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ԳԱՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Իսլամը և՛ որպես ուսմունք, և՛ որպես քաղաքակրթություն շարու-
նակում է աճող դեր ունենալ միջազգային հարաբերություններում, մա-
նավանդ նոր աշխարհակարգի ձևավորման պայմաններում Մերձա-
վոր Արևելքում: Նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության 
համար ստեղծված բարդ աշխարհաքաղաքական միջավայրը 2020 
թվականի պատերազմից հետո՝ կարևորում ենք քաղաքական-քաղա-
քակրթական չափումների շարունակական վերանայումն ու մտազն-
նությունը քաղաքագիտական, սոցիալ-մշակութային, անթրոպոլոգիա-
կան հարթություններում իսլամական քաղաքակրթության ու քաղա-
քական իսլամի տեղն ու դերն արդի հայկական քաղաքական մտքի 
ընկալումներում հաստատելու նպատակով: 

Բանալի բառեր. իսլամ, քաղաքական իսլամ, հայ-մահմեդական 
հարաբերություններ, իսլամական աշխարհի բազմարժեք ընկալում։ 

 
ՀՀ-ն ավանդաբար ձգտել է փոխլրացնող, բազմավեկտոր հարաբե-

րություններ հաստատել տարբեր ուժային կենտրոնների հետ, սակայն 
2020 թվականի պատերազմն ու դրա աղետալի հետևանքները հարկադ-
րում են եզրակացնել, որ մեծ հաշվով բազմավեկտոր արտաքին քաղա-
քականությունը կա՛մ ձախողում է ապրել, կա՛մ չի իրականացվել դրա 
իրական ներուժը, ինչը վերջինս կա՛մ մերժելու, կա՛մ վերաիմաստավորե-
լու անհրաժեշտություն է առաջացնում։ Հաշվի առնելով քաղաքակրթա-
կան գործոնի ծանրակշիռ դերը միջազգային հարաբերություններում, ինչ-
պես նաև ՀՀ բարդ, խնդրահարույց, կոնֆլիկտային, խորքային հարաբե-
րություններն իր մահմեդական հարևաններից երկուսի ու նույնքան բազ-
մաբովանդակ հարաբերություններն ու բարիդրացիությունը Իրանի, ա-
րաբական աշխարհի հետ, կարևորում ենք իսլամի շուրջ ծավալվող քա-
ղաքական և ակադեմիական գլոբալ քննարկումների վերլուծությունը ՀՀ 
ազգային ու պետական շահերի տեսանկյունով։  

Իսլամն այս իմաստով դիտարկում ենք որպես մեկ միասնական քա-
ղաքակրթություն՝ հիմնված Մուհամեդ մարգարեի հիմնադրած կրոնի 
հետևորդների ընդհանրության վրա: Այսպես, ումմայի՝ մահմեդականների 
համաշխարհային համայնքի, իսլամական արժեքների ունիվերսալ չափ-
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ման, քաղաքակրթական-արժեքաբանական ընդգրկուն արեալի տեսանկ-
յունից աներկբա է իսլամական քաղաքակրթության գոյությունը: Ակնհայտ 
է, որ մահմեդական աշխարհ հասկացությունը որքան հեշտ է ձևակերպել 
ըստ այդմ, այնքան էլ բարդ է նրա՝ որպես մոնոլիտ կառույցի հետ որևէ 
երկրի հարաբերությունների մտազննությունը: Փաստորեն առնչվում ենք 
ենթաքաղաքակրթություններ ներառող բազմաշերտ քաղաքակրթության 
հետ, ինչի ներքին հակասականությունն ու ֆրագմենտացիան կարևո-
րություն են ստանում քաղաքական հարթության մեջ: Համաձայն Pew 
Research Center-ի ուսումնասիրությունների՝ «սուննիների առնվազն 40 
տոկոսը չեն ընդունում շիաներին որպես մահմեդական հավատակիցներ: 
Որոշ դեպքերում ավելի մեծ տոկոս կազմող մարդիկ չեն կարծում, որ շիա-
ների մեջ տարածված որոշ սովորույթներ, օրինակ՝սրբավայրեր այցելութ-
յունը, ընդունելի են իսլամական ավանդույթի տեսակետից» [1]: Իսլամա-
կան քաղաքակրթության ներքին հակասականության պայմաններում ար-
ժեքաբանական կողմնորոշիչների համադրման օրինակ է այն, որ «աշ-
խարհի 1.6 միլիարդ մահմեդականները միասնական են առ Աստված ու 
Մուհամեդ մարգարեի նկատմամբ իրենց հավատով և կապված են իրար 
այնպիսի կրոնական սովորույթներով (practices), ինչպիսիք են ծոմապա-
հությունը սրբազան Ռամադան ամսին ու աղքատներին օգնելու համար 
տրված ողորմությունը: Սակայն նրանք խիստ տարբեր տեսակետներ 
ունեն իրենց հավատի շատ ասպեկտների շուրջ, ներառյալ այն, թե որքան 
կարևոր է կրոնն իրենց կյանքում, ով պետք է համարվի մահմեդական ու 
որ սովորույթներն են ընդունելի իսլամում» [1]: Ի լրումն սրա՝ մահմեդա-
կան քաղաքակրթության ներսում առկա սուր հակասությունները, տարա-
տեսակ կրոնափիլիսոփայական հոսանքները, աշխարհագրորեն իրարից 
անջատ տարածաշրջաններում գտնվելու հանգամանքը, ներքաղաքա-
կրթական էթնոկրոնական բնույթի հակամարտությունները, մարդաբա-
նական, մշակութաբանական, պատմաաշխարհագրական տարբերութ-
յունները թույլ չեն տալիս այն մշտապես դիտարկելու որպես համընդհա-
նուր քաղաքակրթական տիրույթ՝ առնվազն միջազգային քաղաքակա-
նության ու աշխարհաքաղաքականության տեսակետից: Այդուհանդերձ 
կոնցեպտուալ հակասական մոտեցումներ դավանողներին չի հաջողվում 
հերքել իսլամական քաղաքակրթության գոյությունը: Խնդիրն իր բիկուլ-
տուրիստական էության մեջ լուսաբանելու նպատակով ներկայացնենք 
Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր Շահաբ Ահմեդի մեկնաբանությունը: 
Այսպես՝ հեղինակի կարծիքով իսլամի մեկնաբանություններն ունեն երկու 
թերություն: Առաջինն այն է, որ իսլամ հասկացությունը սահմանվում է 
սահմանափակ կերպով, ինչը հանգեցնում է հասկացության կենտրոնաց-
ման բուն իսլամի շուրջ: Այլ կերպ ասած՝ «այս միտումը բնորոշում 
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(identifies) կամ առջնային դեր է տալիս մարդկային ու պատմական այս 
երևույթի սոսկ որոշ ընտրված մասի (որպես կանոն՝ իսլամական իրավուն-
քին) որպես ինչ-որ առումով ավելի պատշաճորեն կամ իրապես իսլամա-
կանի՝ այդպիսով մարգինալացնելով, զրկելով կամ ամբողջությամբ ձեր-
բազատվելով պատմական պատմական ֆենոմենի այլ մասերից» [2]: Մեկ 
այլ թերություն է հանդիսանում ասվածի հակապատկերը. «ձևակերպել 
(conceptualize) իսլամը երևույթների ընդարձակման (expansion of 
phenomena) իմաստով՝ առանց հոգ տանելու համակարգող կետ (focal 
point) ֆիքսելու մասին»[2]: 

