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Սոնա Տոնիկյան1 

 

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) 
 

Բանալի բառեր՝ Ղուրան, Ղուրանի մասին գիտություններ, Ալ-Սույուտի, 

Ալ-Զարկաշի 

 

Հոդվածում փորձ է արվում ներկայացնել Ղուրանի մասին 

գիտություններին (εulūm al-Qur’ān) նվիրված երկու կարևորագույն 

աշխատությունների` միջնադարյան եգիպտացի ականավոր 

գիտնականներ Ալ–Զարկաշիի (1344-1392) «Ապացույցը Ղուրանի 

մասին գիտություններում» (Al-Burhān fi εulūm al-Qur’ān)2 

տրակտատի և Ջալալ ալ-Դին ալ-Սույուտիի (1445-1505) 

«Կատարելությունը Ղուրանի մասին գիտություններում» (Al-Itqān fi 

εulūm al-Qur’ān)3 տրակտատների համեմատական վերլուծությունը` 

ըստ «Ղուրանի գիտություններ»4-ի` հեղինակների ներառածի կազմի 

և ծավալի։ 

«Սուրբ Գրքի» վրա հիմնված ցանկացած մշակույթ իր 

զարգացման մեջ մեծապես կախված է այդ «Գրքից», որն իր մեջ է 

ամփոփում բոլոր այն հիմնարար սկզբունքները, որոնց վրա կառուցվել 

է այդ մշակույթը և որոնցից չի կարող շեղվել։ Նրա զարգացման 

ընթացքում կյանքի նոր պայմանների և սոցիալտնտեսական 

հարաբերությունների հետ կապված նորանոր հարցեր են 

առաջանում, ինչը տվյալ մշակույթի կրողներին ստիպում է անընդհատ 

դիմել «սկզբնաղբյուրին»՝ առաջացած հարցերին պատասխաններ և 

տարբեր իրավիճակների հանգուցալուծումներ գտնելու համար։ Եվ 

քանի, որ «Սուրբ Գրքերն» իրենցից կոդավորված տեքստ են 

ներկայացնում, դրանք հասկանալու և անհրաժեշտ ցուցումներն ու 

                                                 
1 ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ., 

էլ. փոստ՝ sotonik@ysu.am 
2 Այսուհետ՝ «Բուրհան» 
3 Այսուհետ՝ «Իթկան» 
4 «Ղուրանի գիտություններ» ընդհանուր անվան տակ մուսուլման գիտնականները 

միավորել են Ղուրանի տարբեր ասպեկտներին վերաբերող բոլոր ավանդական 

գիտակարգերը։ 
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լուծումները գտնելու համար ծավալուն մեկնաբանական 

