
ԵՐԵՎԱՆԻ   ՊԵՏԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 

ВОПРОСЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

 

JOURNAL OF ORIENTAL STUDIES 

 

 
 
 

№ 19 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ 

ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 

2021 



Հրատարակվում է Երևանի պետական համալսարանի 

արևելագիտության ֆակուլտետի  

գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 

 

 

Խմբագրական խորհուրդ` 

 
Մելքոնյան Ռուբեն պ.գ.դ., պրոֆեսոր (խմբագիր)  

Մելիքյան Գուրգեն բ.գ.թ., պրոֆեսոր  

Խառատյան Ալբերտ պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ  

Սաֆրաստյան Ռուբեն պ.գ.դ, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս  

Հովհաննիսյան Լավրենտի բ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ.-անդամ  

Հովհաննիսյան Դավիթ բ.գ.թ., պրոֆեսոր  

Սաֆարյան Ալեքսանդր պ.գ.թ., պրոֆեսոր 

Ոսկանյան Վարդան բ.գ.թ., դոցենտ  

Քոչարյան Հայկ պ.գ.թ., դոցենտ  

Սարգսյան Լևոն պ.գ.դ., պրոֆեսոր  

Կարապետյան Ռուբեն պ.գ.դ. 

Տեր-Մաթևոսյան Վահրամ պ.գ.դ. 

Գրեկյան Երվանդ պ.գ.դ. 

Րեպենկովա Մարիա բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ռուսաստան)  

Կուզնեցով Վասիլի պ.գ.թ., դոցենտ (Ռուսաստան) 

Էքմեքչյան Լեռնա PhD (ԱՄՆ)  

Իլյա Յակուբովիչ բ.գ.դ, պրոֆեսոր (Գերմանիա)  

Ահմադջան Ղուրոնբեկով բ.գ.դ., պրոֆեսոր (Ուզբեկստան) 

 

 

 

© ԵՊՀ հրատ., 2021  



3 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Արաբագիտություն 
 

Հայկ Քոչարյան, Մոհամմեդ Հաջ Իբրահիմ  

«ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ. 

ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՍ Ա) 7-23 
 

Սոնա Տոնիկյան  

ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ԲԱԴՐ ԱԴ–ԴԻՆ 

ԱԼ–ԶԱՐԿԱՇԻԻ ԵՎ ՋԱԼԱԼ ԱԼ-ԴԻՆ ԱԼ-ՍՈՒՅՈՒՏԻԻ 

(«ԱՊԱՑՈՒՅՑԸ ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» 

ԵՎ «ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՂՈՒՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ՏՐԱԿՏԱՏՆԵՐԻ  

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ) 24-34 
 

Սեդա Տիգրանյան  

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԷՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՍՈՒՐԲ 

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆ» ԴԱՎԱՆԱՆՔԻ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ԻԲՆ 

ԹԱՅՄԻԱՅԻ (1263-1328) «ՔԻԹԱԲ ԱԼ- ՋԱՎԱԲ» 

ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 35-51 
 

Մոհամմեդ Հաջ Իբրահիմ  

«ԱՐԴԱՐԱՑՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» 

ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՅՔԱՐԻ» ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 52-65 
 

Խադիջե Ահմադ Մեհրաբի  

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ ՂՈՒՐԱՆՈՒՄ. 

ԼԵԶՎԱՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. 66-76 
 

Թյուրքագիտություն 
 

Նաիրա Պողոսյան   

ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 

ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ԽՈՋԱԼՈՒԻ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿՄԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (2021Թ. ԱՌՑԱՆՑ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ) 77-86 

 

Գոռ Հովհաննիսյան  

ՍԱՆ-ՍՏԵՖԱՆՈՅԻ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԸ 87-92 



4 

Անուշ Քեխյան 

ՍԻՐԻԱՅԻ ՀՅՈՒՍԻՍՈՒՄ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՌԱԶՄԱԿԱՆ 

ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 93-104 
 

Անահիտ Քարտաշյան  

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԶՄՅՈՒՌՆԻԱՅԻ ՀԱՅ 

ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՕՍՄԱՆԻԶՄԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ 

ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 105-114 
 

Աստղիկ Պողոսյան  

ԱՀՄԵԴ ԱՂԱՕՂԼՈՒԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ 

1920-1930–ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄՈՒՍԹԱՖԱ ՔԵՄԱԼԻ ՀԵՏ 115-128 
 

