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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Հայ ժողովրդի պատմությունն անքակտելիորեն կապված է 
Մերձավոր Արևելքի՝ այն անմիջական ու կենսական տարածա-
շրջանի հետ,  որտեղ կայացել է Հայոց պետականությունը՝ արձա-
նագրելով իր անկումներն ու վերելքները, հաղթահարելով գոյութե-
նական սպառնալիքները, անընդհատ բախվելով խաղաղության ու 
պատերազմի հիմնախնդիրները լուծելու պարտադրանքներին: Այդ 
տարածաշրջանում էլ բազմադարյա սերտ առնչություններով մենք 
կապված ենք մեր անմիջական հարևան արաբ ժողովրդի հետ և 
ակնհայտ է, որ արաբական երկրների պատմության ուսումնասի-
րումը շարունակում է առաջնային խնդիր մնալ հայ ժողովրդի 
համար: 

Արաբագիտությունը մեր նորանկախ պետության գիտական 
կարևորագույն ուղղություններից մեկն է: Դեռևս խորհրդային տա-
րիներին Հայաստանում ձևավորված արաբագիտության դպրոցն 
իր նշանակալի ավանդը ներդրեց ոչ միայն խորհրդային, այլև հա-
մաշխարհային արևելագիտության զարգացման գործում: Այդ 
ասպարեզում առաջնային ու նշանակալի դերակատարություն ունե-
ցան  հայ արաբագետների պատրաստման երկու դարբնոցները՝ 
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլ-
տետն ու ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագի-
տության ինստիտուտը: Չնայած ՀՀ անկախացումից ի վեր, դժվա-
րին պայմաններում վերոնշյալ հաստատությունների գործադրած 
ջանքերին և իրականացված հսկայածավալ աշխատանքերին ՝ այ-
սօր,  այնուամենայնիվ, նկատելի է հատկապես ուսանողության հա-
մար հրատարակված հայերեն մասնագիտական գրականության 
(դասագրքերի, ձեռնարկների ևն) պակասը: Ահա այդ հանգա-
մանքն էլ դարձավ «Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատ-
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մություն» ուսումնական ձեռնարկի նախապատրաստման և 2003 թ. 
հրատարակման հիմնական դրդապատճառը: Փաստորեն, այն հա-
յերեն առաջին ձեռնարկն էր մեր իրականության մեջ: 

Արաբական երկրների պատմությանը նվիրված այս նոր՝ 
արդեն բուհական դասագիրքը հրատարակման նախապատրաս-
տելիս և արդիական որոշ հարցեր լուսաբանելիս փորձել ենք ձեր-
բազատվել գաղափարախոսական երանգավորումներից ու քաղա-
քականացված կամ անվերապահ և անբեկանելի գնահատական-
ներից:  

Նկատենք, որ ընդարձակ ժամանակագրական սահմանները 
զգալիորեն խոչընդոտել են յուրաքանչյուր թեմայի համապարփակ 
լուսաբանմանն ու մանրամասն ներկայացմանը: Ուստի քննարկ-
ման հիմնական առարկա ենք դարձրել արաբական պատմության 
կարևորագույն իրադարձություններն ու դեպքերը՝ համարժեք գնա-
հատական տալով ինչպես արաբական աշխարհում նրանց ունե-
ցած ազդեցությանը, այնպես էլ բազմաթիվ գործիչների գործու-
նեությանն ու նրանց թողած ժառանգությանը:  