աշխատանքներ գրելու կարիք է առաջանում։ Արդյունքում, «Սուրբ 

Գրքերի» գրավոր ֆիքսմանը հաջորդող առաջին դարերի ընթացքում 

ստեղծվում է հսկայական նյութ, որն էլ, իր հերթին համակարգման և 

ամփոփման անհրաժեշտություն է ստեղծում, կարևորագույն 

հեղինակների հիմնական դրույթները մեկտեղ հավաքելու և առավել 

հասանելի դարձնելու նպատակով։ Եվ չնայած, որ բուն «Սուրբ 

Գրքերը» ենթակա չեն որևէ փոփոխության, համակարգման և 

ամփոփման գործընթացը, որպես կանոն, հանգեցնում է 

շեշտադրումների և նախապատվությունների որոշակի փոփոխման, 

ինչը կախված է ոչ միայն տվյալ ժամանակաշրջանի 

հրամակայաններից, այլև աշխատանքն իրականացնող հեղինակի 

համոզմունքներից և նախասիրություններից։5  

Վերոնշյալը հատկապես վերաբերում է իսլամին, որը ոչ միայն 

կրոն է, այլև կենսակերպ, իսկ նրա «Սուրբ Գիրքը»՝ Ղուրանը, ըստ 

իսլամական ավանդության, ոչ թե Մուհամմադ մարգարեի կողմից 

Աստծո պատվիրանների վերաշարադրումն է, այլ՝ Աստծո ուղղակի 

խոսքը՝ հատվածաբար փոխանցված Մուհամմադին։ Այս վերջին 

հանգամանքը հանգեցրել է նրան, որ սակրալացվել է ոչ միայն 

Ղուրանը, այլև նրա լեզուն և ոճը, ինչն էլ, իր հերթին, հանգեցրել է 

Ղուրանի անձեռակերտության դրույթի առաջացմանը. այն 

հանդիսանում է հավերժ գոյություն ունեցող6 և յոթերորդ երկնքում 

պահվող, բոլոր «Սուրբ Գրքերի» նախատիպը հանդիսացող «մայր 

գրքի» պատճեն (Ղ. 3:5)։  

Վերոնշյալով է պայմանավորված այն, որ մուսուլման 

գիտնականների շրջանում Ղուրանի գրավոր ֆիքսումից հետո 

առաջին դարերի ընթացքում ղուրանագիտական 

ուսումնասիրությունների կարևորագույն ասպեկտները 

լեզվաբանականը և ոճաբանականն էին, որոնց հետագայում 

ավելանում է նաև օրենսդրականը, քանի որ Ղուրանը Մուհամմադ 

մարգարեի մահվանից հետո, երբ մուսուլմանական համայնքը զրկվեց 

                                                 
5 Мечковская Н. Б. Язык и религия: лекции по философии и истории религий. 

Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М.: Агентство "ФАИР", 1998, стр. 140-

141. 
6 Այս դրույթը վիճարկվում էր մութազիլիական ուսմունքի ներկայացուցիչների 

կողմից, որոնք պնդում էին, որ ոչինչ հավերժ չէ Աստծուց բացի և, որ այն, ինչն ունի 

սկիզբ, ունի նաև ավարտ, ուստի չի կարող հավերժ լինել։ «Մայր գիրքն» արարվել է 

Աստծո կողմից, հետևաբար ունի սկիզբ և չի կարող լինել հավերժ։ 
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Աստծո և իրենց միջև կենդանի միջնորդից, դարձավ մուսուլմանական 

իրավունքի առաջին և անհերքելի աղբյուրը7։  

Ընդհանուր առմամբ, Ղուրանի մասին գիտությունները կարելի 

է բաժանել երկու տեսակի. առաջինը այն գիտակարգերն են, որոնք 

անմիջականորեն կապված են Ղուրանի տեքստի հետ, ինչպիսիք են 

հայտնության հանգամանքները, ընթերցանության մեթոդները և այլն: 

Երկրորդ տեսակը Ղուրանի մասին գիտակարգերն են, որոնք 

նույնպես կարելի է բաժանել երկու խմբի` Ղուրանը որպես 

իսլամական իրավունքի հիմք դիտարկող գիտակարգեր, օրինակ` 

չեղյալ հայտարարող և հայտարարված այաթների մասին գիտակարգը 

և այլն, և Ղուրանը որպես արաբերեն տեքստ դիտարկող 

գիտակարգեր, ինչպիսիք են Ղուրանի ձայնավորման, 

փոխաբերության և համեմատության, դիմելու ձևերի մասին 

գիտակարգերը և այլն։  

Ինչ վերաբերում է վերոնշյալ գիտությունների վերաբերյալ 

գրված աշխատանքներին, ապա դրանք սովորաբար դասակարգում են 

չորս խմբի. 1) Ղուրանի այս կամ այն ասպեկտին նվիրված 

աշխատություններ, օրինակ չեղյալ հայտարարված այաթներին, կամ 

Ղուրանի անձեռակերտության խնդրին նվիրված աշխատություններ, 

2) Ղուրանի մասին առանձին գիտություններից որևէ մեկի 

վերաբերյալ հատընտիր ներկայացնող աշխատություններ, 3) 

աշխատություններ, որոնք փորձում են ամփոփել Ղուրանի մասին 

բոլոր գիտությունները, ինչպիսին են Ալ-Զարկաշիի «Բուրհան»-ը և Ալ-

Սույուտիի «Իթկան»-ը, 4) մեկնաբանական աշխատությունների 

ներածություններ, որոնցում հեղինակները փորձում են ամփոփել 

Ղուրանի մասին գիտությունները՝ հող նախապատրաստելով իրենց՝ 

Ղուրանի հետագա մեկնաբանության համար։  

Ինչպես արդեն նշվեց, երրորդ տիպի աշխատությունների 

շարքին պատկանում է Ալ–Զարկաշիի (1344-1392) «Բուրհան»-ը, որը 

միջնադարյան ղուրանագիտության կարևորագույն 

աշխատություններից մեկն է։ Ալ-Զարկաշին թերևս առաջինն էր, որ իր 

առջև նպատակ էր դրել հադիսագիտության մասին առկա գրքերի 

օրինակով կազմել Ղուրանի մասին գիտություններն ամփոփող մի 

աշխատություն։ Ահա թե ինչպես է նա բացատրում իր աշխատանքի 

նպատակը. «Եվ ես խնդրեցի Բարձրյալ Աստծո օրհնությունը, և 

նրանն է փառքը, որ գրեմ մի այնպիսի գիրք, որը կհավաքի այն ամենն, 

ինչ մարդիկ ասել են նրա (Ղուրանի–Ս.Տ.) արվեստների մասին, և 

                                                 
7 Фролов Д.В. О значении традиционного корановедения. Коран в Росии. 