Իրանագիտություն 
 

Արեգ Բագրատյան  

ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ 

ԱՐՁԱԿԱԳԻՐՆԵՐԻ ԱՉՔԵՐՈՎ 129-144 
 

Ալեն Հայրապետյանց  

ԻՐԱՆԻ ԶՐԱԴԱՇՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԼԵԶՎԻ ՈՐՈՇ 

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 145-156 

 

Աննա Գևորգյան  

ՄԱՐՏԻՐՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ. ԳԵՆԵՐԱԼ ՍՈՒԼԵՅՄԱՆԻՆ՝ 

ՈՐՊԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍ 157-164 

 

Արման Սաֆարյան  

ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԵՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ՝ ԶԼՄ-ՆԵՐՈՒՄ ՈՒ 

ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՑՈԼՄԱՆ ՇՈՒՐՋ. 

ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 165-174 

 

Գրախոսություն 

Ամալյա Պետրոսյան  

Լիլիթ Մովսիսյան. Ադրբեջաներենի դասագիրք, Եվրոպրինտ, Երևան, 

2019, 232 էջ 175-177  



5 

CONTENT 

 

Arabic Studies 

 

Hayk Kocharyan, Mohammed Haj Ibrahim  

“PARADIGM OF TERRORISM IN THE 21ST CENTURY: A CRITICAL 

INVESTIGATION INTO THE DEFINITIONAL, THEORETICAL AND 

LEGAL FRAMEWORKS ASSOCIATED WITH TERRORISM” 

SURVEY (PART ONE) 7-23 

 

Sona Tonikyan  

QURANIC SCIENCES ACCORDING TO BADR AD-DĪN AL-

ZARKASHI AND JALĀL AL-DĪN AL- SUYŪTI (COMPARATIVE 

ANALYSIS OF TREATISES “THE EVIDENCE IN THE HOLY 

QUR’ĀN SCIENCES” AND "THE PERFECT GUIDE TO THE 

SCIENCES OF THE QUR'ĀN") 24-34 

 

Seda Tigranyan  

REJECTION OF THE DIVINE ESSENCE OF CHRIST AND THE 

CONCEPT OF THE HOLY TRINITY ON THE EXAMPLE OF IBN 

TAYMIYYAH'S (1263-1328) “KITAB AL-JAWAB” 35-51 

 

Mohammed Haj Ibrahim  

IMPLEMENTATION OF JUST WAR THEORY FRAMEWORKS  

ON THE GLOBAL WAR ON TERRORISM 52-65 

 

Khadija Ahmad Mehrabi  

SUPPLEMENTAL PREPOSITIONS (HURŪF AL-JARR) IN QURAN: 

LINGUO-STATISTICAL ANALYSIS 66-76 

 

Turkic Studies 

 

Naira Poghosyan  

REFLECTIONS OF ARMENOPHOBIA IN THE TURKISH MEDIA IN 

THE CONTEXT OF KHOJALY EVENTS COMMEMORATION 

(BASED ON THE MONITORING OF THE ONLINE MEDIA IN 

FEBRUARY 2021) 77-86 

 

Gor Hovhannisyan 

RUSSIAN MONUMENT IN SAN-STEFANO 87-92 



6 

Anush Kekhyan 

THE MILITARY PRESENCE OF TURKEY IN THE NORTH OF  

SYRIA IN THE CONTEXT OF REGIONAL PROCESSES 93-104 

 

Anahit Kartashyan  

PUBLIC AND COMMUNAL CELEBRATIONS AS A TOOL FOR 

FOSTERING OTTOMANISM AMONG THE ARMENIAN 

COMMUNITY OF SMYRNA (IZMIR) 105-114 

 

Astghik Poghosyan  

AHMET AGHAOGLU'S ACTIVITY IN TURKEY IN THE 1920-30S. 

COOPERATION WITH ATATURK 115-128 

 

Iranian Studies 

 

Areg Bagratyan  

CENSORSHIP THROUGH THE EYES OF IRANIAN DIASPORA 

WRITERS 129-144 

 

Alen Hayrapetyants  

ON SOME LEXICAL UNITS IN THE LANGUAGE OF 

ZOROASTRIANS IN IRAN 145-156 

 

Anna Gevorgyan 

THE MARTYRDOM IN THE POLITICAL DISCOURSE OF MODERN 

IRAN. GENERAL SOLEIMANI AS A MARTYR 157-164 

 

*** 

 

Arman Safaryan  

ON THE PROBLEMS OF EDUCATIONAL SYSTEMS OF THE EAEU 

COUNTRIES AND CHINA IN THE MASS MEDIA AND 

MULTIMEDIA SPACE: REALITIES AND PERSPECTIVES 165-174 

 

 

Review 

 

Amalya Petrosyan  

Lilit Movsisyan. Azerbaycan language. Yevroprint.  