 Այս փաստը նկատի ունենալով՝ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է իսլա-
մական քաղաքակրթությունը որպես միակուռ քաղաքակրթական-քաղա-
քական հանգույց ու ինչպիսի ներքաղաքակրթական ֆրագմենտացիայի 
արդյունքում կարող ենք դիտարկել նրա երկդիմի բնույթը Մերձավոր 
Արևելքում ՀՀ պետական շահերի տեսակետից: Ասվածից հետևում է, որ 
չնայած իսլամի որպես քաղաքակրթության առկայությանը ու դրա նկատ-
մամբ Արևմուտքում առկա ընդհանրական, համահարթեցնող, երբեմն՝ 
չարագուշակ պատկերացումներին՝ տարբեր երկրների ու ժողովուրդների 
հետ առնչությունների քաղաքական չափումը հայկական ներքին ու ար-
տաքին քաղաքականության տեսակետից բիկուլտուրիստական է: Այլ 
կերպ ասած, Հայաստանն ունակ է իսլամադավան տարբեր ժողովուրդ-
ների հետ բազմաչափ հորիզոնական կապերը զարգացնել՝ հաշվի առնե-
լով ինչպես իսլամի տեղն ու դերը կերպափոխվող աշխարհակարգում, 
պատմաաշխարհագրորեն ու քաղաքակրթորեն, այնպես էլ նրա ներքին 
խզման գծերի առկայությունը, որոնք մեր կարծիքով աշխարհաքաղաքա-
կանորեն բախտորոշ են ու խորապես տարբերակիչ: 

Հայ-մահմեդական կապերն ու հարաբերությունները խորքային, բազ-
մաբովանդակ ու տարածական են ինչպես աշխարհագրորեն, պատմա-
կանորեն, քաղաքակրթորեն, այնպես էլ քաղաքականապես։ «Հիշարժան 
են նաև Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանում պահվող պարս-
կերենով, արաբերենով և թուրքերենով գրված ձեռագրերի օրինակները, 
որոնցից մեկը՝ մեկ համարի տակ գտնվող թղթապանակը՝ գրված արա-
բերեն և թարգմանված, վերաբերում է Մահմեդի (այսինքն՝ Մուհամմադ 
մարգարեի) կողմից Սահակ վարդապետին (նկատի է առնված Սահակա 
Ձորոփորեցի կաթողիկոսը) տված հրովարտակին: Վերջինիս համաձայն՝ 
հայերը մուսուլմանների տիրապետության ներքո ստանում էին լայն իրա-
վունքներ իրենց կրոնին հետևելու և եկեղեցիներ կառուցելու համար: Հո-
գևորականներն ազատվում էին բոլոր հարկերից» [3]: Որքանո՞վ են այս և 
նմանատիպ օրինակներն արտահայտում քաղաքական իսլամի աշխար-
հաքաղաքական դիրքորոշվածությունը Հայաստանի ու հայության նկատ-
մամբ արդի շրջանում։ Այս հույժ կարևոր հարցին պատասխանելու համար 
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նպատակ ենք հետապնդում հայ-մահմեդական մերօրյա քաղաքական 
հարաբերությունները փորձել տեղորոշել քաղաքական իսլամի ու դրա 
նկատմամբ ձևավորված տեսակետների տիրույթում՝ վեր հանելով 
արևմտյան քաղաքական ու ակադեմիական ընտրանու տեսակետների 
հակասականությունն այս քաղաքակրթության ու հատկապես դրա քաղա-
քական չափման նկատմամբ։ Սույն հետազոտության գիտական նորույթն 
այն է, որ այն փորձ է անում հիմնավորել ու զարգացնել այն վարկածը, որ 
հայ-թուրքական ու հայ-մահմեդական հարաբերությունները ոչ թե նույնա-
կան, այլ զուգահեռ գործընթացներ են, իսկ ներքաղաքակրթական շահերի 
բախումները թույլ են տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը որդեգրել 
ակտիվ համագործակցության քաղաքականություն և դառնալ մի շարք 
մահմեդական պետությունների համար արժեքավոր գործընկեր, ինչը, 
մեր համոզմամբ, կարող է ունենալ ինչպես անվտանգային ու աշխարհա-
քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական, հումանիտար, միջքաղաքակրթա-
կան երկխոսությանն առնչվող, մինչև անգամ մարդաբանական ու տարա-
ծաշրջանային էական նշանակություն։  