Москва,1977. с.33 
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քննարկել են նրա նրբություններն ու ակունքները, և նրա (գրքի–Ս.Տ.) 

հիմքում դրեցի նրբագեղ իմաստներն ու նուրբ իմաստնությունները, և 

այն, ինչը սրտերը ուրախությամբ է լցնում, և մտքերը զամանքով է 

շլացնում, որպեսզի այն լինի նրա (Ղուրանի–Ս.Տ.) գլուխների 

բանալին, և Նրա Գրքի նշանը՝ մեկնաբանողին հստակեցնելով նրա 

ճշմարտությունները, տեղեկացնելով նրա որոշ գաղտնիքների և 

նրբությունների մասին։ Աստված է փրկիչն ու օգնականը, նրան եմ 

ապավինում և նրա օգնությունն եմ հայցում, և այն անվանեցի 

«Ապացույցը Ղուրանի մասին գիտություններում»»8։ 

Այս մեծածավալ ուսումնասիրությունը ամփոփում է Ղուրանի՝ 

7-14–րդ դարերի ընթացքում արված առավել արժեքավոր 

ուսումնասիրություններն ու մեկնաբանությունները։ Այն հետագայում 

կարևորագույն աղբյուր դարձավ հայտնի մուսուլման գիտնական 

Ջալալ ադ–Դին ալ–Սույուտիի համար, ով մեկ դար անց նույն գործն 

արեց՝ գրելով «Կատարելությունը Ղուրանի մասին 

գիտություններում» (Al-Itqān fi εulūm al-Qur’ān) հանրահայտ 

տրակտատը, որը թերևս այս տիպի աշխատությունների լավագույն 

օրինակն է։ Այդ մասին գրքի նախաբանում Ալ-Սույուտին գրում է. «Ես 

որոշեցի գրել առավել ծավալուն գիրք (Ղուրանի մասին 

գիտությունների վերաբերյալ – Ս. Տ.) և կազմել առավել ճշգրիտ 

հավաքածու, որպեսզի սպառեմ թեման և տամ դրա ամբողջական 

շարադրանքը։ Այդ ժամանակ ես ենթադրում էի, որ ես միակն եմ, ով 

զբաղվում է դրանով և, որ իմ առջև դրված խնդրի առումով 

նախորդներ չունեմ։ Եվ մինչ ես խորհում էի թեմայի շուրջ՝ ընտրելով 

գիտնականներին՝ ոմանց ներառելով, ոմանց էլ՝ բացառելով, ինձ 

հայտնի դարձավ, որ ուշ շրջանի շաֆիիական գործիչներից մեկը՝ շեյխ 

իմամ Բադր ադ–Դին Մուհամմադ իբն Աբդալլահ ալ–Զարկաշին այդ 

թեմայով ծավալուն աշխատություն է գրել «Ապացույցը Ղուրանի 

մասին գիտություններում» վերնագրով։ Ես սկսեցի փնտրել այնքան 

ժամանակ, մինչև գտա այն»9։ 

Ղուրանի մասին գիտությունների բազմազանության 

պատճառով տարբեր գիտնականներ տարբեր թվով գիտությունների 

են անդրադարձել իրենց աշխատություններում։ Վերոնշյալ երկու 

հեղինակներից Ալ-Զարկաշին գիտությունները սահմանափակել է 

քառասունյոթ տեսակով, իսկ Ալ-Սույուտին թվարկում է ութսուն 

տեսակ: Ծավալով «Բուրհան»-ը (1924 էջ) «Իթկան»-ին (805 էջ) 

                                                 
 بدر الديبن مخمد بن عبد هللا الزركشي. البرهان في علوم القرآن. الجزء األول. بيروت، بدون تاريخ، ص. 9 8
  عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي. اإلتقان في علوم القرآن9

http://www.maaber-new.com/books/Itkan_Sayouti.pdf, էջ 10 
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գերազանցում է ավելի, քան երկու անգամ։ Ստորև կներկայացնենք 

երկու աշխատությունների բովանդակային և ծավալային կազմը. 