Yerevan, 2019, 232pp. 175-177 



Աննա Գևորգյան 

  

157 

Աննա Գևորգյան1 

 

ՄԱՐՏԻՐՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՆԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ. ԳԵՆԵՐԱԼ ՍՈՒԼԵՅՄԱՆԻՆ՝ 

ՈՐՊԵՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍ 

 
Բանալի բառեր՝ Իրան, իսլամ, շիա, մարտիրոս, Սոլեյմանի, շահիդ, 

Հուսեյն, Քերբալա 

 

Իրանի ժամանակակից քաղաքական մշակույթի առանցքային 

առանձնահատկություններից մեկը շիայական կրոնական 

մարտիրոսության կարևոր ու առանցքային դերն է այդ մշակույթում։ 

Շիայական իմամ Հուսեյնի մարտիրոսությամբ հանուն կրոնի 

նահատակությունը շիայական աշխարհայացքի առանցքային 

գործոններից մեկն է դարձել, իսկ իսլամական հեղափոխությունից 

հետո դարձել նաև հեղափոխության ու դրա արդյունքում ձևավորված 

հանրապետության հիմնաքարային գաղափարներից մեկը։ 

Հոդվածում կվերլուծենք Իրանի իսլամական հանրապետության 

Իսլամական պահապանների կորպուսի Ղոդսի ստորաբաժանման 

ղեկավար գեներալ Սուլեյմանիի մահվանը հաջորդած քաղաքական ու 

հանրային տեքստերը՝ որպես մարտիրոսության մասին 

ժամանակակից քաղաքական խոսույթի օրինակ։ 

680 թ. Քերբալայում իմամ Հուսեյնի ու նրա կողմնակիցների 

նահատակությունը սկիզբ է դնում շիայական կրոնական 

առանձնահատկություններից մեկի ձևավորմանը. հանուն կրոնի 

նահատակությունը դառնում է շիաների գերնպատակներից մեկը, իսկ 

«ամեն տեղ Քերբալա է, ամեն օր Մուհարրամ» նշանաբանը 

առաջնորդում նրանց աշխարհայացքը։ Մարտիրոսության 

գաղափարի փառաբանմամբ լի տողերով հարուստ են ինչպես 

տասներկուիմամական շիայական իմամներին վերագրվող 

պատումները, այնպես էլ թաքուցման մեջ գտնվող իմամի փոխանորդ 

մարջայե թաղլիդների ռեսալաները։ Միաժամանակ, վերջին՝ 

տասներոկուերորդ իմամից բացի, բոլոր մյուս իմամները իրենք 

մարտիրոսներ են։ Ընդհանուր առմամբ, շիայական իսլամում 

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, էլ. 

փոստ` anna.gevorgyan@ysu.am 
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մարտիրոսությունը հավասարվում է կրոնի այնպիսի հիմքերի հետ, 