Ինչու՞ է իսլամը քաղաքական 
Սույն հոդվածն իսլամը դիտարկում է որպես և՛ քաղաքակրթություն, 

և՛ կրոն, և՛ քաղաքական ֆենոմեն՝ քաղաքական իսլամ: Իսլամին առնչվող 
քննարկումներին ավելի կոնկրետ բնույթ հաղորդելու նպատակով նախ 
սահմանենք, թե ինչ է իսլամը որպես կրոն, քաղաքակրթություն ու ինչ է 
քաղաքական իսլամը որպես քաղաքական ուսումնասիրությունների 
առարկա: Այսպես ուշագրավ է Իսլամի ու մահմեդական աշխարհի հան-
րագիտարանի սահմանումը. «ալ-իսլամը նշանակում է կրոն, որը հիմնվել 
է Մուհամեդ մարգարեի կողմից մեր թվարկության յոթերորդ դարում, ինչ-
պես նաև նրա գլխավոր հենասյուներն (tenets) ու ծեսերը, ինչպես որ 
դրանք հետագայում բարեշրջում են ապրել» [4]: Ակնհայտ է, որ Մուհամեդ 
մարգարեի հիմնած կրոնական ուսմունքը դիտարկվում է ժամանակային 
օրինաչափ փոփոխությունների տիրույթում, ունի քաղաքակրթական-
անթրոպոլոգիական նշանակություն (ծեսեր և հենասյուներ): Իսլամի 
պատմաաշխարհագրական, մշակութային ընդգրկուն բնույթը ժամանակի 
ու տարածության մեջ առաջ են բերել նրա դիխոտոմիկ ընկալումներ, 
որոնք կարող են մի կողմից թյուր կարծիք ձևավորել, թե իսլամական մո-
նոլիտ քաղաքակրթություն որպես այդպիսին չկա, իսկ մյուս կողմից՝ հա-
կառակ տպավորությունը թողնել, թե ներքաղաքակրթական ֆրագմեն-
տացիան սուր բնույթ չի կրում, չկա ներքին բեկում, առկա չեն սոցիոմշա-
կութային, մարդաբանական-քաղաքակրթական խզումներ, իսլամը մոնո-
լիտ է: Այս երկդիմի հակասականությանն է անդրադառնում Հարվարդի 
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համալսարանի դոցենտ Շահաբ Ահմեդն իր «Ի՞նչ է իսլամը» աշխատութ-
յան մեջ. «Իսլամի կապակցված (coherent) կոնցեպտուալացման ամենա-
մեծ մարտահրավերն առաջ է եկել այն ահռելի բազմազանությունից, այ-
սինքն՝ հասարակությունների, մարդկանց, գաղափարների ու գործառում-
ների (practice) բազմատեսակ տարբերություններից, որոնք ինքնանույնա-
կանանում (self-identify) են իսլամի հետ: Այս վերլուծական երկընտրանքը 
հաստատուն կերպով (regularly) ներկայացվել է այն իմաստով, թե ինչպես 
իսլամը կոնցեպտուալացնելիս հաշտեցնել ունիվերսալի ու լոկալի, միաս-
նության ու բազմազանության միջև փոխհարաբերությունը» [2, p. 6]: 
Թերևս բազմաշերտության ու համաընդգրկուն լինելու փոխազդեցութ-
յամբ է պայմանավորված իսլամի քաղաքակրթական, քաղաքական, կրո-
նական, մարդաբանական, սոցիոմշակութային ընդարձակ բովանդա-
կությունը, որն անընդհատ ընդլայնվում է ի հաշիվ նորանոր ենթաճյու-
ղերի: Դիցուք՝ քաղաքական իսլամի կոնցեպտուալ հիմնավորմամբ սկիզբ 
է դրվում պատմության, քաղաքականության, մշակույթի խաչասերմամբ 
միջդիսցիպլինար հետազոտությունների, որոնք բազմակողմանիորեն 
անդրադառնում են իսլամին առնչվող հարցերին՝ դրանք դիտարկելով վե-
րոնոշյալ դիխոտոմիկ ընկալումների բազմաչափ տիրույթում: Կարևորելով 
սահմանումների որոշակիությունը՝ փորձենք կոնկրետացնել քաղաքա-
կան իսլամի կոնցեպտուալ դերը քաղաքական-պատմաքաղաքակրթա-
կան քննարկումներում: Այսպես՝ Բիրմինգհեմի համալսարանի կրոնի ու 
քաղաքականության պրոֆեսոր Ջոզելին Սեզարին քաղաքական իսլամը 
բնորոշում է որպես «մի քաղաքական մշակույթ, որը չի կարելի ըմբռնել 
(cannot be read) բացառապես նախամոդեռն իսլամական ավանդույթի 
լույսի ներքո, քանի որ այն իսլամական ավանդույթի՝ ազգայնացման ու 
բարեփոխում-արևմտականացման (westernization) երկակի (dual) գործըն-
թացի արդյունք է» [5]: Ինչպես պարզորոշ երևում է վերոբերյալ սահմա-
նումից՝ քաղաքական իսլամը ներփակ քաղաքակրթական տիրույթում 
ընթացող մեկուսի գործընթաց չէ, այլ քաղաքական չափումն Արևմուտք-
Արևելք երկխոսության, հակառակության, փոխազդեցության կամ փոխ-
