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սրբեր, այնուամենայնիվ, եզդիականությունը1 բնորոշվում է որպես 

միաստվածական կրոն (Ամրյան 2016: 11-13, 28): Եզդիների 

կրոնում Աստծո ընկալումը բավական յուրահատուկ է: Եզդիների 
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հետազոտող Իսյա Ջոզեֆը ժամանակին նկատել է, որ 

եզդիականությանը խորթ է հունական փիլիսոփայությանը 

                                                        
1 Եզդիներն իրենց կրոնն անվանում են dînê Şerfedîn (բռց.՝ «Շարֆադինի կրոն») 

կամ պարզապես Şerfedîn (Շարֆադին): Գիտական գրականության մեջ եզդիների 

կրոնի համար ընդունված է կիրառել եզդիականություն (անգլալեզու 

գրականության մեջ՝ Yezidism) եզրը: 
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հատուկ Աստծո՝ որպես համապարփակ, տարածության և 

ժամանակի մեջ անփոփոխ գոյության ընկալումը: Այդ կրոնում 

բացակայում է նաև հուդայականությանը և իսլամին հատուկ 

բացարձակ տիրակալի ընկալումը: Եզդիների պատկերացրած 

Աստվածը համեմատելի չէ նաև քրիստոնեական Աստծո հետ: 

Եզդիների կրոնական պատկերացումներում Աստված տիեզերքի 

ստեղծողն է, արարիչը, բայց ոչ խնամակալը (Joseph 1919: 146): 

Եզդիների շրջանում ընդունված չի եղել քննարկել Աստծո 

հատկանիշները, բարձրաձայնել դրանց մասին, զոհ մատուցել 

արարչին և այլն (Ամրյան 2016: 29-33): Եզդիական կրոնական 

հիմներում2 և բանահյուսության մեջ Աստծուն մեծարելու համար 

կիրառվել և կիրառվում են տարբեր պատվանուններ (Առաքելովա, 

Ամրյան 2010: 3-15)3: Ըստ եզդիական հավատալիքների՝ Աս02տված 

ունի «հազար մեկ» անուն, երբեմն էլ կրոնական հիմներում 

հիշատակվում է «երեք հազար երեք» անունների մասին 

(Kreyenbroek 1995: 84; Kreyenbroek, Rashow 2005: 28): 

Եզդիական կրոնական հիմներում Աստծո համար ամենաշատ 

կիրառվող եզրերն են xwadē/xudē (պրս.՝ xodā, պրթ.՝ միջ. <հին 

իրան.՝ *hwatada, *hwata-dāta) (Цаболов 2010: 490), xudāvand4 (պրս.՝ 

xōdāvand՝ *xāvand ձևից) (Цаболов 2010: 494): Կրոնական հիմներում 

նշվում է.  

                                                        
2 Եզդիական կրոնական հիմները սուրբ համարվող տեքստեր և աղոթքներ են, 

որոնք կրոնական ծեսերի ժամանակ արտասանվում են եզդի հոգևորականների 

կողմից: Կրոնական հիմները պահպանվել և սերնդեսերունդ են փոխանցվել 

բանավոր կերպով: 20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած մի շարք եզդիական 

կրոնական հիմներ գրի են առնվել ու հրատարակվել գիտնականների և 

հետազոտողների կողմից:  
3 Իսլամում նույնպես Ալլահը մեծարվում է բազմաթիվ պատվանուններով, որոնք 

անվանվում են al-asmā’ al-husnā (արաբ.՝ «հիանալի անուններ») (Ислам: 

Энциклопедический словарь 1991: 22): 
4 Xudān, xwdān/xwadān (բռց.՝ «տեր», «տիրակալ») ձևերը կիրառվում են ոչ միայն 

Աստծուն, այլև եզդիական որոշ սրբերի մեծարելու համար:  



Թերեզա Ամրյան 

91 

Xwedê yeke, yî bê hevpare, bê şirîke û bê hevale, 

Her ewe, hew ewe, ne xwarine, ne xewe. (Ամրյան 2016: 30) 

Աստված միակն է, նա չունի իրեն հավասարը, նա չունի ընկեր, 

Նա միակն է, նա միակն է, նա ո՛չ ուտում է, ո՛չ քնում: 

 

Sê hezar sê dergê Xudê ne 

Sê hezar sê perdê Xudê ne 

Sê hezar sê kirasê Xudê ne 

Sê hezar sê melek jî sekinîne 

Sê hezar sê navê Xudê ne. (Omarkhali 2009: 14) 

Աստված ունի երեք հազար երեք դարպաս, 

Աստված ունի երեք հազար երեք վարագույր, 

Աստված ունի երեք հազար երեք շապիկ, 

Երեք հազար երեք հրեշտակ կանգնել են, 

Աստված ունի երեք հազար երեք անուն: 

 

Şêx go: “Aqûbê mino, şuxula Xwedê weku anî, weku çê kir, 

Ruh nava ser û dest û pê kir...” (Qewlê Şêx û Aqûb) (Celîl, Celîl 

1978: 45) 