ինչպիսին են հաջը և ջիհադն2։ 

Արդի ժամանակաշրջանում մարտիրոսության մասին 

խոսույթին քաղաքական նրբերանգ ու վերաիմաստավորում են 

հաղորդել այաթոլլահ Թալեղանիի, Մոթահարիի ու Շարիաթիի 

մոտեցումները Ջիհադի վերաբերյալ։ Այաթոլլահ Թալեղանին 

հետևելով Խոմեյնու օրինակին, որ 1963 թ.-ի ուսանող զոհերին 

մարտիրոս էր համարում, անդարդառնում է «Շահադային» ու 

ընդգծում, որ «ամեն սպանված շահիդ չի, աշխարհիկ պատճառներով 

սպանվածները կորցնում են երկու աշխարհներն էլ։ Շահիդը նա է, որ 

հասկանում է կրոնը, գիտի իր նպատակը ու հավատում է 

անդրաշխարհի ու հավիտենական կյանքին»3։ 

Իսլՙամական հեղափոխության գաղափարախոսության 

ճարտարապետներից այաթոլլահ Մորթեզա Մաթահարիի պնդմամբ՝ 

«Մարտիրոսները նման են մոմի, որոնց առաքելությունը վառվելն ու 

անէանալն է լույս սփռելու նպատակով։ Մարտիրոսները 

հասարակության մոմերն են, որ եթե չլուսավորեն բռնաճնշումների ու 

դեսպոտիզմի խավարում, մարդկությունը երբեք առաջընթաց չի 

ունենա»4։ 

Իսկ Ալի Շարիաթիի կարծիքով՝ «շահիդն իր մահով «ոչինչ 

հնարավոր չէ անել» պնդումը փոխում է «Ինչ-որ բան հնարավոր է 

անել» կամ որ ավելի կարևոր է «Ինչ որ բան պետք է արվի» 

մոտեցման5։ 

Մարտիրոսության գաղափարը առանցքային էր նաև այաթոլլահ 

Խոմեյնու գաղափարախոսության համար։ Իսլամականա 

հեղափոխության ու դրան հաջորդած հանրապետության ստեղծումից 

անմիջապես հետո սանձազերծված Իրան-֊իրաքյան պատերազմը նոր 

համատեքստ էր ստեղծում այդ գաղափարի նորովի կենդանացման ու 

զարգացման համար։ Հանուն հեղափոխության ոտքի կանգնած ու 

հակաշահական ցույցերին մասնակցողներին Խոմեյնին համեմատում 

էր Քերբալայի մասնակիցների հետ, իսկ հանուն հեղափոխության 

նահատակվածներին մարտիրոսներ անվանում6։ 

                                                 
2 Տես՝ Al-Kulayni Al-Kafi fi Ilm Al-Din, H 741, Ch. 61, h 2, 

https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/Al-Kafi.pdf 
3 Taleqani, Jihad va Shahadat, Tehran, 1993, 67–68. 
4 Abedi M., Legenhausen G. Jihad and shahadat: Struggle and martyrdom in Islam //The 

Institute for Research and Islamic Studies. – 1986. p. 126 
5 Նույն տեղում, էջ 240։ 
6 Khomeynī, R. (1999) Ṣaḥīfa-ye Imām: Majmūʻa-ye Āṯār-e Imām Khomeynī. Tehrān: 

Muʼassasa-ye Tanżīm va Našr-e Āṯār-e Imām Khomeynī, s. 12. 
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Քերբալայի պատումը հատկապես ավելի արդիական դարձավ 

