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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 
 

 Հայերենի բարբառային միավորները նկարագրելիս հե-
ղինակներն ուշադրություն են դարձրել նաև դրանցում առկա 
օտար ազդեցություններին: Սակայն նրանց հետաքրքրությու-
նը հիմնականում սահմանափակվել է իրենց աշխատություն-
ների բառացանկերում օտար փոխառություններ ևս ընդգրկե-
լով: Որոշ հետազոտություններում ներկայացվել են բարբա-
ռային տվյալ համակարգի տարբեր մակարդակներում առկա 
օտար ազդեցություններ: Սակայն այդ ամենն առավելապես 
արվել է ուսումնասիրվող բարբառի կամ խոսվածքի գրանց-
ման պահին ստացված պատկերն ամբողջացնելու նպատա-
կով: 

Հայերենի բարբառներում օտար լեզուների զանազան 
ներթափանցումներին նվիրված համակողմանի ուսումնասի-
րություններ չեն կատարվել հավանաբար մեկ հիմնական 
պատճառով. 19-րդ դարի վերջերից սկզբնավորված հայ բար-
բառագիտության առաջնահերթ նպատակը հայերենի բազ-
մաթիվ տարածքային տարբերակների հայտնաբերումը և 
գիտական նկարագրությամբ դրանք կորստից փրկելն էր:  

Հայերենի տարածքային տարբերակներում այլ լեզու-
ներից կատարված փոխառությունների բազմակողմանի ու-
սումնասիրությունները, սակայն, կարևոր են մի քանի առու-
մով: Նախ՝ օտար ազդեցությունների` տիպաբանական, 
պատմական, հանրալեզվաբանական և այլ  մեթոդներով հե-
տազոտությունները լրացնում կամ ճշգրտում են փոխատու և 
փոխառու լեզուների (բարբառների) համապատասխան բնա-
գավառների վերաբերյալ ընդունված գիտական մոտեցում-



 
  Սոնա Միքայելյան 
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ները: Այսինքն՝ զուգադրական, պատմահամեմատական այդ-
օրինակ ուսումնասիրությունները կօգնեն բացահայտելու, 
օրինակ, հայերենի տարածքային տվյալ տարբերակի պատ-
մական զարգացման փուլերի ժամանակագրական հաջոր-
դականությունը, օտար ազդեցություններով պայմանավոր-
ված փոփոխությունների ընթացքն ու նոր առաջացած յուրա-
հատկությունները համակարգի տարբեր մակարդակներում: 
Միևնույն ժամանակ, ինչպես հայտնի է, երկու տարբեր ազ-
գերի լեզվական իրողությունների զուգադրում-համեմատու-
մից ստացվող արդյունքները հանրալեզվաբանական մեթո-
դով դիտարկելու դեպքում կարող են բացահայտել այդ ժողո-
վուրդների պատմական կապերի, շփումների, փոխազդեցու-
թյունների, նրանց մշակութային, հասարակական կյանքի  
ձևերի, կենցաղի և այլ ոլորտների անհայտ կամ քիչ հայտնի 
փաստեր: Նշված տիպի հետազոտությունները կարևորվում 
են ոչ միայն լեզվաբանության, այլև ընդհանուր հայագիտութ-
յան համար1:  

Սույն գրքում քննության ենք առել արաբերենի` լեզվի 
տարբեր (հնչյունական, բառային) մակարդակներին բնորոշ 
ներթափանցումները հայերենի բարբառների արևմտյան 
խմբակցության Անտիոքի կամ ծայրհարավարևմտյան բար-
բառախմբում2: Ըստ բազմահատկանիշ-վիճակագրական դա-
սակարգման` նշված բարբառախմբի մեջ ներառված են Քե-
սաբ-Սվեդիայի բարբառը՝ Քեսաբի, Քաբուսիեի, Յողուն-Օլու-
կի, Հաջի-Հաբիբլիի, Արամոյի խոսվածքներով, և Բեյլանի 