1. Al-Burhān fi εulūm al-Qurān (Ապացույցը Ղուրանի մասին 

գիտություններում) 

Ալ-Զարկաշիի մեծածավալ աշխատությունը կազմված է երկմաս 

ներածությունից՝ ա) Ղուրանի մասին գիտություններ, բ) 

մեկնաբանական գիտություն, և Ղուրանի մասին գիտությունների 47 

գլխից (nawε – բռց.` տեսակ)10, որոնք զգալիորեն տարբերվում են 

                                                 
10 1. Գիտելիք (հայտնության – Ս. Տ.) տրման պատճառի մասին, 2. Գիտելիք 

այաթների միջև համապատասխանության մասին, 3. Գիտելիք հանգերի մասին, 

4. Գիտելիք բազմիմաստության և նամանությունների մասին, 5. Գիտություն ոչ 

ակնհայտի մասին, 6. Անորոշ իմաստով բառերի մասին, 7. Սուրաների և 

նախերգանքների գաղտիքների մասին, 8. Սուրաների վերջնամասի մասին, 9. 

Գիտելիք մեքքայականի և մադինայականի մասին, 10. Գիտելիք առաջինը տրված 

հայտնության մասին, 11. Գիտելիք այն մասին, թե քանի խոսվածքով է հայտնությունը 

տրվել, 12. Հայտնության ձևերի մասին, 13. Ղուրանի հավաքման և այն մասին, թե 

զինակիցներից ով է այն անգիր հիշել, 14. Գիտելիք Ղուրանի սուրաների 

ենթաբաժինների, սուրաների և այաթների դասավորության և թվի մասին, 15. 

Գիտելիք Ղուրանի անունների և դրանց ածանցյալ ձևերի մասին, 16. Գիտելիք նրա 

մասին, ինչը Ղուրանում Հիջազի արաբական ցեղերի խոսվածքով չէ, 17. Գիտելիք նրա 

մասին, ինչը Ղուրանում արաբների լեզվով չէ, 18. Գիտելիք Ղուրան ու օտար բառերի 

մասին, 19. Գիտելիք բառափոխության մասին, 20. Գիտելիք բառակազմության 

կանոնների մասին։ 21. Գիտելիք այն մասին, թե երբ է բառը կամ 

բառակապակցությունը լավագույնը և առավել պարզը։ 22. Գիտելիք բառային 

արտահայտությունների միջև տարբերությունների մասին, երբ կա հավելված կամ 

պակաս տառ, կամ ձայնավորի փոփոխում, կամ բառի՝ մեկ ուրիշով փոխարինում։ 23. 

Գիտելիք ընթերցումների ուղղվածության և այն մասին, թե ինչպես է ընթերցողներից 

յուրաքանչյուրը հասել դրան։ 24. Գիտելիք [Ղուրանի ընթերցման ժամանակ – Ս.Տ.] 

դադարի և նախերգանքի մասին։ 25. Գիտելիք ձեռագրի նորմերի մասին։ 26. Գիտելիք 

Ղուրանի արժանիքների մասին։ 27. Գիտելիք Ղուրանի առանձնահատկությունների 

մասին։ 28. Արդյո՞ք Ղուրանում կա արտահայտություն, որ առավել է մյուսից։ 29. 

Ղուրանի ընթերցման բարեկրթության մասին։ 30. Այն մասին, թե արդյո՞ք 

գեղարվեստական ստեղծագործություններում, ուղերձներում և ճառերում կարելի է 

օգտագործել Ղուրանի որոշ այաթներ։ 31. Ղուրանում առկա առակների մասին։ 32. 

Գիտելիք նրա օրենքների մասին։ 33. Նրանում բանավեճի (փաստարկման) գիտելիքի 

մասին 34. Գիտելիք չեղյալ հատարարող և չեղյալ հայտարարված այաթների մասին։ 

35. Գիտելիք թվացյալ հակասության մասին։ 36. Գիտելիք ոչ բացահայտներից 

ակնհայտի մասին։ 37. Հատկանիշների մասին տրված ոչ ակնհայտ այաթների կարգի 

մասին 38. Ղուրանի անկրկնելիության մասին, 39. Գիտելիք նրա փոխանցման 

կրկնման պարտադիր լինելու մասին։ 40. Այն մեկնաբանման մասին, որ Սուննան 

հաստատում է Ղուրանը։ 41. Ղուրանի բառացի և այլաբանական մեկնաբանության 

մասին, 42. Գիտելիք Ղուրանում առաջին և երկրորդ դեմքի մասին։ 43. Նրա բառացիի 

և այլաբանության պարզաբանումը։ 44. Կարճաբանության և երկարաբանության 

մասին։ 45. Խոսքիմաստների բաժինների մասին։ 46. Ղուրանի ոճի և հռետորական 

արվեստի մասին։ 47. Գիտելիք ծառայող բառերի մասին։  
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միմյանցից ծավալով։ Ալ–Զարկաշին վստահ էր, որ անհնար է սպառել 