ներթափանցման դաշտում տեղորոշող ընդգրկուն միջքաղաքակրթական 
քաղաքական իրողություն: Չնայած եվրոպական ազգայնական գաղա-
փարների տարածման արդյունքում իսլամական աշխարհում ի հայտ եկած 
ազգային պետությունների ու ինքնության իրողությանը՝ պետության ու 
կրոնի միջև փոխհարաբերությունները մահմեդական աշխարհում շարու-
նակում են ուշագրավ մնալ: Այս առումով հույժ կարևոր է Մերձավոր 
Արևելքի և իսլամի պատմության պրոֆեսոր Բեռնարդ Լուիսի այն դիտար-
կումը, որ «իր հիմնադրի կյանքի ժամանակաշրջանից սկսած՝ իսլամը պե-
տություն էր, իսկ կրոնի ու կառավարության ինքնությունն անջնջելիորեն 
դրոշմված է հավատացյալների հիշողության ու իրազեկման վրա՝ իրենց 
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իսկ սուրբ գրություններից, պատմությունից, փորձառությունից» [6]: Բեր-
ված օրինակից ակնհայտ է դառնում, որ իսլամի դեպքում քաղաքական ու 
քաղաքակրթական չափումների միաձուլումից առաջանում են հիբրիդա-
յին տեսակներ, որոնք ո՛չ հերքում, ո՛չ հաստատում են այս քաղաքակր-
թության մոնոլիտ կերպի առկայությունը՝ թողնելով քաղաքական ու սո-
ցիոմշակութային դիտարկումների համադրման լայն հնարավորություն-
ներ: Միջքաղաքակրթական հարաբերությունների քաղաքական չափման 
կարևորությունն ընդգծվում է նաև այն իրողության պատճառով, որ կեր-
պափոխվող ու նոր ձևավորվող աշխարհակարգը դրսևորում է տարերայ-
նության ու կանխատեսելի փոխակերպումների զուգադրմամբ քաղաքա-
կան իրականության վերաարժևորման միտում: Ասվածի բնորոշումը 
տրվում է ամերիկացի մեկնաբան Ֆարիդ Զաքարիայի կողմից. «Եթե մենք 
ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում մնացյալի վերելքը (“rise of the 
rest”), մենք պետք է պարզապես հասկանանք, թե մնացյալը որքան եր-
կար է քնած (dormant) եղել: Պարզվում է Արևմուտքի իմացական (ինտե-
լեկտուալ) և նյութական գերակայությունը ո՛չ վերջին ժամանակների, ո՛չ 
էլ անցողիկ երևույթ է: Մենք ապրել ենք արևմտյան աշխարհում ավելի 
քան կես հազարամյակ: Չնայած այլ երկրների ու մայրցամաքների վերել-
քին՝ Արևմուտքի ստվերները երկար կլինեն առաջիկա տասնամյակնե-
րում, իսկ նրա ժառանգություն՝ խորը, միգուցե դրանից էլ երկար» [7]: Այս 
համատեքստում կարևոր է ուշադրությամբ հետևել տարածաշրջանում 
աշխարհակարգ ձևավորելու հավակնություններ ունեցող պետություն-
ների քաղաքական վարքագծին, համեմատել և համադրել դրանք համա-
մոլորակային ու տարածաշրջանային գործընթացների դինամիկայի հետ: 
Այդպիսի օրինակներից է Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար 
Ահմեդ Դավութօղլուի՝ ավանդական ու ժամանակակից աշխարհակարգե-
րի մեկնաբանությունը. «Սառը պատերազմի ավարտից մինչ օրս տեղ 
գտած փորձառությունները ի ցույց են դնում այն, որ համընդհանուր հար-
թակում հանդիպել չկարողանը կապված է ոչ թե պատմության ավարտի, 
այլ մի ապոկալիպտիկ սցենարի հետ, որ կարող է հանգեցնել պատերազ-
մի» [8]: Ինչպես աներկբայորեն ի ցույց դրեց 2020 թվականի թուրք-ադր-
բեջանական նախահարձակումն (ագրեսիան) ընդդեմ Արցախի, նոր աշ-
խարհակարգի ձևավորման գործընթացում Թուրքիան ապավինում է 
խնդիրները պատերազմի ճանապարհով լուծելու ռազմավարությանը, 
ինչն ավելի հրատապ ու հիմնավոր է դարձնում մահմեդական քաղա-
քակրթությունն ու քաղաքական իսլամի բնույթն ու կերպափոխումներն 
ըմբռնելու, հայ-թուրքական և հայ-մահմեդական հարաբերություններն 
իրարից զատելու անհրաժեշտության քաղաքագիտական արծարծումը:  
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Իսլամի և իսլամական աշխարհի բազմարժեք ընկալումն Արևմուտքում 
Ոչ միայն արևմտյան քաղաքական ընտրանու որդեգրած քաղաքա-

