 

բարիքները մարդու բնույթից բխող երազանքներն են՝ 

«հուշարձանների հավերժացում», ունեցվածքի և փառքի 

ձեռքբերում։ Ղեկավարն իր ամբողջ ունակությունները ծախսում է 

հարկերի հավաքման վրա՝ կարգավորելով եկամուտը և ծախսերը, 

կառուցում մեծ շենքեր և կառույցներ, ընդարձակ քաղաքներ և վեհ 
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հուշարձաններ, ընծաներ նվիրում հայտնի ազգերի 

պատվիրակություններին և ցեղերի ներկայացուցիչներին։ Նա նաև 

բավարարում է իր հետևորդների և շքախմբի պահանջները՝ 

գումարով և պաշտոններով։ Նա հսկում է իր զինվորներին, նրանց 

լավ է վարձատրում և ամեն ամիս արդար կերպով բաժանում է 

նրանց աշխատավարձը, որի արդյունքը շքերթների օրերին 

օգտագործվող հագուստը, լավ սպառազինությունը և զրահն է։ 

Այսպիսով, կառավարիչը կարող է տպավորել դաշնակիցներին և 

վախեցնել թշնամիներին։ Սա վերջին փուլն է, որի ժամանակ 

կառավարիչը բացարձակ իշխանություն ունի։ Այս և նախորդ 

փուլերի ընթացքում կառավարիչներն իրենց կարծիքներում 

անկախ են։ Նրանք կառուցում են իրենց հզորությունը և դրա ուղին 

ցույց տալիս իրենց հաջորդներին։ 

4-րդ փուլը քչով գոհանալու և խաղաղության փուլն է։ 

Պետության ղեկավարը բավարարվում է նրանով, ինչ կառուցել են 

իր նախորդները և խաղաղության մեջ է ապրում։ Նա որդեգրում է 

իր նախորդների ավանդույթը և հետևում է նրանց քայլերին։ Նա 

նրանց մեթոդները չափազանց զգուշությամբ է նմանակում։ Նա 

կարծում է, որ ավանդույթից շեղումը կնշանակի իր ուժի 

ոչնչացում, և որ իր նախորդներն ավելի լավ գիտեին այն փառքը, 

որը նրանք իրենք էին կառուցել [ ابن خلدون  138-139]։ 

Այսպիսով, երրորդ փուլը կարելի է համարել պետության 

ծաղկման փուլ։ Բացարձակ իշխանության հաստատումից հետո 

իշողներն արդեն իրենց հայացքն ուղղում են երկրի ներքին 

զարգացմանը, հզորացնում են բանակը և իրենց հեղինակությունը 

բանակում։ Այս փուլում զարգանում են նաև մշակույթը և 

գիտությունը։ Սա կարելի է համարել պետության ծաղկման 

գագաթնակետը, որին հաջորդում է որոշ խաղաղ 

ժամանակաշրջան, երբ իշխողը զուրկ է 
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նախաձեռնողականությունից և ուղղակի հետևում է նախորդ 3 

փուլերում պետությունը ղեկավարածների օրինակին։  

Վերջին՝ 5-րդ փուլը վատնման և շռայլության փուլն է։ Այս 

փուլում կառավարիչը հաճույքների, զվարճանքների և իր 

շրջապատի ու պալատականների նկատմամբ ցուցաբերած 

առատաձեռնության միջոցով իր նախորդների ստեղծածի 

կործանման պատճառն է դառնում։ Նա պետության կարևոր 

հարցերը վստահում է իր անփորձ մտերիմներին, որոնք չեն 

կարողանում կատարել դրանք։ Տարաձայնություններ են 

առաջանում՝ լարելով ժողովրդի մեծամեծերի և իր նախորդների 

հետևորդների հետ հարաբերությունները, ինչի արդյունքում 

վերջիններս սկսում են ատել ղեկավարին և հրաժարվում են 

աջակցել նրան։ Բանակի զինվորները հրաժարվում են օգնել իրենց 

տիրակալին, որովհետև իրենց վարձատրությունը վատնում է 

սեփական հաճույքների վրա և արգելում է իր անձին մոտենալը։ 

Այսպիսով, նա ավիրում է այն ամենն, ինչը հիմնադրել էին իր 

նախնիները և ոչնչացնում է այն, ինչը նրանք կառուցել էին։ Այս 

փուլում պետությունը ծերունական թուլություն է ձեռք բերում և 

նրան տիրում է քրոնիկ հիվանդություն, որից հազիվ թե հնարավոր 

լինի ազատվել կամ փրկություն գտնել։ [ابن خلدون, էջ 139]: 