Շեյխն ասաց. «Ո՛վ իմ Ակուբ5, դա Աստծո գործն է, որ արարեց, 

Հոգի դրեց մարմնի մեջ...» (բռց.՝ հոգի դրեց գլխի, ձեռքերի և 

ոտքերի մեջ): 

 

                                                        
5  Āqūb pēxambar (բռց.՝ «Ակուբ մարգարե») համապատասխանում է 

հինկտակարանյան Հակոբին. վերջինս եզդիական բանահյուսության մեջ 

մարգարե է անվանվում: Եզդիական կրոնական բանահյուսության մեջ մարգարե 

(pēxambar, պրս.՝ payγāmbar, «մարգարե») անվանվում են ոչ միայն 

հուդայականության և քրիստոնեության մեջ ընդունված մարգարեները, այլև 

Մուհամմեդը (Mahmad pēxambar, բռց.՝ «Մուհամմեդ մարգարե»), ինչպես նաև 

աստվածաշնչյան այնպիսի կերպարներ, ում աբրահամական կրոններում 

ընդունված չէ մարգարե կոչել. օրինակ՝ Ādam pēxambar (բռց.՝ «Ադամ մարգարե»), 

Ayūb pēxambar (բռց.՝ «Հոբ մարգարե»): 
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Xudavendê me rehmanî 

Çar qisim ji me ra danî 

Pê hebîba Adem nijnî, 

Xudavendê me rehmanî 

Çar qisim li rû dinê danî, 

Yek ave, yek nûre 

Yek axe, yek jî agire... (Qewlê Afirîna Dinyayê) (Kreyenbroek, 

Rashow 2005: 69) 

Մեր տիրակալը բարեգութ է, 

Նա մեզ համար ստեղծեց չորս տարր, 

Դրանցով արարվեց Ադամի սիրելին, 

Մեր տիրակալը բարեգութ է, 

Նա չորս տարր արարեց աշխարհում, 

Մեկը ջուրն է, մեկը լույսն է, 

Մեկը հողն է, մեկը կրակն է… 

 

Xudavendê me sefîne ajot 

Ji kenar çû ber kenare 

Ajote Lalişê got, heq ware. (Qewlê Afirîna Dinyayê) (Kreyenbroek, 

Rashow 2005: 67-68) 

Մեր տիրակալը քշեց նավը6 

Մի ափից մյուս ափը գնաց 

Հասավ Լալիշ և ասաց. «Սա է ճշմարտության վայրը»:  

Եզդիականության մեջ Աստծո համար կիրառելի են նաև 

allāh/allā, īlāhī/ilāhī (արաբ.՝ al-īlāh) ձևերը. վերջիններս թեպետ 

եզդիների առօրյա խոսքում հազվադեպ են կիրառվում, բայց 

                                                        
6  Աշխարհի արարման մասին պատմող եզդիական ավանդազրույցներից մեկի 

համաձայն, աշխարհի արարումից առաջ տիեզերքը պատված էր ջրով, և Աստված 

նավով շրջում էր այդ ծովում. նավարկելու ժամանակ Աստված գտավ Լալիշը, որի 

հիմքի վրա էլ արարեց աշխարհը (առավել մանրամասն՝ Ամրյան 2016: 64):  
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հանդիպում են կրոնական հիմներում, աղոթքներում և 

փառաբանություն արտահայտող ձևակերպումների մեջ: Օրինակ՝ 

եզդիական Şa’da-ի (բռց.՝ «վկայություն») մեջ, որը կարելի է 

եզդիների «հավատո հանգանակը» համարել, նշվում է. ''Şeda dînê 

min êk Ella'' (բռց.՝ «Իմ կրոնի վկայությունն է մեկ Աստված») 

(Ամրյան 2016: 167): Կրոնական հիմներում ասվում է. 

Îlahîyo tan û tefale, 

Ne dêye û ne babe û ne kale 

Bêy te hemû tişt î betale. (Qewlê Padşayî) (Feqîr Hecî 2002: 207) 

[Ո՛վ] Աստված, դու միակն ես,  

[Դու] ո՛չ մայր ունես, ո՛չ հայր, ո՛չ պապ, 

[Ո՛վ Աստված] առանց քեզ ամեն ինչ ունայն է: 

 

Îlahîyo morkeva xafila rast nebûyî 

Bandê hewca mêrekî xerqe bûyî. (Qewlê Xafilê Bênasîn) (Celîl, 

Celîl 1978: 24) 

Ո՛վ Աստված, [թող] մոլորյալի ճակատագրի անիվը չուղղվի, 

[Թող] նա հանդերձյալ կյանքում քուրձ հագած մի սրբի 

կարիքն ունենա:  

 

Şivano, to bi Xudê key Îlahiye  

Tu rastî bo min bêjîye 

Te siwarekî ho nedîtîye 

Li ber da tac û hile nûranîye. (Qewlê Rabi'e il-'Edewiye) 

(Kreyenbroek, Rashow 2005: 197)  