իրան-իրաքյան պատերազմի օրերին․ մեծ ու փոքր, կին ու տղամարդ 

միլիոնավոր զոհերի գոյությունը իմաստավորվում էր նրանց 

մարտիրոսության մասին պատումներով, մարտիրոսության 

արդյունքում անդրաշխարհում սպասվելիք վարձատրություններով ու 

այն Ալլահին հաճո միակ ուղին հռչակելով։  

Աշխարհազորայիններից բաղկացած Բասիջի շարքերում 

բազմահազար դեռահաս տղաների ներգրավմամբ ու նրանց՝ 

ականապատ դաշտ ուղարկելով Իրանի ղեկավարությունը 

մարտիրոսների նոր սերունդ էին ստեղծում: Պատերազմի մասնակից 

դեռահաս տղաները ականապատ դաշտ էին վազում «Յա Քերբելա, 

Յա Հուսեյն, Յա Խոմեյնի» վանկարկումներով»7։ 

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 

Ղոդսի ստորաբաժանման ստեղծումով՝ մարտիրոսության 

գաղափարը ինստիտուցիոնալ նոր դրսևորումներ է ստանում 

Իրանում, քանի որ ստորաբաժանումը ստեղծվել էր Պաղեստինի ու 

Ղոդսի՝ Երուսաղեմի ազատագրության նպատակով ու իր առջև 

խնդիր ուներ Իրանի դուրս անդրսահմանային մարտերի 

մասնակցությունը, նրա անդամները մահկանացում կնքում էին 

երկրից դուրս՝ «հանուն հավատի» մղվող մարտերում, հետևաբար 

մարտիրոսներ էին։ Շահիդներին որպես կանոն ճանապարհում են 

նրանց Հուսեյնի հետ համեմատող տեքստերով, երգերով ու 

նկարներով։ Նրանց համար մահվան այլ տարբերակ պատիժ է 

համարվում, իսկ մարտիրոսությունը Ալլահի պարգև։  

Ըստ Խոմեյնիի՝ մարտիրոսությունը մահացածին Մարգարեի 

տան անդամների շարքին է դասում8։ Այդպիսի պատվի էին 

արժանանում, ըստ Խոմեյնիի, և պատերազմում նահատակվածները, 

և նրանք, որ պայքարել էին շահի «սատանայական ուժի» 9։ 

Ավելին, ըստ Խոմեյնիի նահատակությամբ թափված արյունը 

աշխուժացնում էր հեղափոխական ոգին, այն ավելի տոկուն ու ուժեղ 

դարձնում․ «Արյուն թափեք, – և մեր կյանքը կշարունակվի։ Սպանեք 

մեզ, մեր ժողովուրդն ավելի մեծ զարթոնք կապրի։ Մենք մահից չենք 

վախենում, իսկ դուք նրանից օգուտ չեք կարող քաղել»10։  

                                                 
7 Varzi R. Iran's Pieta: Motherhood, Sacrifice and Film in the Aftermath of the Iran–Iraq 

War //Feminist Review. – 2008. – Т. 88. – №. 1. – С. 86-98. 
8 Gruber, C. (2016). “Prophetic products: Muhammad in Contemporary Iranian Visual 

Culture”, Material Religion, 12:3: 282–289).  
9 Khomyenī, R. (1999) Ṣaḥīfa-ye Imām: Majmūʻa-ye Āṯār-e Imām Khomeynī. Tehrān: 

Muʼassasa-ye Tanżīm va Našr-e Āṯār-e Imām Khomeynī էջ. 323. 
10 Նույն տեղում, էջ. 183. 
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Մարտիրոսության թեման ամենից շատ արծարծվող թեման է 