                                                             
1 Մուրադյան Հ., Հայերենի բարբառագիտական ատլաս,  պրակ 1, Ե., 1982, 
էջ 24:  
2 Ջահուկյան Գ., Հայ բարբառագիտության ներածություն, Ե., 1972, էջ 132: 
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բարբառը3: Այս բարբառային միավորները պատմական Հա-
յաստանից դուրս՝ Սիրիայում (պատմական Ասորիք), հայե-
րենի` դարեր ի վեր գոյատևող տարածքային տարբերակներն 
են: 

 Հետազոտողները հայերենի տարածքային միավոր-
ներն ուսումնասիրել են տարբեր ժամանակներում, և դրանք 
սկզբում դասակարգվել են մեկական՝ աշխարհագրական, 
ձևաբանական, այնուհետև` հնչյունաբանական հատկանիշ-
ների ընդհանրությամբ4: 20-րդ դ. 70-ական թթ. մեծանուն լեզ-
վաբան Գ. Ջահուկյանի կողմից առաջարկվեց, իսկ այսօր 
արդեն լայն կիրառություն է ստացել հայերենի տարածքային 
միավորների բազմահատկանիշ-վիճակագրական (բարբա-
ռային հարյուր հատկանիշի ընտրությամբ) մեթոդով դասա-
կարգումը5: Տարածքային այդ տարբերակների բնորոշման 
նոր չափանիշների կիրառման շնորհիվ որոշ փոփոխություն-
ներ են առաջացել ոչ միայն բարբառային միավորների` նա-
խորդ սկզբունքների հիման վրա կատարված խմբավորման 
ու դասակարգման, այլև բարբառախումբ, բարբառ, ենթա-
բարբառ, խոսվածք և այլ հասկացությունների տարորոշման 
հարցում: Այսպես, Ղարաբաղի բարբառի շատ միավորներ, 
որոնք նախկինում առանձին բարբառներ էին կոչվում, բազ-
մահատկանիշ-վիճակագրական դասակարգմամբ Ղարաբա-
ղի բարբառի խոսվածքներ են համարվում6: Հ.Աճառյանը «Կի-
լիկիայի բարբառ» է կոչում այն վայրերի (Մարաշի մի մասի, 

                                                             
3 Նույն տեղում: 
4 տե'ս Գրիգորյան Ա., Հայ բարբառագիտության դասընթաց, Ե., 1957, էջ 66-
77: 
5 Ջահուկյան Գ., 1972, էջ 36: 
6 Ջահուկյան Գ., 1972,  էջ 136: 



 
  Սոնա Միքայելյան 

 

10 
 

Զեյթունի, Հաճընի) հայերենը, որը ժամանակին Կիլիկիայի 
կազմում գտնվող խոշոր քաղաքների ու գյուղերի խո-
սակցականն էր: Հեղինակը դրանց հավելում է նաև Անտիոքի 
և Սվեդիայի (Մուսա լեռան շրջակա գյուղերի) բարբառային 
տարբերակները7: Մինչդեռ Անտիոքի գյուղերի և Սվեդիայի՝ 
Մուսա լեռան շրջանի հայերենը բազմահատկանիշ դասա-
կարգման համաձայն պատկանում է ոչ թե Կիլիկիայի, այլ 
Քեսաբ-Սվեդիայի բարբառին8: 

Անտիոքի կամ ծայրհարավարևմտյան բարբառախմբի 
միավորները պատմական Ասորիքի (Սիրիայի) Անտիոք նա-
հանգում (այսօր` Թուրքիային պատկանող) և Սիրիայի Քե-
սաբ քաղաքավանում ու շրջակա բնակավայրերում հայերե-
նի` 20-րդ դարում արձանագրված, այնուհետև գիտականո-
րեն նկարագրված տարածքային տարբերակներն են: Ավելի 
վաղ շրջանի դրանց գիտական նկարագրություն, հետևաբար 
նաև դրանցում օտար փոխառությունների վերաբերյալ տեղե-
կություններ գրեթե չեն հանդիպում: 

Անտիոքի հայերեն տարածքային տարբերակներում օ-
տար լեզուների ազդեցություններին նվիրված առանձին հե-
տազոտություններ ևս, որքանով կարողացել ենք պարզել, չեն 
կատարվել: Մինչդեռ բարբառախոս հայկական այս հա-
մայնքը հնագույններից մեկն է, որը  դարերի ընթացքում 
սերտ շփումներ է ունեցել տարբեր լեզուներ (ասորերեն, 
արաբերեն, թուրքերեն, ուշ շրջանում նաև՝ ֆրանսերեն, անգ-
լերեն և այլն) կրող  ժողովուրդների հետ: Տարածաշրջանում 
վերջինների` պատմականորեն ձևավորված գերակա դիրքով 