Ո՛վ հովիվ, ի սեր Աստծո, 

Դու ինձ ճի՛շտն ասա, 

Դու մի ձիավոր չե՞ս տեսել, 
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Ով դրել է փայլուն թաջ7ու հագել է քուրձ: 

 

Ilahîyo, tuyî qadirî û hadirî 

Sebrekê li ber min bisebirî... (Qewlê Hezar û Yek Nav) 

(Kreyenbroek, Rashow 2005: 78)  

Ո՛վ Աստված, դու հզոր ես, դու ամենուրեք ես, 

Իմ նկատմամբ համբերատա՛ր եղիր… 

Եզդիների լեզվում լայնորեն կիրառվում են այնպիսի 

արտահայտություններ և կապակցություններ, որոնց բաղկացուցիչ 

մասն են կազմում alā(h)-ի հնչյունափոխված ձևերը: Օրինակ՝ simila 

(արաբ.՝ bīsmīllāh, «հանուն Աստծո», «Աստծո անունով»), stuxula 

(արաբ.՝ īstīγlāl allāh, «բարձրյալ աստված») (Ասատրյան 1995: 26): 

Երդվելիս եզդիները երբեմն կիրառում են “Walla, billa” (թարգմ. 

«[հանուն] Աստծո») արտահայտությունը: Ծայրահեղ շիայական 

Ահլե Հակղ համայնքի ներկայացուցիչները նույնպես երդվելիս 

արտասանում են vālla billa արտահայտությունը (Минорский 1911: 

55; Ամրյան 2016: 91-92): 

Եզդիական կրոնական հիմներում Աստված մեծարվում է նաև 

xāliq (արաբ.՝ «արարիչ») ձևով: 

Xaliqo, rengê te divînim lora rengê payîzê, 

Taceke serê ezîza, 

Huleke ser milê mêrdara dîsa. (Qewlê Xafilê Bênasîn) (Celîl, Celîl 

1978: 25) 

Ով արարիչ, քո տեսքն աշնան նման է, 

Սրբերի գլխին թաջ կա, 

Սրբերի ուսերին քուրձ կա: 

                                                        
7  Թաջը (tāc, բռց.՝ «թագ») եզդի ճգնավորների սև գլխարկն է, որը դնում են 

կրոնական արարողությունների ժամանակ (Ամրյան 2016: 149-150): 
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Շատ հաճախ Աստված կրոնական հիմներում անվանվում է 

pādša (պրս.՝ pādēšāh, «թագավոր»): 

Padşa xaliqe digirt hezar û yek nave… (Qewlê Mela Abû Bekir) 

(Kreyenbroek, Rashow 2005: 176) 

Արարիչ արքան ունի հազար մեկ անուն: 

 

Padşayê min xaliqê hezar û êk nave 

Xafila dît nekir nase. (Qewlê Kaniya Miraza) (Kreyenbroek, Rashow 

2005: 393) 

Իմ արքան հազար մեկ անունների արարիչն է, 

Մոլորյալները տեսան [նրան], բայց չճանաչեցին: 

 

Xafila dît nas nekir  

Padşê min bi rehîm û şifqetêt xo kir 

Erd û ezman çêkir. (Qewlê Kaniya Miraza) (Kreyenbroek, Rashow 

2005: 393) 

Մոլորյալները [նրան] տեսան, բայց չճանաչեցին, 

Իմ արքան իր բարեգթությամբ  

Ստեղծեց երկիրն ու երկինքը:  

 

Pedşê min li navdayê mixfî bû 

Ew bi xo razî bû 

Hêj kewan neye dahir bû 

Ew bi xo a xo nasî bû. (Qewlê Bê Elîf) (Kreyenbroek, Rashow 2005: 

71-72)  

Իմ արքան գաղտնածածուկ էր, 

Նա ինքնաբավ էր,  

Դեռ աշխարհն ի հայտ չէր եկել, 

Նա ճանաչում էր ինքն իրեն: 

 



ԵԶԴԻԱԿԱՆ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԵՐՈՒՄ ԱՍՏԾՈՒՆ ՄԵԾԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ... 

 

96 

Mêra dipirsibû ew sure 

Mêr heyrane bi xora 

Padşê min bi xo efirandibû dure. (Qewlê Bê Elîf) (Kreyenbroek, 

Rashow 2005: 72) 

Սրբերը հարցրեցին այդ գաղտնիքը8, 

Սրբերը հիացած են, 

Իմ արքան ստեղծեց մարգարիտը9:  

 

Pedşa li nav durê dilxwaze 

Nûra wî bi sê hezar û sê libase 

Navek jî yê Xudê miraze. (Du'a Mirazê) (Kreyenbroek, Rashow 

2005: 279) 

Իմ արքան ձգտում է դեպի մարգարիտը, 

Նա ունի երեք հազար երեք անուն (բռց.՝ նրա լույսն ունի երեք 

հազար երեք հագուստ), 

Նրա անուններից մեկն էլ մեր պանծալի Աստվածն է: 

 