Հայտնի է, որ պատմական գործընթացների հետազոտություն-
ների ժամանակակից մակարդակը, հատկապես արաբական 
տասնյակ երկրների առկայության պայմաններում պահանջում է 
հսկայածավալ փաստացի նյութերի և աղբյուրների հետազոտում ու 
մշակում: Սակայն չունենալով նման նպատակ՝ սույն դասագրքում 
մենք ոչ թե ներկայացրել ենք յուրաքանչյուր արաբական երկրում 
տեղի ունեցած պատմական զարգացումները, այլ արաբական 
երկրների ընտրությունը պայմանավորել ենք արաբական աշխար-
հում նրանց ունեցած դերի կարևորությամբ, ինչպես նաև Հայաս-
տանի ու հայ ժողովրդի պատմության հետ առնչությունների ծավա-
լով ու խորությամբ: Ուստիև նյութի մատուցման ընթացքում առանձ-
նակի ուշադրությամբ ենք անդրադարձել Եգիպտոսի, Սիրիայի, 
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Լիբանանի, Իրաքի և արաբական այլ երկրների նոր ու նորագույն 
պատմության առանցքային հարցերին, ներառել ենք ժամանակա-
կից արաբագիտության հիմնական դրույթները, ինչպես նաև գի-
տական շրջանակներում արծարծվող բազում թեմաները:  

Արաբական երկրների պատմության տեսական խնդիրների ի-
մաստավորումը թույլ է տալիս ոչ միայն խորությամբ ուսումնասիրել 
փաստագրական նյութը, այլև հասկանալ պատմության օրինաչա-
փություններն ընդհանրապես, ներկայացնել սոցիալ-տնտեսական, 
քաղաքական իրադարձությունների և երևույթների փոխկապա-
կցվածությունն ու փոխպայմանավորվածությունը: Անցյալը շատ    
դեպքերում իր որոշիչ հետքն է թողել և շարունակում է մեծապես 
ազդել արաբական երկրներում ստեղծված ներկայիս իրավիճա-
կի վրա: 

Դասագիրքը նպատակ ունի նաև ներկայացնելու ուսանողնե-
րին արաբական երկրների պատմական զարգացման ընդհանուր 
օրինաչափությունները, հիմնական փուլերը, տարբեր միտումներն 
ու առանձնահատկությունները, որոնք առարկայի և ուսուցման 
գործընթացի անփոխարինելի ու անհրաժեշտ բաղադրիչներն են:  



10 
 

ԲԱԺԻՆ I 
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

(17-րդ դարակեսից մինչև 1918 թվականը) 

Արաբական երկրների նոր պատմությունը ընդգրկում է մի ժա-
մանակաշրջան, երբ հաստատվում և զարգանում էին կապիտալիս-
տական հարաբերությունները: Արաբական երկրների տեսան-
կյունից այդ դարաշրջանը բնութագրվում էր եվրոպական տերութ-
յունների կողմից դրանք գաղութների և կիսագաղութների վերածե-
լու համար մղված պայքարով և Արևելքի ժողովուրդների ազգային-
ազատագրական շարժման զարթոնքով:  

Որպես նոր պատմության սկզբնական բնագիծ՝ պաշտոնական 
պատմագրության մեջ պայմանականորեն ընդունված է 17-րդ դարի 
կեսը, երբ անգլիական հեղափոխության միջոցով Եվրոպան ազա-
տագրվեց ֆեոդալիզմի կապանքներից՝ ճանապարհ հարթելով կա-
պիտալիզմի սրընթաց զարգացման և, որպես դրա հետևանք, եվ-
րոպական տերությունների գաղութային ակտիվ քաղաքականութ-
յան ծավալման համար: Սակայն այն ժամանակ, երբ Եվրոպան թո-
թափվում էր միջնադարյան հետամնացությունից, արաբական աշ-
խարհը տնքում էր Օսմանյան կայսրության դաժան ու հետադիմա-
կան լծի տակ:  

Արաբական երկրների նոր պատմության վերջնական տարե-
թիվը 1918 թվականն է, երբ Առաջին համաշխարհային պատերազ-
մի ավարտը սկիզբ դրեց չորս դար տևած Օսմանյան տիրապե-
տության կործանմանը և փակեց արաբական երկրների պատմութ-
յան թերևս ամենամռայլ էջը՝ նրանց համար բացելով ազգային ան-
կախության նվաճման և ինքնուրույն պետությունների ստեղծման 
պատմական փուլը: 