նաև Իրանի ներկայիս Հոգևոր առաջնորդ այաթոլլահ Խամենիի 

ելույթներում ու ճառերում։  

Մարտիրոսության մասին խոսույթի համատեքստում 

առանձնահատուկ տեղ ու նշանակություն ունի Ղոդսի 

ստորաբաժանման երկարամյա ղեկավար գեներալ Սոլեյմանիի 

սպանությանը հետևած կրոնա֊քաղաքական հռետորաբանությունը։ 

Սա պայմանավորված է մի կողմից Սոլեյմանիի ոչ միայն զբաղեցրած 

պաշտոնով, այլ նաև անհատական խարիզմայի ու ունեցած մեծ 

համակրանքի առկայությամբ, մյուս կողմից նրա սպանության 

անմիջական պատվիրատու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամպի 

անձով։ 

Ղասեմ Սոլեյմանին դեռ վաղ երիտասարդության շրջանում՝ 

Իրան֊Իրաքյան պատերազմի ընթացքում համալրել է նոր֊նոր 

ձևավորվող ԻհՊԿ֊ի շարքերն ու թեև ունեցած միայն միջնակարգ 

կրթությանը՝ բավական արագ յուրացրել ռազմական գործն ու 

մասնագիտական աճ գրանցել։ Սկսելով պարզապես առաջնագծի 

զինվորներին ջուր հասցնելով, Ղասեմը դառնում է զինակիր զինվոր, 

իսկ հետո հրամանատար։ Իր ֆիզիկական պատրաստվածության ու 

կրոնական գիտելիքների հանդեպ սիրո շնորհիվ, ռազմական գործին 

զուգահեռ նաև հեղափոխական գաղափարների հաջողակ ջատագով 

ու տարածող է դառնում, ինչի արդյունքում էլ շուտով ղեկավար 

պաշտոններ է զբաղեցնում Իսլամական հեղափոխության 

գաղափարախոսության դիտանկյունից ամենաառանցքային Ղոդսի 

ուժերում։ 

Սուլեյմանն ինքն էլ, իր հազվադեպ հրապարակային խոսքի 

ժամանակ շեշտում էր իր ու իր զինակիցների առաքելության 

կարևորությունը Ալլահին ծառայելու տեսակետից։ 2019թ-֊ի 

հոկտեմբերի սկզբին տված առաջին լայնածավալ հանրային 

հարցազրույցի ժամանակ էլ գեներալ Սոլեյմանին հղում անելով իր 

զինակիցներից մեկին Իսրայելի ու Հեզբոլլահի միջև 33 օր տևած 

պատերազմը համեմատեց Խանդաղի ճակատամարտի հետ11։ Այս 

ճակատամարտն իսլամի պատմության կարևոր ճակատարմատներից 

մեկն է, որի ընթացքում հավատացյալ մուսուլմանները իրենցից մի 

քանի անգամ մեծ զորք ունեցող անհավատ արաբների ու հրեաների 

դեմ պայքարում՝ Մեդինայում ինքնապաշտպանության 

նորարարական մեթոդի են դիմում ու Մեդինայի շուրջը խրամատներ 

                                                 
11 Ղասեմ Սոլեյմանիի հարցազրույցը Ռադիո Փադիոյին՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=CAn1Zh3OFMk  
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փորելով անիմաստ դարձնում հակառակորդի հեծելազորի 

գոյությունը12։ 

Սոլեյմանիի ռազմական ու ռազմա-դիվանագիտական 

հաջողությունները Աֆղանստանում, Լիբանանում, Սիրիայում ու 

Իրաքում, նրան ու նրա ձեռքբերումները ժամանակաից լեգենդներ էին 

դարձրել ոչ միայն Իրանի, այլև ողջ շիայական աշխարհի համար։ Նրա՝ 

«Հաջ Ղասեմ» տիտղոսը վկայում էր նրա՝ որպես հավատացյալի 

հանդեպ հարգանքի դրսևորումը, իսկ Իրանի Հոգևոր Առաջնորդի 

կողմից նրան տրված «Կենդանի մարտիրոս» տիտղոսը նրա 

ամենօրյա «Քերբալայի» միջով անցնելու մասին էր վկայում։ 

Սոլեյմանին ի պաշտոնե հաշվետու էր միայն Ալի Խամենեիին, բայց 

նաև անձնապես նրա սիրելին ու հովանավորյալն էր համարվում։  

Ներքաղաքական հարցերում Սոլեյմանին դերակատարություն 

ունեցավ 1999թ.-ին Իրանի նախագահ Խաթամիի իշխանության դեմ 

ցույցեր անող ուսանողներին ճնշելու վերաբերյալ նամակի 

համատեսքտում։ Նախագահին ուղղված բաց նամակը ստորագրելով 

Սոլեյմանին մյուսների հետ մեկտեղ հորդորում էր հեղափոական կոշտ 

քայլեր ձեռնարկել ընդդեմ «կործանիչ դեմոկրատական 

դրսևորումների»։ Հետագա արյունալի իրադարձությունները 

Սոլեյմանիին դարձրին ներքաղաքական բռնաճնշումների լուռ 

աջակից ու հովանավոր, երբեմն էլ գաղտնի կազմակերպիչ։  

Իրանի նախագահական ընտրություններից մի քանիսի 

նախօրյակներին իրանական մամուլը գրում էր նրա՝ նախագահի 

թեկնածու առաջադրվելու հավանականության մասին։ Նա, սակայն, 

Արևմուտքի սադրանք էր որակում այդ լուրերն ու պնդում, որ մինչև 

կյանքի վերջ ծառայելու է Իրանին ՝ որպես «հասարակ զինվոր»։ 

Մերձավոր Արևելքում «Իսլամական պետություն» 

ահաբեկչական կազմակերպության ստեղծումից հետո Սոլեյմանիի ու 

Ղոդսի ուժերի առանցքային դերակատարությունը դարձավ 

ծայրահեղական այդ կառույցի դեմ պայքարն ու Սիրիայում Իրանի 

դաշնակից Ասադի կառավարությանն աջակցությունը։ Այս հարցում 

գրանցած հաջողությունները Սոլեյմանիի՝ անպարտելի հերոսի 

կերպարին ևս մի կարևոր դափնի ավելացրին։ Նրա առանցքային 

դերակատարությունը թե՛ ամերիկյան, թե՛ ռուսական ու սիրիական 

ռազմա֊քաղաքական ղեկավարության հետ հարաբերություններում, 

նրան անփոխարինելի էին դարձնում նաև դիվանագիտական 

ճակատում՝ անգամ Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի նման փորձառու 

արտաքին գործերի նախարարի առկայության պարագայում։ 

                                                 
12 «Battle of the Ditch”, https://www.britannica.com/event/Battle-of-the-Trench 
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2020 թվականի հունվարի 3-ին ԱՄՆ կողմից սպանված Ղասեմ 