Padşayê min hezar û êk nave 

Ev dinya li ba wî se’ete û gave 

Ew dizanit li behra çend keşkol ave 

Li besta çend kevir di nave 

                                                        
8 Ի նկատի է առնվում եզդիական կրոնի գաղտնիքը: Եզդիականության մեջ այն 

անմիջական կապ ունի սուֆիզմից ժառանգած խորհրդապաշտական գաղտնիքի 

և գիտելիքի գաղափարի հետ: 
9  Աշխարհի արարման մասին եզդիական ավանդապատումներից մեկի 

համաձայն, աշխարհի արարումից առաջ Աստված ստեղծեց մարգարիտ, ապա 

մարգարիտը պայթեց (այլ տարբերակներում՝ ծակվեց), դրանից ջուր հոսեց և 

ծածկեց ամեն ինչ, հետո ի հայտ եկավ աշխարհը (եզդիականության մեջ 

մարգարտի խորհրդաբանության մասին առավել մանրամասն տե՛ս Ամրյան 2016: 

62-65): 
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Ewî Hewa kir bok, Adem kire zava. (Qewlê hezar û êk nav) (Feqîr 

Hecî 2002: 216)  

Իմ տիրակալն ունի հազար մեկ անուն, 

Այս աշխարհը նրա համար մի ժամ ու մի քայլ է, 

Նա գիտի, թե ծովերում քանի դույլ ջուր կա,  

Դաշտերում քանի քար կա, 

Նա Եվային դարձրեց հարս, Ադամին՝ փեսա: 

Աստծուն մեծարելու համար կրոնական հիմներում 

կիրառվում են նաև azdā (yazdā), ēzdā (yēzdā) ēzdān (yēzdān) ձևերը 

(միջին պրս.՝ yazd, yazdān, «աստվածություն», պրս.՝ īzad, 

Ավեստայի լ. yāzātā-) (Цаболов 2001: 342):  

Padişê min rebê Silêman e 

Û Êzdayê ins û cinsa ne 

Û hemû jêra ser kêşa ne. (Qewlê Padişa) (Omarkhali 2017: 301) 

Իմ արքան Սողոմոնի տիրակալն է, 

Նա մարդկանց և դևերի Աստվածն է (բռց.՝ նա մարդ արարածի 

և ջիների տիրակալն է), 

Բոլորը խոնարհվում են նրան:  

 

Padişê minî mezin e 

Û padişayê hemû momin e 

Rebê dinê Êzdayê min e. (Qewlê Padişa) (Omarkhali 2017: 301) 

Իմ արքան մեծ է, 

Նա բոլոր բարեպաշտների արքան է, 

Աստված աշխարհի տիրակալն է: 

 

Êzdanê me dur der anî 

Mobet avête nave 

Jê peyda kir du ça’ve, 

Jê herikî pir ave. 
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Av ji durê herikî 

Bû behra bê serî bê binî (Qewlê Afrîna Dinyayê) (Kreyenbroek 

1995: 184) 

Մեր տիրակալը հանեց մարգարիտը,  

Դրա մեջ սեր լցրեց,  

Մարգարտի վրա ի հայտ եկավ երկու անցք (բռց.՝ մարգարտի 

վրա առաջացավ երկու աչք),  

Մարգարտից ջուր հոսեց,  

Դարձավ անծայրածիր ծով: 

Եզդիական կրոնական հիմներում Աստված անվանվում է նաև 

řab կամ řabī (արամ. řab «մեծ», եբր. rabbī «տեր իմ», արաբ.՝ rabb 

«տեր Աստված», yā rabī «Աստված իմ») (Աճառեան 1926: 137): 

Կրոնական հիմներում և փառաբանություն արտահայտող 

ձևակերպումների մեջ կարդում ենք. 

Erhemdulla, ya rebil alemîn. (Dua mer birînê) (Celîl, Celîl, 1978: 18) 

Փառաբանություն, ո՛վ աշխարհի տիրակալ: 

 

Xudayî nav şêrîne 

Li dilî namînit ne kerbe ne qebre û ne kîne 

Ya Cibrayîl, tu hîvîya me bikî ji dîwana Reb il-alemîne. (Du'a 

Ziyaretbûn) (Kreyenbroek, Rashow 2005: 107) 

Տիրակալի անունը քաղցր է, 

Մարդու սրտի մեջ չի մնում զայրույթ և ոխ, 

Ո՛վ Ջաբրայիլ, սպասի՛ր մեզ աշխարհի տիրակալի 

դիվանում10: 

 

Padşayê min rebil semede, 

                                                        
10 Եզդիների կրոնում dīwān (թարգմ.՝ «խորհուրդ») եզրով է բնորոշվում սրբերի 

նվիրապետությունը: 
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Afirandibû çar milyakete 

her milyaketek qulbeke 

Paşê çêkir doje 

Paşê çêkir cinete (Ամրյան 2016: 43-44). 