Այսպիսով, Իբն Խալդունն իր՝ պետությունների առաջացման և 

անկման տեսության միջոցով ցույց է տալիս ժամանակի և 

իշխանության ցիկլայնությունը, ինչպես նաև այն 

տրանսֆորմացիաները, որոնց իշխանությունը ենթարկվում է 

պետության կառավարման որևէ փուլում։ Ընդ որում, այն 

փուլերում, որոնցում բարձր է ասաբիյայի զգացողությունը, 

պետությունը զարգանում է, իսկ ասաբիյայի թուլացումը և 

իշխողների՝ իրենց նախնիների ունեցած արժեքների կորուստը 

հանգեցնում են պետության թուլացմանը և անկմանը։ Կարելի է 

նաև զուգահեռ դիտարկել պետության զարգացման փուլերի և 
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իշխողների 4 սերունդների վերաբերյալ տեսությունները։ 

Այդպիսով, կառուցողը գործում է առաջին փուլում, անմիջական 

հետևորդը կամ հետևորդները գործում են պետության զարգացման 

երկրորդ և երրորդ փուլերում, երբ պետությունը ծաղկում է 

ապրում, իսկ ղեկավարները սեփական դատողությամբ են 

որոշումներն իրականացնում, ավանդույթի վրա հիմնվողը 

պետությունը ղեկավարում է 4-րդ փուլում, երբ հետևում է իր 

նախնիների գործողություններին և վայելում նախորդների կողմից 

ստեղծված բարիքները՝ իշխանության մեջ առանց որևէ 

ինքնուրույնության ցուցաբերման։ Իշխանության վերջին փուլում 

պետությունը ղեկավարում է կործանողը, որը վատնում է 

պետության ունեցվածքը, ինչի պատճառով կորցնում է իր 

հպատակների հարգանքը, իսկ իր ասաբիյայի վրա հույս դնել չի 

կարող, քանի որ այն թուլացել է և այլևս կենսունակ չէ։ Այսպիսով, 

վերջին փուլում տեղի է ունենում իշխանության կորուստ։ 
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Իբն Խալդունը, սակայն, գտնում է, որ մեկ խմբի կողմից 

իշխանության կորուստը ոչ միշտ է պետության վերջնական 

անկման հանգեցնում։ Նա նշում է, որ քանի դեռ ինչ-որ ազգ 

պահում է իր ասաբիյան, մեկ ճյուղում վերացած թագավորական 

իշխանությունն անպայմանորեն փոխանցվում է միևնույն ազգի այլ 

ճյուղին (ابن خلدون, Էջ 115 )։  

Այսպիսով, եթե ամփոփելու լինենք Իբն Խալդունի ասաբիյայի 

տեսությունը, ապա կարող ենք տեսնել, որ Իբն Խալդունը 

ասաբիյաի միջոցով ներկացնում է մարդկության պատմության 

զարգացման փուլերը՝ տոհմացեղային հասարակարգից մինչև 

ամբողջատիրության հաստատումը։  

Այսպիսով, տոհմում իր ասաբիյայով առանձնացած 

ընտանիքը կարող է դառնալ տոհմի առաջնորդ, եթե այդ 

ընտանիքի կամ խմբի ասաբիյան բավական ուժեղ է, իսկ 

առաջնորդի հեղինակությունը շատ բարձր։ Հաջորդ փուլում ուժեղ 

ասաբիյա ունեցող տոհմը դառնում է ցեղի առաջնորդ, իսկ ցեղում 

գործող մյուս ասաբիյաները ենթարկվում են դրան։ Եթե տվյալ 

ցեղում ասաբիյայի կապերն ամուր են, ապա ցեղն ավելի է 

հզորանում և կարող է դառնալ հետագայում ձևավորվող ցեղային 

միության առաջնորդ, որից հետո կձգտի արդեն 

ամբողջատիրության, ինչն ըստ Իբն Խալդունի ասաբիյայի 

գերագույն նպատակն է։ Իշխանության հաստատումից հետո 

պետությունն անցնում է զարգացման հինգ փուլերի միջով, որից 

հետո տվյալ խումբը կորցնում է իր իշխանությունը, որը 

պայմանավորոված է նաև տվյալ խմբի հեղինակության 

թուլացմամբ, սակայն, եթե մի ազգի ասաբիյան ուժեղ է, ապա ազգը 

չի կորցնում իր պետականությունը։ Նրանում մեկ իշխանությունը 

փոխվում է մյուսով, ինչն իր հերթին ցույց է տալիս ասաբիյայի նաև 

գաղափարական լինելու հանգամանքը։ Իշխանությունը 

պահպանելու համար միայն արյունակցական կապը բավարար չէ, 
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անհրաժեշտ են ամուր գաղափարական հիմք և ընդհանուր 

նպատակ, առանց որոնց ասաբիյան ուժեղ լինել չի կարող։ 
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«Мукаддима» Ибн Халдуна считается одной из величайших работ 

XIV века, в которой автор раскрывает свои представления об истории, 
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развитии общества и государства и социальных и политических 

аспектах этого развития. 

В данной статье предпринета попытка представить теорию 

асабийи Ибн Халдуна, ее значение в формировании и упадке 

государств и взгляды автора на циклическую природу времени и 

власти. 
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