Սոլեյմանին նոր լիցք է հաղորդում մարտիրոսության մասին 

ներիրանական ու ներիսլամական խոսույթին։ Սոլեյմանիի 

սպանությունը մարտիրոսության օրինակ որակեցին թե՛ Իրանում, թե՛ 

Իրանից դուրս շիայական այլ կենտրոններում։  

Սոլեյմանիի ընտանիքի հետ հանդիպմանը Իրանի Հոգևոր 

աառաջնորդ Ալի Խամենեին նշեց՝ «Մեծ ցավ է, մեծ կորուստ բոլորի 

համար՝ ձեզ համար, ինձ համար, երիտասարդների ու ծերերի համար, 

բոլորի համար։ Համբերությունը կարևոր է, պիտի դիմանաք...մարդ, 

որ Ալլահի ճանապարհին է կորցնում իր կյանքը, Ալլահին պարգև է 

բաշխում»13: 

«Մենք շատ շահիդներ ունենք, բայց այնպիսի մեկին, որ շահիդ է 

դարձել ԱՄՆ-ի ձեռամբ ու որի սպանության համար ԱՄՆ-ն 

հպարտանում է, Ղասեմ Սոլեյմանիից բացի ուրիշ մեկին դժվարանում 

եմ հիշել, նրա ջիհադը մեծ ջիհադ էր, Ալլահն էլ նրա 

մարտիրոսությունը մեծ մարտիրոսություն է համարելու։ Իսկապես, 

եթե Ղասեմը անկողնում մահանար, եթե անառողջ լինելու 

պատճառով մահանար, քանի որ վերջերս կրծքում ցավեր ուներ ու լավ 

չէր զգում, կամ...իրապես, Սոլեյմանին հենց էսպես պիտի շահիդ 

դառնար։ Նա իր երազանքին հասավ, նա արտասվում էր շահիդ 

դառնալու համար։ Շահիդի ջիհադը ներքին ջիհադ է, քանի որ չես 

կարող առանց ներքին ջիհադի բավարար տոկունությւոն ունենալ 

թշնամու մոտ գնալու ու հոգիդ նրա դեմ պայքարում տալու»14։ 

Ղասեմ Սոլեյմանիին շահիդ անվանեցին նաև Իրանի նախագահ 

Ռուհանին, Հեզբոլլահի առաջնորդ Նասրոլլահը, այաթոլլահ 

Սիսթանին և ուրիշներ։  

Ռուհանիի ցավակցական տեքստում կարդում ենք՝ «կասկած 

չկա, որ այս շահիդի արժանապատվության դրոշը վեր պարզած են 

պահելու իսլամի բանակներն ու շարունակելու են անձնազոհության 

ու դիմակայության պատվավոր ուղին։ Իրանի մեծ ժողովուրդն ու 

տարածաշրջանի մյուս ազատ ժողովուրդները անկասկած վրեժ են 

լուծելու ԱՄՆ֊ից այս հանցագործության համար»15։ 

Հեզբոլլահի ղեկավար Հասան Նասրոլլահը Սոլեյմանիի 

սպանությունից հետո ունեցած լայնածավալ ուղիղ եթերի ժամանակ 

Ղասեմ Սոլեյմանիին շահիդ անվանեց ու խոստացավ, որ նրա արյան 

                                                 
  74content?id=445-http://farsi.khamenei.ir/speech بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 13

14 Նույն տեղում: 
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت شهادت سردار پرافتخار اسالم حاج قاسم  15
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վրեժը լուծելու է ոչ միայն Իրանը, այլ նաև բոլոր մուսուլմանները, որ 