Իմ արքան գահի տիրակալն է, 

Նա տեղծեց չորս հրեշտակ, 

Ամեն մի հրեշտակը [հորիզոնի] մի կողմում է [կանգնում], 

Ապա [Աստված] ստեղծեց դժոխքը, 

Հետո էլ՝ դրախտը: 

Վերոնշյալ հատվածում հանդիպող rabil samad (կուրմ.՝ samad, 

«գահ») արտահայտությունը թարգմանել ենք որպես «գահի 

տիրակալ»: Հնարավոր է նաև, որ samad բառն անմիջական կապ 

ունենա իսլամում որպես Ալլահի պատվանուն կիրառվող as-samad 

(բռց.՝ «բոլոր կարիքները բավարարող») եզրի հետ (այդ մասին՝ 

Tosun Bayrak 2000: 153-155): 

Ya rebî, tu hostayê kerîmî 

Te vekir rê û dirba tarî 

Tu hostayê her tiştî 

Buhuşt çê kir rengebî. (Qewlê Afirîna Dinyayê) (Kreyenbroek 

1995:182) 

Ո՛վ տիրակալ, դու բարեգութ ուսուցիչ ես,  

Դու լուսավորեցիր խավար ճանապարհը, 

Դու ամենքի ուսուցիչն ես,  

Դու ստեղծեցիր գունեղ դրախտը: 

Եզդիներն Աստծուն մեծարում են նաև hōstā/hōsta (պրս.՝ ostād, 

«ուսուցիչ», «վարպետ») 11  պատվանունով: Կրոնական հիմներում 

նշվում է. 

                                                        
11  Եզդիները hōsta անվանում են նաև հոգևոր ուսուցչի դեր կատարող 

հոգևորականին: Եզդիական հասարակությունը բաղկացած է երեք կաստայից. 

շեյխերը (պրս.՝ šayx «առաջնորդ») և փիրերը (պրս.՝ pīr «ծերունի», «հոգևոր 
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Xudavendê me hostayê rehmanî 

Rê û dergeyê dinyayê vekir 

Her tişt ji me ra deranî 

Bû bihuşt erd û avanî. (Qewlê Afirîna Dinyayê) (Kreyenbroek, 

Rashow 2005: 66) 

Մեր տիրակալ բարեգութ ուսուցիչը 

Բացեց աշխարհի ճանապարհներն ու դռները, 

Ամեն ինչ ստեղծեց մեզ համար, 

Ի հայտ եկավ դրախտը և [այս] աշխարհը:  

 

Ya rebî, dinya hebû tarî 

Têda tu nebûn mişk û marî 

Te zênda kir teze halî 

Çu nema gul jê barî. 

Ya rebî, tu hostayê kerîmî 

Te vekir rê û dirba tarî 

Tu hostayê her tiştî 

Bihişt çêkir rengebî. (Qewlê Afirîna Dinyayê) (Kreyenbroek, 

Rashow 2005: 66) 

Ո՛վ տիրակալ, աշխարհը խավար էր, 

[Նույնիսկ] մուկ և օձ չկար, 

Դու կյանք տվեցիր [աշխարհին], 

Այն փթթեց ծաղիկներով: 

Ո՛վ տիրակալ, դու բարեգութ ուսուցիչ ես, 

Դու ցրեցիր խավարը, 

Դու բոլորի ուսուցիչն ես, 

Դու ստեղծեցիր գունեղ դրախտը: 

                                                                                                                                
առաջնորդ») հոգևորական կաստաների ներկայացուցիչներ են, մըրիդները՝ 

(արաբ.՝ mūrīd «հետևորդ») աշխարհիկ: 
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Եզդիական կրոնական հիմներում հանդիպում է իսլամում ևս 

որպես Աստծո անուն կիրառվող ĵabār (արաբ.՝ «հզոր», «զորավոր») 

եզրը (տե՛ս Ислам: Энциклопедический словарь 1991: 23):  

Wekî min Cebêr wêrî bîya, 

Minê derê dojê hiljênîya. 

Min xêncî gunekara pêştir 

Min nedihîşt kes pêva biçîya. (Beyta Rebîyê) (Celîl, Celîl 1978: 32) 

Եթե ես համարձակություն ունենայի զորավորի առջև, 

Կծածկեի դժոխքի դուռը, 

Չէի թողնի մեղավորներից բացի 

Ինչ-որ մեկն ընկներ [այնտեղ]: 

 

Reb av da dêla 

Ser hilîna dît qub û hilêle 

Kursîya lê dibû Cebêre. (Qewlê Rabi'e il-'Edewiye) (Kreyenbroek, 

Rashow 2005: 198) 

Ռաբիան12 ջուր տվեց շանը, 

Նա բարձրացրեց գլուխն ու տեսավ սրբավայրերի գմբեթները, 

Այնտեղ աթոռը պատկանում էր զորավորին:  

 

Padşê minî Cebare 

Dur mewicî bû behre 

Siltan Êzî ev dinya da destê 

Şêşims û Fexrê mêrava sipare. (Qewlê Hezar û Yek Nav) 

(Kreyenbroek, Rashow 2005: 79)  