կանությունն ու գործողությունները, այլև արևմտյան ակադեմիական տի-
րույթում առկա գնահատականների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ իսլամական քաղաքակրթությունն ու քաղաքական իսլամը չունեն 
միարժեք, համահարթեցված ընկալում Արևմուտքում։ Այսպես, դիրքորո-
շումների էական տարբերությունները համակարգված ներկայացնելու, 
դրանք ըստ խմբերի ու տիպերի վերլուծելու նպատակով մեր հետազո-
տության ընթացքում դիտարկված գրականությունը պայմանականորեն 
բաժանել ենք երեք խմբի։ Առաջին խմբում իսլամի նկատմամբ անթաքույց 
բացասական վերաբերմունքն է։ Երկրորդ խմբում իսլամական քաղա-
քակրթության նկատմամբ հավասարակշռված կամ դրական վերաբեր-
մունքն է։ Երրորդ խմբում միջանկյալ դիտարկումներն են, որոնք այս կամ 
այն չափով հարում են առաջին կամ երկրորդ խմբերին։ Երեք տիպերի 
համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իսլամական քաղա-
քակրթության ներքին ու արտաքին ազդեցությունների տիրույթը բազմա-
շերտ է, իսկ քաղաքական իսլամի բովանդակությունը շարունակաբար 
հարստանում է ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ իռացիոնալ կոնտենտով, 
ուստի անհրաժեշտ է ռացիոնալացնել հայ հանրության ու հայկական քա-
ղաքականության դիրքորոշվածությունը քաղաքական իսլամի նկատմամբ 
ու հայ-մահմեդական գործակցության զարգացման իրատեսական սցե-
նարներ մշակել։ Այսպես, ամերիկացի քաղաքագետ Ջոն Լ. Էսպոսիտոն, 
ով դրական լույսի ներքո է ներկայացնում իսլամական քաղաքակրթութ-
յունը, իր Իսլամի ապագան (The Future of Islam) աշխատության մեջ հռե-
տորական հարց է ուղղում՝ իսլա՞մ, թե՞ իսլամներ՝ նկատի ունենալով իս-
լամական քաղաքակրթության արժեշահային բազմաչափությունը [9]։ 
Անդրադարձ կատարելով իսլամի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմուն-
քին՝ Ջ. Էսպոսիտոն մանրամասնում է, որ «ինչպես բոլոր հզոր և ազդեցիկ 
կրոններն ու գաղափարախոսությունները, իսլամը պատմություն ունի բո-
լոր այս բազմազան մշակույթներում ինչը երևան է բերում նրա և՛ տրան-
սենդենտալ, և՛ մութ կողմը» [9, p. 12]։ Փաստորեն, դիտարկելով իսլամն 
այլ կրոնների ու գաղափարախոսությունների հետ համեմատության մեջ, 
հեղինակն այն կարևոր դիտարկումն է անում, որ դրական ու բացասական 
երևույթների առկայությունը պատմության հոլովույթում թույլ չի տալիս 
դրանք միակողմանիորեն այս կամ այն քաղաքակրթությանը վերագրել։ 
Ոչ ամենևին պատահականորեն Ջ. Էսպոսիտոն հաջորդիվ ներկայաց-
նում է Եվրոպայում առկա կանխակալ վերաբերմունքը իսլամի նկատմամբ 
որպես չարի կրոն։ Խոսելով Արևմուտքում, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ում, 
մահմեդական համայնքների ինտեգրման բարձր աստիճանի մասին՝ հե-
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ղինակն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ «մահմե-
դական գաղթականների ինքնությունը ձևավորվել է նրանց կրոնական, 
էթնիկական ու մշակութային անցյալով (backgrounds), ինչպես նաև Արև-
մուտքում նրանց փորձառությամբ։ Ապրելով որպես փոքրամասնություն 
իշխող մշակույթում, որը հաճախ անտեղյակ է կամ թշնամաբար է տրա-
մադրված իսլամի նկատմամբ, շատ մահմեդականներ հայտնվում են այն-
պիսի միջավայրում, որոնք, ինչպես Նորվեգիայում, Դանիայում, Շվեդիա-
յում, մնում են մեծապես միատարր կամ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գեր-
մանիայի նման կառչած են մնում իրենց անցած-գնացած ռոմանտիկ 
(romanticized) ազգայնական ինքնությանը» [9, p. 24]: Փաստորեն, Ջ. 
Էսպոսիտոն ինտեգրման խնդրի մաս է դիտարկում ընդունող հասարա-
կության կերպափոխման անհրաժեշտությունը, որն ազգային միատար-
րությամբ դուրս չի մղի ներգաղթյալ մահմեդական բնակչությանը։ Մեկ 
այլ՝ «Ոչ սրբազան պատերազմ (Unholy War)» աշխատության մեջ, Ջ. Էսպո-
սիտոն շարունակում է զարգացնել իսլամի բազմաշերտության միտքն ար-
դեն համաշխարհային մահմեդական համայնքի՝ ումմայի համատեքս-
տում, ինչը կարևոր է հատկապես ներքաղաքակրթական հակասություն-
ների մասին պատկերացում կազմելու, սակայն միևնույն ժամանակ ներ-
քաղաքակրթական միասնությունից տեղեկացված լինելու համար։ Այս-
պես, «Ինչպես մի ընտանիք, ումմայի կամ հավատացյալների համաշխար-
հային ընտանիքի անդամները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանք կա-
րող են դառն ընտանեկան թշնամանք (feuds) ունենալ, բայց այնուհան-