Ղուրանի մասին ողջ գիտելիքը, քանի որ այն անսահման է, հնարավոր 

է միայն փորձել հավաքել այն ամենն, ինչ գիտես նրա մասին11։ Այդ 

պատճառով նրա աշխատությունը չունի հստակ կառուցվածք և 

թեմաների խմբավորում, իսկ գլուխները չափազանց անհամաչափ են։  

Ստորև ներկայացվող գծապատկերից, որում արտացոլված են 

«Բուրհան»-ի տեսակները ըստ տոկոսային հարաբերակցության12, 

որից երևում է, որ «Բուրհան»-ի 1-45–րդ տեսակները ներածական 

հատված են ներկայացնում վերջին երկու տեսակի՝ «Ղուրանի ոճի և 

հռետորական արվեստի մասին գիտելիք»-ի (տեսակ 46) և «Գիտելիք 

սպասարկու բառերի մասին»-ի (տեսակ 47) համար, որը ծավալով 

զգալիորեն զիջում է նախորդին, սակայն գերազանցում է մնացած 45 

տեսակներին։ Ընդ որում այդ 45 տեսակները կարելի է խմբավորել 

ըստ Ալ-Զարկաշիի կողմից նախաբանում առանձնացված երկու 

բաժինների՝ հակառակ հերթականությամբ` ա) Ղուրանի մասին 

գիտություններ, բ) մեկնաբանական գիտություն։ Նա հիմնական 

ուշադրությունը կենտրոնացնում է Ղուրանի հռետորաբանության ու 

շարահյուսական խնդիրների վրա, ընդ որում, առաջինն իր ծավալով 

(780 էջ) գրեթե երեք անգամ գերազանցում է վերջինին (272 էջ)։ Այս 

երկու գլուխները զբաղեցնում են Ալ-Զարկաշիի մեծածավալ 

աշխատության մոտ 60 տոկոսը՝ միայն Ղուրանի հռետորաբանության 

մասին գլուխը կազմում է ամբողջ աշխատության 41 տոկոսը։  

 
Գծապատկեր 1. «Բուրհան»-ի տեսակների տոկոսային հարաբերակցությունը 

 

Ինչո՞վ է բացատրվում 

տասնչորսերորդ դարի գիտնականի 

այս աստիճան հետաքրքվածությունը 

Ղուրանի հռետորաբանությամբ։  

Ցանկացած գրավոր 

հայտնություն ենթադրում է լեզու, և 

հայտնության փոխանցման համար 

որպես միջնորդ ընտրված լեզուն 

անպայմանորեն հայտնությունը 

պարունակող տեքստերի 

                                                 
 بدر الديبن مخمد بن عبد هللا الزركشي. البرهان في علوم القرآن. الجزء األول. بيروت، بدون تاريخ، ص. 9 11
12 Որպես սկզբնաղբյուր օգտագործել ենք գրքի` Մուհամմադ Աբու ալ-Ֆադլի կողմից 

իրականացված քննական հրատարակությունը։ Տե՛ս  .بدر الديبن مخمد بن عبد هللا الزوكشي

دون تاريخ بيروت،القرآن.  علوم في البرهان  ։ 
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մեկնաբանման համար ելման կետ է։ Իսլամում լեզվի տրված լինելը 

եզակի կարևորություն ունի, քանի որ, ինչպես արդեն նշվեց, Ղուրանը 

Աստծո ուղղակի խոսքն է և ոչ թե հասարակ մահկանացուի կողմից 

պատմվող սովորական տեքստ։ Հետևաբար Ղուրանի 

հռետորաբանության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ամենայն 

մանրամասներով պարզել Նրա խոսքի նրբերանգները, հնարները, 

բացահայտել ոչ միայն, թե ինչ էր ասում Բարձրյալը, այլ թե ինչպես էր 

ասում։  

 

2. Al-Itqān fi εulūm al-Qurān (Կատարելությունը Ղուրանի 

մասին գիտություններում) 