                                                        
12  Ռաբիա ալ-Ադավիան միջնադարյան հայտնի սուֆի է (Šayx Farīdūdīn A’ttār 

1389/2010: 163-196): Բասրայից ծագող այս արաբ կինը եզդիական 

բանահյուսության մեջ հանդես է գալիս որպես Շեյխ Ադիի հետևորդ, 

հավատացյալ եզդի կին: Եզդիականության մեջ կա Ռաբիա ալ-Ադավիային 

նվիրված կրոնական հիմն: 
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Իմ թագավորը զորավոր է, 

Մարգարիտից ջուր հոսեց (բռց.՝ մարգարիտից ծով դուրս 

եկավ), 

Սուլթան Եզիդը13 աշխարհը հանձնեց 

Շեյխ Շամսին և Ֆախրադինին14: 

 

Padşê minî sitare 

Xwedêyekî Cebare 

Cîyê wî li hemû cîya û ware. (Qewlê Padşayî) (Feqîr Hecî 2002: 205)  

Իմ տիրակալն ապաստան է, 

Նա հզոր Աստված է, 

Նա ամենուրեք է: 

Al-ĵabbār-ը իսլամում երբեմն մեկնաբանվում է նաև որպես 

«կոտրված մասերը բուժող», «կոտրված մասերը միացնող», 

«դժվարությունները թեթևացնող» (արաբ.՝ ĵābīr, «կոտրված 

ոսկորները կամ հոդերը բուժող») (Tosun Bayrak 2000: 61-62): Նույն 

նշանակությամբ ու մեկնաբանությամբ դա կարող է հանդիպել նաև 

եզդիականության մեջ (կուրմ.՝ ĵabirāndin, «կոտրված ոսկորը 

բուժել», «կոտրված մասերը միացնել»):  

Եզդիների կրոնում կան բազմաթիվ սուֆիական տարրեր 15 , 

ուստի զարմանալի չէ, որ Աստված կարող է մեծարվել սուֆիական 

ընկալումներին հատուկ պատվանուններով: Եզդիական 

                                                        
13  Եզիդը եզդիների կրոնի գլխավոր սրբերից է: Եզդիների կրոնում նա 

ներկայանում է որպես անհավատների դեմ պայքարող և եզդիական համայնքը 

նրանցից պաշտպանող սուրբ: 
14  Եզդիական հավատալիքներում Շեյխ Շամսը (կամ Շեշըմս) սուրբ է, ով 

եզդիական հավատալիքներում իր անվան պատճառով (šams, արաբ.՝ «արև») 

նույնանում է արեգակի հետ: Ֆարխադինը (կամ Ֆարխ, Ֆախրադին) համարվում 

է լուսնի տիրակալ: 
15  Եզդիականության մեջ մի շարք սուֆիական տարրերի մասին տե՛ս Ամրյան 

2017: 35-46; Ամրյան 2016 բ: 281-294: 
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կրոնական հիմներում Ատված անվանվում է նաև sabūr (բռց.՝ 

«համբերատար»)16 կամ rab-il-sabūr:  

Եզդիական կրոնական հիմներից մեկում նշվում է. 

Padşê min reb-il-sebûre, 

Xaliqê agir û nûre 

Herî bi heqe û î xefûre. (Qewlê Padşayî) (Feqîr Hecî 2002: 203)  

Իմ Աստված համբերության տիրակալն է,  

[Նա] կրակի ու լույսի արարիչն է, 

[Նա] ճշմարիտ է, նա բարեգութ է:  

Haq (արաբ.՝ «ճշմարտություն») բառը եզդիական կրոնական 

հիմներում կիրառվում է առավելապես «ճշմարտություն» 

իմաստով, բայց երբեմն հանդիպում է որպես Աստծո պատվանուն: 

Al-haq-ը իսլամում կիրառվում է որպես Ալլահի պատվանուն: 

Սուֆիներն այն համարում էին Աստծո էությունը բնորոշող անուն 

(Ислам: Энциклопедический словарь 1991: 23, 265): Աստծուն ալ-

հակղ են անվանում նաև ծայրահեղ շիայական հոսանքների 

ներկայացուցիչները (Առաքելովա, Ամրյան 2010: 3-15):  

Եզդիական կրոնական հիմներում կարդում ենք. 

Bi qudreta padşê minî heqe 

Ewî nijirandibû çarde tebeqe 

Bi qudreta, ezman rawestabû mieleqe. (Qewlê Erd û Ezman) 

(Kreyenbroek, Rashow 2005: 387)  

Իմ ճշմարիտ թագավորն իր զորությամբ 

Ստեղծեց տասնչորս շերտ17, 

                                                        
16  Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի կանգառներից մեկը 

կոչվում է sabr (արաբ.՝ «համբերություն»): Այս հանգրվանին հասած ճգնակյացը 

պետք է ամրապնդեր իր համբերությունը՝ դժվարություններն ու զրկանքները 

հաղթահարելու համար (Schimmel 1975: 124): As-Sabūr ձևը որպես Ալլահի 

պատվանուն է կիրառվում նաև իսլամում (Tosun Bayrak 2000: 211-213):  
17 Ըստ եզդիական կրոնական ընկալումների՝ աշխարհը կազմված է տասնչորս 