դերձ կապված են իրար մի կապով (bond), որը շարունակում է գոյատևել 
մահմեդական հավատի ու կրոնական երևակայության մեջ» [10]: Հար-
վարդի համալսարանի և Ժնևի միջազգային հարաբերությունների բարձ-
րագույն ինստիտուտի (Geneva Graduate Institute) պրոֆեսոր Մոհամմադ--
Մահմուդ Օուլդ Մուհամեդոուն «Իսլամական պետության» (ISIS) ծնունդը 
կապում է քաղաքական բռնության ֆենոմենի հետ և ներկայացնում իսլա-
մի նկատմամբ Արևմուտքի վարած քաղաքականության հետևանքները։ 
Այսպես՝ գիտնականը կարծում է, որ «Իսլամական պետություն» կոչվող 
մերձավորարևելյան ահաբեկչական միավորի դեպքում «խմբի ծայրահեղ 
բռնության վրա կենտրոնացումն ու դրա օտարող դիսկուրսը կանխել են 
վերջինիս առաջացման քաղաքական ու սոցիալական պայմանների ավելի 
խորքային ուսումնասիրությունը» [11]: Բացահայտելով նախորդ դարից 
սկիզբ առած աշխարհաքաղաքական ու քաղաքակրթական զարգացում-
ների էությունը՝ քաղաքագետը եզրակացնում է, որ «որքան արաբական 
երկրներն ի ցույց դրեցին իրենց ձախողումը՝ Իսրայելի հետ դեմ հանդի-
ման ռազմականապես, տնտեսապես արդիականացում չզարգացնելով ու 
գեոռազմավարական առումով՝մնալով հլու հնազանդ մեծ տերությունների 
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առաջ, այնքան ավելի շատ «Islam houa al hal» (Իսլամն է լուծումը) ձևաչափը 
գրավեց մտքեր և ուժ (momentum) ու գրավչություն ձեռք բերեց» [11, p. 36]։ 
Ըստ էության՝ Մերձավոր Արևելքում քաղաքական իսլամի բռնի կերպա-
փոխումների, ինչպես նաև դրա ծայրահեղ բռնի դրսևորումների պատաս-
խանատվությունը գիտնականը դնում է այն ուժերի ուսերին, որոնք շարու-
նակաբար անտեսել կամ նպաստել են արաբական կառավարությունների 
ձախողումներին՝ չստեղծելով կամ չուղենշելով զարգացման ու համագոր-
ծակցության ելքեր։ Իրանական ծագմամբ ամերիկյան գիտնական Վալի 
Նասրը իսլամական արմատականության քննարկումները տեղափոխում 
է ներքաղաքակրթական աշխարհաքաղաքական պայքարի, մրցակցութ-
յան դաշտ։ Այսպես, նա պնդում է, որ «կապերը, որոնք ստեղծվել էին Նաս-
րին և այլ արաբ ազգայնականների կանգնեցնելու համար, կարող էին մո-
բիլիզացվել Խոմեյնիին ընկճելու (thwart) համար։ Հեռու լինելով կրոնա-
կան օրինականության պակաս ունենալուց՝ Սաուդյան Սրաբիան իրակա-
նում իր տրամադրության տակ ուներ տպավորիչ գաղափարախոսական 
ու կազմակերպական պաշարներ։ Շիա արմատականությանը հակազդե-
լու նպատակով Սաուդների Տունը կարող էր մոբիլիզացնել սուննի արմա-
տականների» [12]։ Ասվածից հետևում է, որ մինչ արմատականությունը 
երբեմն փորձ է արվում ներկայացնել այս կամ քաղաքակրթության, մաս-
նավորապես՝ իսլամի արժեքային կողմնորոշիչների լույսի ներքո, այն հա-
ճախ տարածաշրջանում իշխող դիրք ապահովելու համար գերակա ուժե-
րի միջև պայքարի դրսևորում Է, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է ներիսլա-
մական քաղաքական հարաբերությունների ուսումնասիրության ու վե-
րաաժևորման նշանակալի դերը գեոքաղաքական խնդիրների լուսաբան-
ման տեսակետից։ Ծագումով Իրանից Նադեր Հաշեմին, ով Դենվերի հա-
մալսարանի Ջոզեֆ Կորբելի անվան միջազգային ուսումնասիրություննե-
րի ֆակուլտետի Մերձավոր Արևելքի ու իսլամական քաղաքականության 
պրոֆեսոր է, իր «Իսլամ, աշխարհիկություն և ազատական ժողովրդավա-
րություն» աշխատության մեջ, անդրառանալով մահմեդական հասարա-
կությունների ժողովրդավարացմանը, պատմահամեմատական մեթոդով 
վեր է հանում Ջոն Լոկի ժամանակների Անգլիայի և ժամանակակից Իրա-
նի նմանությունները՝ակնարկելով Իրանի հետագա ազատականացման 
հնարավորությունը։ Նա մասնավորապես ասում է. «Երկու հասարակութ-
յուններն էլ, չնայած տարբեր ժամանակաշրջաններում, գտնվում էին ոչ 
ազատական ու ոչ ժողովրդավարական քաղաքական դոկտրինի ազդե-
ցության (sway) տակ և երկու հասարակություններում էլ կրոնը եղել է քա-
ղաքական ինքնության առանցքային ցուցիչ» [13]: Չցանկանալով անդրա-
դարձ կատարել Իրանի ժողովրդավարության հարցին՝ փաստենք, որ 
տարբեր ժամանակաշրջաններում իրարից միանգամայն տարբեր, կամ 
ինչպես Նադեր Հաշեմին է կարծում՝չափազանցված տարբերություններ 
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ունեցող քաղաքակրթություններ, գտնվել են քաղաքական այս կամ այն 
երևույթի դրսևորումների զուգահեռ տիրույթներում, ինչը հետազոտողի 
առաջ բաց է թողնում նաև իսլամի ժողովրդավարացման հնարավոր սցե-
նարների հարցը։ 