Ինչպես վերը նշվեց, Ալ-Սույուտին իր աշխատությունը բաժանել 

է 80 գլխի13։ Ի տարբերություն «Բուրհան»-ի, «Իթկան»-ն ավելի 

                                                 
13 1. Մեքքայականի և մադինայականի գիտելիքի մասին, 2. Ճամփորդության 

ժամանակ և բնակության վայրում տրվածի մասին, 3. Գիշերը և ցերեկը տրվածի 

մասին 4. Ամռանը և ձմռանը տրվածի մասին, 5. Անկողնում կամ քնած ժամանակ 

տրվածի մասին, 6. Երկրի վրա և երկնքում տրվածի մասին, 7. Առաջինը տրված 

հայտնության մասին, 8. Վերջինը տրված հայտնության մասին, 9. Հայտնությունների 

տրման պատճառների մասին, 10. Նրա մասին, ինչը տրվել է զինակիցներից ոմանց 

միջոցով, 11. Այն, ինչը բամիցս է տրվել, 12. Նրա մասին, ինչի սահմանումն ուշացել է 

հայտնությունից և ինչի հայտնությունն ուշացել է սահմանումից, 13. Այն մասին, ինչը 

տրվել է մաս-մաս և ինչը տրվել է ամբողջությամբ, 14. Ինչը տվել է տարածված (այլ 

նյութի հետ միասին) և ինչը տրվել է առանձին, 15. Հայտնությունները, որոնք տրվել են 

մի քանի մարգարգեների և հատնություններ, որոնք Մուհամմադ մարգարեից առաջ 

(Թո՛ղ Աստված աղոթի նրա համար և ողջունի) որևէ մեկին չեն տրվել, 16. 

Հայտնության տրման ձևի մասին, 17. Ղուրանի անունների և դրա սուրանների 

անունների մասին, 18. Գիտելիք Ղուրանի հավաքման և դասակարգման մասին, 19. 

Գիտելիք Ղուրանի սուրանների, այաթների, բառերի և հարֆերի մասին, 20. Այն 

հիշողների և փոխանցողների մասին, 21. Գիտելիք իսնադների բարձրի ու ցածրի 

մասին, 22. Գիտելիք կրկնվողի մասին, 23. Գիտելիք հայտնիի մասին, 24. Գիտելիք 

չկրկնվողի մասին, 25. Գիտելիք բացառության մասին, 26. Գիտելիք հորինվածի 

մասին, 27. Գիտելիք միացվածի մասին, 28. Գիտելիք դադարի և սկզբի (նախերգանքի) 

մասին, 29. Միասին և անջատ արտասանության մասին, 30. Երկար «ա»-ի` «ի»-ին 

մոտ, կարճ «ա» և դրանց միջև եղած արտասանությունների մասին, 31. Ամբողջական 

ասիմիլյացիայի, ամբողջական արտասանության, մասնակի ասիմիլյացիայի և 

հերթագայության մասին, 32. Տառի երկար և կարճ արտասանության մասին, 33. 

Համզայի թեթև արտասանության մասին, 34. Ղուրանի ընթերցման ձևի մասին, 35. 

Ղուրանի ընթերցման բարեկրթական նորմերը, 36. Գիտելիք Ղուրանում օտար 

բառերի մասին, 37. Այն, ինչ Ղուրանում Հիջազի լեզվով չէ, 38. Այն, ինչ Ղուրանում 

արաբների լեզվով չէ, 39. Գիտելիք բազմիմաստության և նմանության մասին, 40. Այն 

գործիքների նշանակությունների մաին, որոնց կարծիքն ունի մեկնաբանողը, 41. 

Ղուրանում բառափոխության մասին, 42. Կարևոր օրենքներ, որոնք պետք է իմանա 

մեկնաբանողը, 43. Անվիճելիի և ոչ ակնհայտի մասին, 44. Առաջնադիրի և հետադիրի 

մասին, 45. Ղուրանի ընդհանուրի և մասնավորի մասին, 46. Ղուրանի 
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հստակ է համակարգված, թեմաները խմբավորված են, իսկ գլուխները 

համեմատաբար համաչափ են ներկայացված՝ 80-ից 75-ի տոկոսային 

հարաբերակցությունը տատանվում է 0.12-ից 3 տոկոսի սահմանում, և 

միայն հինգ գլուխ են ներկայացված 3-ից 9 տոկոսի շրջակայքում, 

դրանցից երեքը (36, 40, 42) վերաբերում են Ղուրանագիտության 

բառա-քերականական ասպեկտին, մեկը (56)՝ ոճաբանական 

խնդիրներին և մեկը (ամենաերկար՝ 80-րդ գլուխը)՝ Ղուրանի 

մեկնաբանության մասին ուսմունքին (տե՛ս՝ Գծապատկեր 2)։  

 
Գծապատկեր 2. «Իթկան»-ի 

տեսակների տոկոսային 

հարաբերակցությունը 

 

Երկու աշխատություններում 

ներառված՝ Ղուրանի վերաբերյալ 

գիտելիքի տեսակները կարելի է 

խմբավորել տաս թեմատիկ 

բաժինների մեջ, որոնք արտացոլված 

են հետևյալ աղյուսակով. 