միավորված են այդ հանցագործության աղետալի լուրով։ Նասրոլլահի 

խոսքով՝ «Բոլորն այս օրերին խոսում են համաչափ պատասխանի, 

համաչափ վրեժի մասին, բայց որն է դա։ Մեր թիրախը պիտի լինի 

ուրեմն քաղաքական ու հասարակական այնպիսի գործիչ, որ 

կարողանա համեմատվել Սոլեյմանիի հետ։ Ո՞վ է նա....ախր չկա նման 

մարդ։ Դոնալդ Թրամպի գլուխն անգամ Սոլեյմանիի կոշիկին 

հավասարազոր չի կարող լինել»16։ 

Սոլեյմանիի հոգեհանգստի ու հուղարկավորության 

ծիսակարգեր անցկացվեցին Իրաքի ու Իրանի մի քանի քաղաքներում՝ 

Նաջաֆում, Բաղդադում, Ահվազում, Ղոմում, Թեհրանում, 

Քերմանում՝ յուրաքանչյուրում բազմահազարանոց քաղաքացիների 

մասնակցությամբ ու Աշուրային հատուկ երգերով ու 

բացականչուցյուններով։ Բոլոր ծիսակարգերին բազմահազար 

մասնակիցներ ներկա եղան, իսկ Թեհրանում անգամ միլիոնից ավելի 

մասնակիցների մասին տվյաներ հաղորդվեցին։ Քերմանում այդ 

ծիսակարգի ընթացքում մահացած մասնակիցները նույնպես 

«մարտիրոս» կոչումը ստացան17։ 

 «Հուսեյնի պես մարտիրոսված» Ղասեմ Սոլեյմանիին նվիրված 

բոլոր հրապարակումներով նա համեմատվում էր իմամների հետ, իսկ 

որոշ նկարներում էլ պատկերվում արդեն դրախտում, որտեղ նրան 

դիմավորում էին իմամ Ալին ու այաթոլլահ Խոմեյնին18։  

Իրանական մամուլը ողողված էր Սոլեյմանիի նվիրված 

«Հրամանատար առանց սահմանների», «Գերհերոսի սպանությունը», 

«Հրամանատարի Աշուրայական հրաժեշտը», «Սոլեյմանիի մաքուր 

հոգին միացավ մյուս մարտիրոսներին», «Իրանը Սոլեյմանիների 

երկիր», «Ցտեսություն, կենդանի Մարտիրոս», «Ցտեսություն, 

սրտերի հրամանատար», «Հրաժեշտի փառքը» խորագրերով»19։ 

Ղասեմ Սոլեյմանին՝ որպես մարտիրոս ու «Աստծո ընկեր» 

դարձել է նաև վարքաբանական մի շարք հրապարակումների հերոս։ 

Նրա ընկեր, ծանոթները, բարեկամներն ու զինակիցները տարբեր 

պատմություններ են հրապարակում նրան վերագրելով մարդկային 

                                                 
16 Տեսագրությունը՝ https://www.khabaronline.ir/news/1339179/-فیلم-سید-حسن-نصرهللا-کفش

شتریب-ترامپ-سر-از-ارزشش-یمانیسل-دیشه  
 نفر رسید ۵۶های ازدحام به تشییع قاسم سلیمانی در کرمان؛ تعداد کشته 17

https://www.bbc.com/persian/iran-51020174  
  بازی نظام؛ از سر بریده حججی تا دست بریده حاج قاسم  “18
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ամենադրական հատկանիշներ, երբեմն նաև գերբնական 

հրաշագործություններ։ Այդպիսի պատումների շարքից են նրա 

դստեր՝ զեյնաբ Սոլեյմանիի տված հարցազրույցները հոր մասին, 

որոնցում նա պատմում է Սոլեյմանիի՝ մարտիրոսվելուն պատրաստ 

լինելու հանգամանքները20։ Մարտիրոսված Սոլեյմանիի մասին 

պետական պատվերով ու աջակցությամբ գրվում են գրքեր, 

նկարահանվում փաստագրական ու գեղարվեստական ֆիլմեր, 

տարբեր քաղաքներում նրան պատկերող քանդակներ ու պաստառներ 

են տեղադրվում։ 

Այսպիսով, գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի մահով Իրանի 

հասարակական-քաղաքական խոսույթում ակտիվանում է 

մարտիրոսության թեման՝ այն նոր երանգներ ու սահմաններ է 

ստանում ու արտացոլվում նորանոր բնագավառներում։  

 

 

THE MARTYRDOM IN THE POLITICAL DISCOURSE OF 

MODERN IRAN. GENERAL SOLEIMANI AS A MARTYR 

 

Anna Gevorgyan 

(Summary) 

 

One of the key features of modern Iranian political culture is the 

important role of Shiite religious martyrdom in that culture. With the 

martyrdom of the Shiite imam Hussein, martyrdom for the sake of religion 

became one of the key factors of the Shiite worldview. During and after the 

events of 1979 it also became one of the cornerstone ideas of the revolution 

and the republic created by that revolution. In this article, we analyze the 

political and public texts following the death of General Suleimani, the 

head of the Quds Force of the IRGC. The article shows that the deeds and 

death of the general have evoked the concept of martyrdom and became a 

central one in the narrative about him.  
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