                                                             
7Աճառյան Հ., Քննություն Կիլիկիայի բարբառի, Ե., 2003, էջ 9: 
8Ջահուկյան Գ., 1972, էջ 132: 
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և այդ շփումների տևականությամբ պայմանավորված` տեղի 
հայերեն բարբառներ են թափանցել լեզվական օտար իրողու-
թյուններ: Ընդորում, վերոհիշյալ լեզուները տարբեր լեզվա-
ընտանիքներին (սեմական, թյուրքական, հնդեվրոպական) 
են պատկանում, ուստի դրանց ու հայերենի լեզվական 
շփումների հետևանքով առաջացած երևույթների հետազո-
տությունները կարևոր են ոչ միայն լեզվաբանության, այլ 
նաև հարակից տարբեր գիտակարգերի համար: 

 
Հայ-սիրիական պատմական   

փոխհարաբերությունների 
                           համառոտ ակնարկ 

 
Հայագետներին միշտ հետաքրքրել է, թե օտար հողե-

րում ե՞րբ և ինչպե՞ս են առաջացել հայկական գաղութներն` 
իրենց հայերեն խոսվածքներով: Անտիոքի կամ ծայրհարավ-
արևմտյան բարբառախմբի միավորները թեև իրենց հիմնա-
կան հատկանիշներով մեզ հայտնի են դեռևս միջնադարյան 
մատենագրությունից9, բայց նշված տարածքում հայերի ներ-
կայության մասին մեզ հասած պատմագիտական տեղեկութ-
յուններն ավելի հին շրջանին են վերաբերում: 

  Պատմական Հայաստանը վաղ ժամանակներից տըն-
տեսական, քաղաքական, մշակութային սերտ կապերի մեջ է 
եղել իր հարևանների և, իհարկե, Միջերկրական ծովի 
առափնյա երկրների հետ, որոնք դեպի արևմուտք ձգվող 
ծովային ճանապարհների դարպասներ էին: Հայաստանի ու 

                                                             
9Խաչերյան Լ., Գրչության արվեստի լեզվական, քերականական տեսութ-
յունը միջնադարյան Հայաստանում, Ե., 1963, էջ 63:   
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նրա արևմտյան հարևաններից պատմական Ասորիքի` Սի-
րիայի փոխհարաբերություններն աչքի են ընկնում իրենց եր-
կարակեցությամբ և երկու երկրների` բոլոր բնագավառնե-
րում խաղացած առանձնահատուկ դերով10: Մ.թ.ա. 1-ին դա-
րում հայ-սիրիական հարաբերությունները միջպետական 
էին: Իսկ մ.թ.ա. 80-60-ական թվականներին Սիրիան կազմել 
է Տիգրան Մեծի հայոց կայսրության մի մասը11:    

Հիշատակվում է, որ մ.թ. 1-ին դարի կեսերին «...Խառա-
նեն ոչ շատ հեռու, դեպի հյուսիս, բլրաշարքերն արդեն հա-
յաբնակ գյուղերով և ավաններով լեցուն էին»12: «Հավանաբար 
հենց այդ ժամանակ էլ սկզբնավորվել են Սելևկիայի (այժմ 
Սվեդիա) և Կասիոսի (այժմ Քեսաբ)` մինչև օրս գոյատևող 
հայկական բնակավայրերը»13: Իսկ Գ. Հանանյանը նշում է, որ 
Տիգրան Մեծից էլ շատ ավելի վաղ է հավաստվում հայերի 
գոյությունն այս ժայռածերպերին, և, հնարավոր է, որ նրանք 
այդ հեռավոր վայրերում հիմնավորված են եղել ի սկզբանե14:  

Մ.թ. 7-8-րդ դարերում Հայաստանը հայտնվեց արա-
բական պետության՝ Օմայան խալիֆայության կազմում, որի 
կենտրոնը Սիրիան էր՝ Դամասկոս մայրաքաղաքով: 885-
1045թթ., երբ Հայաստանը վերագտավ իր անկախությունը 