                                                                                                                 
չպարզաբանվածի և պարզաբանվածի մասին, 47. Ղուրանի չեղյալ հայտարարողի և 

չեղյալ հատարարվածի մասին, 48. Ոչ ակնհայտի և թվացյալ տարաձայնության ու 

հակասության մասին, 49. Ղուրանի բացարձակի և պայմանականի մասին, 50. 

Ղուրանի արտասանվածի և հասկացվածի մասին, 51. Ղուրանում դիմելաձևերի 

մասին, 52. Ղուրանում բառերի ուղղակի և փոխաբերական իմաստներով կիրառման 

մասին, 53. Ղուրանում համեմատության և փոխաբերության մասին, 54. 

Այլաբանության և ակնարկի մասին, 55. Սահմանափակման և առանձնացման մասին, 

56. Լակոնիկության և բազմաբառության մասին, 57. Տեղեկությունների և 

գործողությունների մասին, 58. Ղուրանի ոճական ձևերի մասին, 59. Այաթների՝ 

միմյանցից առանձնացումների մասին, 60.Սուրաների նախերգանքի (բացող 

այաթների) մասին, 61. Սուրաների վերջնամասի մասին, 61. Սուրաների և այաթների 

համապատասխանության մասին, 63. Ոչ ակնհայտ այաթների մասին, 64. Ղուրանի 

անկրկնելիության մասին, 65. Ղուրանից դուրս բերվող գիտությունների մասին, 66. 

Ղուրանում առածների և ասացվածքների մասին, 67. Ղուրանում երդումների մասին, 

68. Ղուրանում բանավեճի մասին, 69. Ղուրանում հանդիպող անունների, 

մականունների և տիտղոսների մասին, 70. Անհայտ (անորոշ) անունների մասին, 71. 

Նրանց անունների մասին, ում մասին Ղուրանում հայտնություն կա, 72. Ղուրանի 

արժանիքների մասին, 73.Ղուրանի ամենաարժանիի և դրա արժանիքների մասին, 74. 

Ղուրանի առանձին (չկրկնվող) այաթների մասին, 75. Ղուրանի 

առանձնահատկությունների մասին, 76. Ձեռագրերը և դրանց գրելու 

բարեկրթությունը, 77. Գիտելիք Ղուրանի թաֆսիր (բառացի մեկնաբանություն) և 

թավիլ (այլաբանական մեկնանաբանություն) հասկացությունների մասին, դրանց 

արժանիքն ու նշանակությունը, 78. Գիտելիք մեկնաբանողի բարեկրթության և 

մեկնաբանմանման կանոնների մասին, 79. Տարօրինակ մեկնաբանությունների 

մասին, 80. Մեկնաբանողների կարգերի մասին։ 



Սոնա Տոնիկյան 
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Թեմատիկ բաժիններ «Բուրհան» «Իթկան» 

գլուխներ % գլուխներ % 

1. Հայտնության 

հանգամանքների և ձևի մասին 

1, 9,10, 11, 12 3.07 1-16 10.31 

2. Ղուրանի գրառման ու 

կառուցվածքի մասին 

2, 13, 14, 15 3.53 17-19 5.09 

3. Ղուրանի 

փոխանցումը (ընթերցումների 

ավանդույթը) 

39, 40 1.14 20-27 2.73 

4. Ղուրանի ընթերցման 

նորմերի մասին 

23, 24, 29 3.58 28-35 7.7 

5. Ղուրանի 

բառապաշարի մասին 

16, 17, 18 0.72 36-39 9.07 

6. Ղուրանի 

քերականական ասպեկտի 

մասին 

19, 20, 21, 22, 

45, 47 

19.7

5 

40-42 14.04 

7. Ղուրանում առկա 

բարդությունների մասին 

4, 5, 6, 34, 35, 

36 

5.82 43-50 7.82 

8. Ղուրանի 

հռետորաբանական և 

ոճաբանական ասպեկտը 

3, 7, 8, 30, 33, 

37, 38, 42, 43, 

44, 46 

52.2

3 

51-64 21.49 

9. Ղուրանի տարբեր 

ասպեկտների մասին 

25, 26, 27, 28, 

31, 32 

5.50 65-76 12.05 

10. Ղուրանի 

մեկնաբանությունների մասին 

41 3.63 77-80 7.82 

 