Աշխարհաքաղաքական տարերային փոփոխությունների հորձանու-
տում ազգային քաղաքականության օրակարգային հարցերը չկորցնելու 
նպատակով կարևոր ենք համարում արևմտյան ոչ միայն քաղաքական, 
այլև ակադեմիական ու «բեսթսելլերային» աշխարհի ներկայացուցիչների 
տեսակետների ուսումնասիրությունը մահմեդական աշխարհի հետ առն-
չությունների մասով։ Նկատի ունենալով միջազգային ահաբեկչության 
դեմ պայքարը, ծայրահեղական դրսևորումները Մերձավոր Արևելքում, 
հակամարտությունների առատությունն իսլամական աշխարհի ներսում ու 
դրա սահմանների երկայնքով, ինչպես նաև արցախյան հակամարտութ-
յունն արցախահայության ոտնահարված իրավունքների ու քաղաքական 
ազատությունների տիրույթից դուրս՝քաղաքակրթական արեալում դի-
տարկելու Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հնարավոր հետագա քայլերը, կա-
րևոր ենք համարում արևմտյան ակադեմիական տիրույթի՝ իսլամի նկատ-
մամբ ունեցած կանխակալ, երբեմն հիմնավոր, բայցևայնպես զգուշավո-
րություն պահանջող դիրքորոշումներից քաջատեղյակ լինելը։ Այսպես, 
բրիտանացի հեղինակ Բատ Յեորը իր «Եվրարաբիա» (Eurabia) աշխա-
տության մեջ, խոսելով 2003-ին և 2004-ին Եվրոպայում ծավալվող հա-
կաամերիկյան ու հակաիսրայելական դիսկուրսի մասին, պնդում է, որ 
«այն դրսևորվել է Եվրոպայի ազգային սահմաններով մեկ ու տարածվել 
եվրաարաբական ոչ պաշտոնական դիվանագիտության ու դաշինքների 
համատեքստում վերջին երեսուն տարում» [14]: Ասվածը հնչում է որպես 
անհիմն մեղադրանք Եվրոպայի և արաբական աշխարհի մերձավոր հա-
րաբերությունների կողմնակիցների հասցեին։ Ավելին, բեսթսելլերի ամեր-
կացի հեղինակ Ռոբերտ Սպենսերը պնդում է, որ «իսլամաֆոբիայի շուրջ 
հիստերիան իր հիմնական մղումը ստացավ 2005-ին, երբ մահմեդական-
ներն ամբողջ աշխարհում ընդվզեցին՝ միայն Նիգերիայում սպանելով 
ավելի քան հարյուր մարդու Դանիայում Մուհամեդ մարգարեին պատկե-
րող ծաղրանկարները հրատարակելու պատճառով» [15], ինչը սթափեց-
նող զգուշացում է մասսաների կողմից կրոնաքաղաքակրթական հարցե-
րի զգայուն ընկալման ու քաղաքական մանիպուլյացիաների համատեքս-
տում։ Ասվածն ավելի ամբողջական է դառնում «New York Times»-ի հինգ 
բեսթսելլերի հեղինակ Սեմ Հարիսի «Հավատի վերջը» աշխատության մեջ 
արված հակամահմեդական դիտարկումներով։ Մասնավորապես հեղի-
նակը պնդում է հետևյալը. «Մենք պատերազմում ենք իսլամի դեմ։ Հնա-
րավոր է դա չի ծառայում մեր այսրոպեական արտաքին քաղաքական 
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նպատակներին, որպեսզի մեր քաղաքական առաջնորդները բացահայտ 
ընդունեն այս փաստը, բայց այն աներկբա այդպես է։ Բանն այն չէ, որ 
պարզապես մենք պատերազմում ենք ծայրահեղականների կողմից պա-
տանդառված մի կրոնի հետ, որն այլ պարագայում խաղաղ կլիներ։ Մենք 
պատերազմում ենք հենց կյանքի տեսլականի դեմ, որը մատուցվում է 
(prescribes) բոլոր մահմեդականներին Ղուրանում» [16]: Շատ հավանա-
կան է, որ այս մոտեցումը գերիշխի կամ իր էական ազդեցությունն ունենա 
արևմտյան քաղաքական ընտրանու մտածողության, նրա կողմից կայաց-
ված որոշումների տրամաբանության վրա, ուստի առավել քան երբևէ 
կարևոր է աչալրջորեն հետևել միջքաղաքակրթական երկխոսության դիս-
կուրսին ու հարաբերությունների զարգացման դինամիկային՝ աշխարհա-
քաղաքական ու քաղաքակրթական հարցերում ըստ ՀՀ ազգային ու պետա-
կան շահերի կողմնորոշվելու իմացական պաշարներ ունենալու համար։ 