                                                             
10Թոփուզյան Հ., Սիրիայի և Լիբանանի գաղթօջախների պատմություն, Ե., 
1986, էջ 8: 
11Հովհաննիսյան Ն., Արաբական երկրների պատմություն, հ. IV, Ե., 2007,  
էջ 545: 
12Ալպոյաճեան Ա.,Պատմութիւն հայ գաղթականութեան, Գահիրե, 1941, էջ 
110: 
13 Թոփուզյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 12: 
14 Հանանյան Գ., Սվեդիայի բարբառը, Ե., 1995, էջ 7: 
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Բագրատունյաց հզորության ներքո, վերականգնեց իր և 
խալիֆայության միջպետական հարաբերությունները15:  

 Միջին դարերում` խաչակրաց արշավանքների ժա-
մանակ (11-13-րդ դդ.), Անտիոքի հայությունը զգալի թիվ է 
կազմել, որ կարողացել է պարենով, զենքով և նույնիսկ ռազ-
միկներով օգնել խաչակիրներին16: Հետագայում՝ Հայաստանի 
անկախության կորստից և արաբական խալիֆայության ան-
կումից հետո, Սիրիայում ձևավորվում են հայ համայնքներ՝ 
իրենց եկեղեցական, կրթական ու մշակութային կառույցնե-
րով: Հայերն այդ շրջանում արաբների հետ հարաբերակց-
վում են որպես միևնույն երկրի բնակիչներ: 

 16-րդ դարում Օսմանյան կայսրությունը գրավեց Սի-
րիան, իսկ 17-րդ դարում` Արևմտյան Հայաստանը17: Սիրիա-
հայերը տեղացիների հետ միասին մոտ չորս դար Օսմանյան 
կայսրության տիրապետության տակ մնացին: Այդ շրջանում 
(օսմանյան) հայկական բնակավայրերում որպես իշխող պե-
տության լեզու  սկսեց լայն տարածում ստանալ թուրքերենը: 

 Անտիոքի և, ընդհանրապես, արաբական երկրների 
հայախոս գաղութները համալրվեցին հատկապես Մեծ եղեռ-
նի ժամանակ թուրք գազաններից մազապուրծ հայ փախըս-
տականներով: Սիրիայի հայ գաղութը, կարելի է ասել, դա-
րերի ընթացքում փոփոխությունների է ենթարկվել նաև թվա-
քանակով՝ կախված մայր հայրենիքի քաղաքական ու տըն-
տեսական իրավիճակից: «Ներկայիս սիրիահայ համայնքը 

                                                             
15Հովհաննիսյան Ն., նշվ. աշխ., էջ 545:   
16 տե'ս Թոփուզյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 25-28: 
17Հովհաննիսյան Ն., նշվ. աշխ., էջ 545:   
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ձևավորվել է 1915թ. Հայոց ցեղասպանությունից հետո»18:  Այն 
անընդհատ համալրվել է Հայաստանից ու Կիլիկիայից ներ-
գաղթյալներով, որոնք տարբեր վայրերի բարբառակիրներ 
էին: Բայց, պարզվում է, որ Անտիոքի բարբառախմբում ավե-
լի տեսանելի են Կիլիկիայի բարբառի հետքերը (Հ.Աճառյանն 
անգամ Անտիոքի և Սվեդիայի՝ Մուսա լեռան շրջակա գյուղե-
րի տարածքային միավորներն իր ուսումնասիրությունում  
ներառել է Կիլիկիայի բարբառի մեջ)19: 