Ինչպես կարելի է նկատել, երկու աշխատություններում էլ 

ծավալային առումով ամենամեծը Ղուրանի հռետորաբանական և 

ոճաբանական ասպեկտն է, սակայն «Բուրհան»-ում այն 2.4 անգամ 

ավելի մեծ ծավալ ունի, քան «Իթկան»-ում։ Երկու 

աշխատություններում էլ ծավալային առումով երկրորդ տեղում 

Ղուրանի քերականական ասպեկտն է, իսկ երրորդ տեղում՝ Ղուրանի 

տարբեր ասպեկտների մասին գլուխներն են։ Հարկ է նշել, որ բոլոր 

թեմաները չէ, որ ծավալային առումով համեմատելի են միմյանց հետ, 

մասնավորապես «Բուրհան»-ում՝ ի տարբերություն «Իթկան»-ի, 

հայտնության մանրամասները մեկ երրորդով ավելի պակաս ծավալ 

ունեն, սակայն, քանի որ առաջին երեք տեղերը զբաղեցնող թեմաները 

զբաղեցնում են երկու աշխատությունների զգալի հատվածը, դա մեզ 

նարավորություն է տալիս եզրահանգելու, որ որքան էլ երկու 

աշխատությունները տարբերվում են գլուխների, հերթականության, 
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համակարգվածության և այլ առումներով, հիմնական թեմատիկ 

հետաքրքրությունների առումով նրանք շատ նման են։ 

Քանի որ Ալ-Զարկաշին վստահ էր, որ Ղուրանը անսահման մի 

օվկիանոս է, որի մասին գիտելիքն անհնար է ամբողջությամբ 

ընդգրկել, նա իր առջև խնդիր չի դրել այդ գիտելիքը ներկայացնել ո՛չ 

համաչափ և համապարփակ, ո՛չ էլ համակարգված կերպով, և 

կենտրոնացրել է Ղուրանի տարբեր ասպեկտներից նրանց վրա, որոնք 

իր համար առավել մեծ կարևորություն և հետաքրքրություն են 

ներկայացրել։  

Բոլորովին այլ էր Ալ-Սույուտիի մոտեցումը, որը գտնում էր, որ ոչ 

միայն անհրաժեշտ է, այլև հնարավոր է ի մի բերել այն ամենակարևորը, 

որ երբևիցե գրվել է Ղուրանի վերաբերյալ և ստեղծել հնարավորինս 

ամբողջական ու համապարփակ մի աշխատություն։ Հենց այս 

նպատակից ելնելով էլ հեղինակը ձգտել է անդրադառնալ Ղուրանի 

մասին բոլոր գիտություններին համակարգված և համաչափ ձևով, ինչի 

արդյունքում էլ նրա աշխատությունը դեռևս հեղինակի կենդանության 

օրոք մեծ հեղինակություն ստացավ և առայսօր համարվում է Ղուրանի 

մասին գիտությունների վերաբերյալ անգերազանցելի 

ստեղծագործություն։ 

 

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") 

 

Sona Tonikyan 

(Summary) 

 

This article aims to perform a comparative analysis of two important 

works in the Qur’ānic sciences (εulūm al-Qur’ān by two prominent 

medieval Egyptian scholars Badr al-Din al-Zarkashi (1344-1392) and Jalāl 

al-Dīn al-Suyūti (1445-1505), “The evidence in the Holy Qur’ān sciences” 

(Al-Burhān fi εulūm al-Qur'ān) and "The Perfect Guide to the Sciences of 

the Qur'ān" (Al-Itqān fi εulūm al-Qur’ān), respectively. The analysis will 

mainly be done according to the volume, arrangement and organization of 

the material included in these works. The article shows that the 

aforementioned structural differences of the works are largely due to the 

authors' different approaches to the available material on the Qur'ān. 
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КОРАНИЧЕСКИЕ НАУКИ В ТРАКТАТАХ БАДР АД-ДИН АЗ-

ЗАРКАШИ И ДЖАЛАЛ АД-ДИН АС-СУЮ́ТИ (ОПЫТ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТРАКТАТОВ 

“ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В КОРАНИЧЕСКИХ НАУКАХ” И 

“СОВЕРШЕНСТВО В КОРАНИЧЕСКИХ НАУКАХ”)  

 

Сона Тоникян 

(Резюме) 

В статье предпринята попытка представить сравнительный 

анализ двух важнейшие работ по кораническим наукам (εulūm al-

Qur’ān) выдающихся средневековых египетских ученых Бадр ад-Дин 

аз-Заркаши (1344-1392) и Джалал ад-Дина ас-Суюти (1445-1505) 

«Доказательство в коранических науках» (Al-Burhān fi εulūm al-

Qur’ān) и «Совершенство в коранических науках» (Al-Itqān fi εulūm al-

Qur’ān) исходя из объема и состава включенного авторами материала. 

В статье показано, что различия в объеме, классификации и 

организации включенного материала во многом связаны с разным 

подходом авторов к уже существующему огромному материалу о 

Коране. 