շերտից` յոթ շերտ երկինք և յոթ շերտ երկիր:  
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Նրա զորությամբ արարվեց երկինքը:  

 

Xudê xo bi heq nas kir.... (Qewlê Zebûnî Meksûr) (Kreyenbroek, 

Rashow 2005: 65) 

[Նա] Աստծուն ճշմարիտ ճանաչեց: 

Եզդիական աղոթքներից մեկում, որն արտասանվում է 

թաղման արարողության ժամանակ, մի քանի անգամ 

հիշատակվում է haq եզրը: Որոշ դեպքերում այն կիրառվում է 

«ճշմարտություն», որոշ դեպքերում՝ «Աստված» նշանակությամբ: 

Ya rebî, heq, 

Nûrê heq, narê heq, 

Doja heq, bihoşta heq, 

Mêzîna heq, terazû heq, 

Cineta heq, cenima heq, 

Heq bi heq...(Voskanyan 1999-2000: 161) 

Ո՛վ ճշմարիտ տիրակալ, [ես խնդրում եմ հանգուցյալի 

համար], 

Աստծո լույս, Աստծո կրակ, 

Աստծո դժոխք, Աստծո դրախտ, 

Ճշմարիտ կշեռք, ճշմարիտ կշռաթաթ, 

Աստծո դրախտ, Աստծո դժոխք, 

Կարող է նա (հանգուցյալը) հասկանալ, [թե] ինչն է ճիշտ իր 

համար... 

Xafūr (արաբ.՝ «բարեգութ») բառով մեծարվում է ոչ միայն 

արեգակի հետ նույնացող եզդիական սուրբ Շեյխ Շամսը, այլև 

արարիչ Աստված:  

Ro hatye erşa jûre 

Şêşimsî xefûre 

Nûr, nedera Şêşims daye me'sîyê be'rê kûre. (Beyta Şêxşims) (Celîl, 

Celîl 1978: 34) 
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Արևը բարձրացել է երկնքում, 

Շեյխ Շամսը բարեգութ է, 

Շեյխ Շամսի լույսը հասել է խոր ծովի ձկանը:  

 

Bi qudreta Padşê minî xefûre 

Nazil bûn herçar navêt mişûre... (Qewlê Erd û Ezman) 

(Kreyenbroek, Rashow 2005: 387) 

Իմ բարեգութ արքայի զորությամբ 

Չորս սուրբ գիրք իջավ....  

Եզդիականության մեջ Աստված մեծարվում է նաև rahmān 

(արաբ.՝ «բարեգութ»), calīl (արաբ.՝ «վեհ», «մեծաշուք», «փառավոր»), 

calāl (կուրմ.՝ «փառավոր», «հզոր») malik (արաբ.՝ malīk «թագավոր»), 

mīr (արաբ.՝ amīr «թագավոր», «իշխան») և այլ պատվանուններով: 

Կրոնական հիմներում կարդում ենք. 

Bi xatira rehmanî 

Pêk hatin erd û ezmanî 

Weke xûşk û biranî. (Qewlê Erd û Ezman) (Kreyenbroek, Rashow 

2005: 391)  

Բարեգութի շնորհիվ 

Ստեղծվեցին երկիրն ու երկինքը 

Ինչպես քույր և եղբայր: 

 

Bi qudreta celîle 

Rabî şikand sebîle 

Av mabû mi'eleq li qendîle. (Qewlê Rabi'e il-'Edewiye) 

(Kreyenbroek, Rashow 2005: 201) 

Փառավորի զորությամբ  

Ռաբիան կոտրեց անոթը, 

Ջուրը կախված մնաց օդում: 
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Padşê min ewil ku mîr bû 

Xudanê Cêşê kibîr bû, 

Bi heft surêd Siltan Êzî ra-y xebîr bû (Omarkhali 2009: 17).  

Ի սկզբանե իմ տիրակալն արքան էր, 

Նա մեծ զորքի տեր էր, 

Նա գիտեր Սուլթան Եզիդի գաղտնիքը: 

Եզդիների կրոնական ընկալումներում Աստծո էությունն 

արտահայտվում է սուրբ երրորդության միջոցով, որի անդամներն 

են Շեյխ Ադին, Սուլթան Եզիդը (Sultan Êzîdê Sor, բռց.՝ «Կարմիր 

սուլթան Եզիդ») և սիրամարգի տեսքով պատկերվող Տաուսի 

Մալակը 18 : Նրանք ընկալվում են որպես աստվածային էության 

մասեր, Աստծո արտացոլումներ, ուստի մեծարվում են Աստծո 

համար կիրառվող պատվանուններով: Կրոնական հիմներում 

նշվում է. 

Şîxadî û Tawusî Melek û Siltan Êzî êkin,  

Hûn me’nîya jêk nekin, 

Ew zû miraza hasil dikin. (Qewlê Kaniya Miraza) (Kreyenbroek, 

Rashow 2005: 392) 

Շեյխ Ադին, Տաուսի Մալակն ու Սուլթան Եզիդը նույնն են, 

Նրանց մի՛ զատեք իրարից, 

Նրանք իրականացնում են երազանքները:  

 

Hewara me xwedê Sorê tarî (Qewlê Şêx Erebegî Intûzî) (Celîl, Celîl 

1978: 7) 

Մեզ օգնական [լինի] մուգ կարմիր Աստվածը19... 