 Դարեր ի վեր արաբական բնակավայրերով շրջա-
պատված հայկական գյուղերի բնակիչների խոսքում, բնա-
կանաբար, ժամանակի ընթացքում տեղի են ունեցել նաև 
արաբերենից անմիջական անցումներ և՛ նախաօսմանյան, և՛ 
օսմանյան տիրապետության ժամանակ: Հ. Չոլաքյանը նկա-
տում է, որ Քեսաբի խոսակցական լեզվի օտար փոխառութ-
յուններում մեծ մաս են կազմում արաբական ծագում ունե-
ցողները: Նրանց մի մասն անմիջական, իսկ մյուս մասը` 
հիմնականում թուրքերենից միջնորդավորված ձևեր են: Հե-
ղինակը նաև նշում է. «...արաբերէն ծագումով բարբառային 
բառերու քննութիւնը ցոյց կու տայ, որ քեսապցիք դեռ աւելի 
վաղ ժամանակներուն, թուրք ազգաբնակչութեամբ մը օղա-
կուելէ առաջ, շատ աւելի սերտ յարաբերութեան մեջ եղած են 
արաբախօս շրջաններու հետ: Շատ բառեր` իրենց հնչիւնա-
կան եւ իմաստային իւրայատկութիւններով հնագոյն փոխա-
ռութիւններ են»20: 

                                                             
18 Փաշայան Ա., Հարությունյան Լ.,   Սիրիայի հայ համայնքը. արդի հիմնա-
խնդիրներ, Ե., 2011, էջ 64: 
19Աճառեան Հ., Հայ բարբառագիտութիւն, Էմինեան ազգագրական ժողո-
վածու, հ. Ը, Մոսկուա-Նոր-Նախիջեւան, 1911, էջ 199:  
20Չոլաքեան Յ., Քեսապի բարբառը, Ե., 2009, էջ 182:  
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1918թ. հոկտեմբերին Անտանտի և Թուրքիայի միջև 
կնքված զինադադարով ավարտվեցին  առաջին համաշխար-
հային պատերազմի ռազմական գործողությունները: Դրանով 
ավարտվեց նաև արաբական երկրներում Օսմանյան տիրա-
պետության` չորս հարյուր տարի տևած դարաշրջանը21: 
Սիրիայի և Թուրքիայի սահմանների նոր տարանջատմամբ 
Անտիոքի հայերեն բարբառախոսների բնակավայրերը հայտ-
նըվեցին սահմանի տարբեր կողմերում` Թուրքիայում` Հա-
թայ նահանգի Սամանդաղ գավառում (Յողուն-Օլուկ, Խտըր-
բեկ, Վագըֆ, Վերին և Ներքին Ազզիրներ, Ամաժ)22 և Սիրիա-
յում՝ Քեսաբ ավանում և նրա շրջակա հայաբնակ գյուղերում:  

Արաբական երկրների հետագա սոցիալքաղաքական 
վայրիվերումների հետևանքով հատկապես Սիրիային բա-
վական ուշ հաջողվեց կայունություն ձեռք բերել: Երկրի  այդ 
անկայուն վիճակը բացասաբար անդրադարձավ ողջ բնակ-
չության, այդ թվում` հայերի վրա: 

Միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հե-
տո, իսկ առավել ստույգ` Հաֆեզ Ալ-Ասադի իշխանության 
գալով (1971թ.), Սիրիայում խաղաղություն տիրեց: Արդեն 
1967թ. հայ համայնքը պատմական ձեռքբերում ունեցավ: 
Վերջապես թույլատրվեց հայկական (սակայն պետական 
համարվող) դպրոցներում չորս ժամ ազգային լեզու՝ հայերեն 
և երկու ժամ հայերենով կրոն դասավանդել23: Ահա այս 
եղանակով գրական արևմտահայերենը սկսեց դասավանդվել  

                                                             
21Հովհաննիսյան Ն., նշվ. աշխ., էջ 405: 
22Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 5:  
23 Փաշայան Ա., Հարությունյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 11-12: 
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որպես համազգային լեզու, իսկ տանը` հայկական միջա-
վայրում, խոսում էին բարբառով:  

Վերջին տարիներին Սիրիայում գրեթե անդադար ըն-
թացող պատերազմական գործողությունները կրկին հիմ-
նովին փոխեցին ոչ միայն այդ երկրի, այլև տեղի հայկական 
գաղթօջախների ողջ կյանքը: Սիրիական բնակավայրերի  
հետ մեկտեղ հիմնահատակ ավերվեցին նաև հայկական 
բնակավայրեր, հազարավոր հայեր դարձան տարագիր: Այ-
սօր էլ ժամանակ առ ժամանակ վտանգվում է հայերի կյան-
քը, ոչնչացվում են պատմամշակութային արժեք ներկայաց-
նող նաև հայկական կոթողներ:  