Եզրակացություն 
Հոդվածում քննարկված գիտնականների, հեղինակների փաստարկ-

ների հիման վրա հանգում ենք այն եզրակացության, որ հայ-թուրքական 
և հայ-մահմեդական հարաբերությունները ոչ այնքան նույնական, որքան 
զուգահեռ գործընթացներ են։ Մի կողմից առկա է նշանակալի փոխըմբռ-
նում, որ իսլամական քաղաքակրթությունը բազմաշերտ է, ունի տարատե-
սակ դրսևորումներ, էվոլյուցիայի ներուժ։ Մյուս կողմից՝ առկա են միար-
ժեք տեսակետներ, որոնք ակնհայտորեն անհամատեղելի են համարում 
մահմեդական քաղաքակրթությունն ու արևմտյան արժեհամակարգը։ 
Նկատի ունենալով աշխարհաքաղաքական բնույթի գործընթացներում 
երկու դիրքորոշումների համաչափ կիրառելիության հավանականությունը՝ 
կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է տարբերակել հայ-թուրքական հարաբե-
րություններն իրենց պատմական խութերով ու հակամարտ կողմերի ակն-
կալիքներով մահմեդական աշխարհի այլ առաջատար երկրների հետ Հա-
յաստանի հետ հարաբերություններից։ Վստահ ենք, որ կարևոր է իսլա-
մական քաղաքակրթության ներսում առկա տարատեսակ ծայրահեղա-
կան կամ ամբողջատիրական հոսանքներից պաշտպանվելու քաղաքա-
կանությունը դարձնել հայ-մահմեդական բազմակողմ միջպետական հա-
րաբերությունների տիրույթում ձևավորվող ու զարգացող քաղաքակա-
նություն։ Միևնույն ժամանակ անհեռատես, վտանգավոր, քաղաքակա-
նապես սխալ ու քաղաքակրթորեն անհիմն է մահմեդական աշխարհի ազ-
գերից և պետություններից մեկուսանալու, առավել ևս՝ միջքաղաքակրթա-
կան բախումնայնության ոլորտից չխուսանավելու հնարավոր սխալ գոր-
ծելակերպը։ 
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Վերոբերյալ մտքի հետ ուղղակիորեն առնչվում են ընդհանուր պատ-
մության ու ճակատագրի հետ կապված դրվագները: Բավական է նշել, որ 
հայ հասարակական գործիչ Մինաս Չերազին 1905 թ. ուղղված նամակում 
օսմանյան լծից արաբների ազատագրության գաղափարախոս Նաջիբ 
Ազուրին հիշատակում է այն, որ «Քաջաբար առաջարկելով ամբողջ ուժով 
օժանդակելու արաբներին թուրքական պետության դեմ, մյուս կուսակ-
ցություններից առաջ հայերը մի անգամ ևս ցույց տվեցին, որ գիտակցում 
են մեր ընդհանուր շահերը... » [17]: 

Նկատի ունենալով բազմաբևեռ աշխարհի կայացման նախադրյալնե-
րը եվրասիական ու մերձավորարևելյան տարածաշրջաններում՝ կարևոր 
ենք համարում հայ-մահմեդական հարաբերությունների քաղաքական չա-
փումը նորովի դիտարկելու գիտահետազոտական նախաձեռնություննե-
րը՝ իսլամական աշխարհում թուրքական գործոնը զսպող կամ հավասա-
րակշռող գործընկերներ փնտրելու ու մահմեդական երկրների հետ ընդ-
հանուր փոխըմբռնման հասնելու մտայնությամբ։ Մասնավորապես կարևոր 
ենք համարում հայկական համայնքների ու ՀՀ միջև հորիզոնական կա-
պերով, ընդհանուր ազգային կրթական տարածության ստեղծման ճանա-
պարհով հայ-մահմեդական մարդկային շփման, մշակութային փո-
խըմբռնման հարթակների ձևավորումը, ռազմավարական համագործակ-
ցության օրակարգի երկկողմանի մշակմանը նպաստող գործառույթների 
հաստատութենական իրագործումը, տնտեսական, ռազմաքաղաքական 
գործընկերության հաստատումն ու ընդլայնումը հանուն տարածաշրջա-
նային և գլոբալ մարտահրավերներին փոխադարձաբար ճանաչելի ու ըն-
կալելի կառուցակարգերի գործադրմամբ արձագանքելու կարողության 
մեծացման: 
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МЕСТО И РОЛЬ ИСЛАМА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ГАРИК ПОГОСЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

Ислам и как учение, и как цивилизация продолжает играть все 
большую роль в международных отношениях, особенно в условиях 
формирования нового миропорядка на Ближнем Востоке. 

Учитывая сложную геополитическую среду, созданную для РА 
после войны 2020 года, мы придаем важность постоянному пересмотру 
и внимательности политико-цивилизационных измерений в политоло-
гических, социокультурных, антропологических сферах с целью 
установления места и роли исламской цивилизации и политического 
ислама в восприятии современной армянской политической мысли. 

Ключевые слова: Ислам, политический ислам, армяно-мусуль-
манские отношения, многогранное восприятие исламского мира. 

 
 
 
 
 

THE PLACE AND ROLE OF ISLAM IN THE CONTEXT OF FOREIGN 
POLICY TRANSFORMATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
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Islam, both as a faith and as a civilization, continues to play an 
increasingly important role in international relations, especially in the context 
of the formation of a new world order in the Middle East. 

Taking into account the complex geopolitical environment created for 
Armenia after the 2020 war, we attach importance to the constant revision 
and study of political and civilizational dimensions in political, socio-cultural, 
anthropological domains in order to establish the place and role of the Islamic 
civilization and political Islam within the framework of contemporary 
Armenian political thought. 
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