 

Siltan Êzî bi xwe padşaye 

                                                        
18 Եզդիականության մեջ սիրամարգի խորհրդաբանության մասին տե՛ս Ամրյան 

2016: 35-37, 130-135:  
19 Խոսքը Եզիդի մասին է, ով բնորոշվում է նաև որպես Կարմիր Սուլթան Եզիդ:  
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Hezar û yek nav li xwe danaye 

Navê mezin her Xweda ye. (Pîr Xidirê Silêman 2013: 39)  

Սուլթան Եզիդը թագավոր է, 

Նա ունի հազար մեկ անուն, 

[Նրա] ամենամեծ անունն Աստված է: 

 

Padşayê minî hezar û yek nave 

Li ba wî ev dinya saet û gave 

Siltan Êzî dizane li behrê çend keşkûl ave 

Li besta çend kevir li nave 

Siltan Êzî Hawa kire bûk, 

Adem zava. (Qewlê Hezar û Yek Nav) (Kreyenbroek, Rashow 2005: 74) 

Իմ արքան ունի հազար մեկ անուն 

Նրա աչքում աշխարհը մի քայլ ու մի ժամ է, 

Սուլթան Եզիդը գիտի քանի դույլ ջուր կա ծովում,  

Քանի քար կա անդաստանում  

Սուլթան Եզիդը Եվային դարձրեց հարս, Ադամին՝ փեսա: 

 

Padşê min ev dinya çê kir ji dur û cewhere, 

Sipartye her heft melekê her û here, 

Taûsî Melek li ser kire pîr û serwere. (Ամրյան 2016: 36) 

Իմ արքան այս աշխարհը ստեղծեց մարգարտից ու գոհարից,  

Այն հանձնեց յոթ վեհ հրեշտակներին20, 

Տաուսի Մալակին կարգեց առաջնորդ: 

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ եզդիների կրոնական 

հիմներում Աստված մեծարվում է տարբեր պատվանուններով, 

որոնց մի մասն ունի արաբական, մի մասը՝ իրանական ծագում: 

Պատվանունների առատությունն ու բազմազանությունը 

                                                        
20 Եզդիական հավատալիքներում կարևոր տեղ ունի հրեշտակների յոթնյակը, որի 

անդամները հաճախ անվանվում են յոթ ձիավոր (haft sīyar): 
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եզդիականության բանավոր բնույթի, ինչպես նաև կրոնական 

սինկրետիզմի արդյունք է: Եզդիները սուրբ երրորդության 

անդամներին պատկերացնում են որպես մի ամբողջականություն, 

նրանց համարում միակ Աստծո մարմնավորումներ և մեծարում 

Աստծո պես: 

Եզդիական կրոնական հիմներում կիրառվող Աստծո 

պատվանունների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս 

պատկերացում կազմել եզդիականության մեջ Աստծո ընկալման 

առանձնահատկությունների, ինչպես նաև եզդիների կրոնի մի 

շարք կարևոր և հետաքրքիր հատկանիշների վերաբերյալ:  

 

 

ON SOME EPITHETS OF GOD WITH IRANIAN AND ARABIC 

ORIGIN IN YEZIDI RELIGIOUS HYMNS 
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In Yezidi religious hymns God is honored with many honorary titles 

and epithets. Some epithets (such us alāh/īlāhī, xāliq, rahmān, malik, mīr 

etc.) have Arabic, the others (such as xwadē/xudē, pādša, ēzdān/yēzdān, 

hōsta etc.) have Iranian roots. The abundance and diversity of the epithets 

of God is the result of religious syncretism and oral nature of Yezidism. 

The saints of the Yezidi Holy Triad are perceived as an integration with 

God. They are considered to be the embodiments of God and are magnified 

and honoured as God. The study of the epithets of God in Yezidi religious 

hymns allows to have an insight about the peculiarities of God's perception 

in Yezidism and some important characteristics of Yezidi religion. 
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В езидских религиозных гимнах Бог почитается многими 

почетными именами и эпитетами. Некоторые эпитеты (такие как 

alāh/īlāhī, xāliq, rahmān, malak, mīr и так далее) имеют арабские 

корни, другие (такие как xwаdē/xudē, pādşe, ēzdān/yēzdān, hōsta так 

далее) имеют иранские корни. Изобилие и разнообразие эпитетов Бога 

является результатом религиозного синкретизма и устного характера 

езидизма. Святые езидской Святой Триады воспринимаются как 

единое целое с Богом. Они также считаются воплощениями Бога и 

почитаются как Бог. Изучение эпитетов Бога в езидских религиозных 

гимнах позволяет получить представление об особенностях 

восприятия Бога в езидизме и некоторых важных характеристик 

езидской религии. 
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