2014թ. մարտին Քեսաբի շրջանն ամբողջապես հայա-
թափվեց: Երկու ամիս անց` հունիսին, սիրիական բանակը, 
Ժողովրդական պաշտպանության ջոկատների հետ համա-
տեղ, կարողացավ ազատագրել այն: Քեսաբցիները, վերա-
դառնալով իրենց բնօրրանը, այն ավելի ավերված և կորսված 
գտան, քան կարող էին պատկերացնել24: 

Ելնելով նաև վերոհիշյալ հանգամանքից` օրավուր ա-
վելի առաջնահերթ  է դառնում մայր հայրենիքից դուրս` հե-
ռավոր, օտար ափերում ձևավորված  ու դարեր շարունակ 
գոյատևած, թեև` այսօր նաև վտանգված հայկական այս բնա-
կավայրերի վերաբերյալ տարբեր գիտակարգերին առնչվող 
ուսումնասիրություններ կատարելու անհրաժեշտությունը` 
գոնե այդ կերպ պահպանելու հայկական պատմամշակութա-
յին ժառանգության այդ հնագույն մասնիկները: 

 
 

                                                             
24 Չոլաքեան  Յ., Քեսապի երեք օրերը  (21-23 մարտ 2014), Ե., 2014, էջ 127:  
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Հայ-արաբական լեզվական առնչություններ 
 
Այսօր դժվար է ճշգրիտ նշել, թե մոտովորապես երբ են 

սկսել ուրվագծվել Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի հիմ-
նական հատկանիշները: Ա.Փաշայանը, օրինակ, գտնում է, որ 
Քեսաբի խոսվածքի` բարբառային էական հատկանիշ հա-
մարվող բայական խոնարհման հա մասնիկը գրավոր աղբ-
յուրներում առաջին անգամ հանդիպում է 12-րդ դարի հեղի-
նակ Արիստակեսի աշխատանքում` հա ասացի, հա երթամ, 
հա գամ  և այլն25: Առավել բարդ է որոշել, իհարկե, թե երբ է 
սկսվել արաբերենի ազդեցությունը վերոհիշյալ բարբառի 
վրա: Թեև պատմագիտական աղբյուրների վկայմամբ 
Սիրիան արաբների կողմից ամբողջապես նվաճվել է 7-րդ 
դարի սկզբներին26, սակայն, կարծում ենք, բավարար փաս-
տեր չկան ճշգրիտ արձանագրելու, թե տեղի հայախոս բնակ-
չությունը, որ դարեր շարունակ առևտրատնտեսական կա-
պերի մեջ է եղել իր հարևանների հետ, լեզվական ինչպիսի՞ 
շփումներ է ունեցել արաբների հետ:  

Ն.Մկրտչյանը հայ-արաբական լեզվական առնչություն-
ներին նվիրված իր անդրադարձերում գտնում է, որ հայագի-
տության մեջ ընդունված և համընդհանուր տարածում ստա-
ցած, հատկապես հայտնի լեզվաբան Հ.Հյուբշմանից եկող այն 
կարծիքը, թե «...արաբների և հայերի առաջին շփումները տե-
ղի են ունեցել մ.թ. 7-րդ դարի 40-ականներին և, հետևաբար, 
արաբական փոխառություններ հայերենում չէին կարող 

                                                             
25 Փաշայան Ա., Քեսաբի բարբառը (ձեռագիր), էջ 14: 
26 Թոփուզյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 14: 
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հայտնվել 7-րդ դարից շուտ»27, փաստերով հերքվում է: Հեղի-
նակի կարծիքով` 5-7-րդ դդ. հայ մատենագրության մեջ ար-
դեն հանդիպում են արաբական մի շարք փոխառություն-
ներ28: Հարցի ստույգ պատասխանը, սակայն, հնարավոր կլի-
նի գտնել նոր փաստերի հիման վրա հետագայում կատար-
վելիք բազմաբնույթ ու խոր հետազոտություններից հետո: 
Մեր սույն գրքում թեև նպատակ չի դրվում կատարելու 
արաբական փոխառությունների պատմահամեմատական 
քննություն, բայց համեմատվող լեզուների համաժամանակյա 
վերլուծության ընթացքում որոշ դեպքերում անհրաժեշտու-
թյուն է առաջանում հարցի պարզաբանման համար դիմելու 
նաև  այդ լեզուների վերաբերյալ առկա պատմական փաստե-
րին: 

Հատկանշական է, որ Անտիոքի հայերեն բարբառները 
կրել են ոչ միայն օտար լեզուների, այլև հենց հայերենի այլ 
տարածքային միավորների ազդեցությունները: Հ. Չոլաքյանը 
նշում է, որ 10-12-րդ դարերի Անտիոքի հայ գաղթականութ-
յունը եկել է Հայաստանի տարբեր շրջաններից, նաև Հյուսի-
սային Ասորիքից` հայերենի տարբեր որակներ բերելով իր 
հետ: Իսկ օտար բառերի շերտերում կարևոր ու մեծ թիվ են 
կազմում արաբերենից ու թուրքերենից արված փոխառութ-
յունները, որոնցում արաբերեն բառերը ավելի հին շերտն են 
ներկայացնում: Դա երևում է հատկապես նույն բառի` թուր-
քերենից և արաբերենից եկած տարբերակների համեմատու-
թյունից29: Հ. Աճառյանն էլ արձանագրում է, որ «...արաբերեն 
մայրենի լեզու դարձած է Սիւրիոյ, Պաղեստինի, Միջագետքի 
                                                             
27 Հյուբշման Հ., Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Ե., 2004, էջ 298:  
28 Мкртчян Н, Семитские языки и армянский, Е., 2005, с. 80. 
29Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 182:   
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և Ասորեստանի հայոց մէջ. Հալէպի, Դամասկոսի, Պէյրութի, 
Մէրտինի, Մուսուլի, Քէրքիւքի և Հայաստանի մէջ ալ Սղերդի 
հայերը արաբախոս են»30: Ինչպես հնարավոր  է նկատել, 
թվարկված վայրերը զուտ կամ հիմնական կազմով հայա-
բնակ չեն եղել: Մինչդեռ Անտիոքի և Սիրիայի որոշ բնակա-
վայրերի հիմնական բնակչությունը հայեր էին:  

Այսպիսով` երկար դարեր ապրելով նույն տարածքում` 
Սիրիայի արաբ բնակչությունը և հայերը ունեցել են նաև լեզ-
վական առնչություններ: Բնականաբար, առավել մեծ է արա-
բերենի` որպես իշխող երկրի լեզվի ազդեցությունը տեղի 
հայերեն խոսվածքների վրա, որին ստորև կանդրադառնանք: 

 
 

Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային  
տարբերակների ընդհանուր բնութագիրը 

 
 

Հայ բարբառագիտության մեջ, ինչպես վերը նշեցինք, 
բարբառային միավորների  դասակարգման տարբեր մոտե-
ցումներ են կիրառվել: Այսպես` ձևաբանական միահատկա-
նիշ (ըստ սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի կազ-
մության) դասակարգմամբ Հ.Աճառյանն Անտիոքի հայերեն 
բարբառային միավորները սկզբում համարել է Կը  ճյուղի 
անդամներ` իբրև Կիլիկիայի բարբառի ենթաբարբառ` Ան-
տիոքի բարբառ անվամբ31: 

                                                             
30 Աճառեան Հ., 1911, էջ 33: 
31Աճառյան Հ., 2003, էջ 9: 
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 Ա.Ղարիբյանը Քեսաբի բարբառը, ըստ սահմանական 
եղանակի ներկա և անցյալ անկատար ձևերի կազմության, 
համարել է բարբառների նոր` Հա ճյուղի գլխավոր բար-
բառը32: 

Էդ. Աղայանը, ձևաբանական երկճյուղ բաժանման հա-
մաձայն, այն անվանել է Կը ճյուղի  բարբառների Հա  ենթա-
ճյուղի բարբառ:33 

  Նախորդների համեմատությամբ կիրառելով սկզբուն-
քորեն նոր մեթոդ` ըստ բազմահատկանիշ-վիճակագրական 
դասակարգման` Գ. Ջահուկյանն առանձնացրեց Անտիոքի 
բարբառախումբը, որի մեջ ընդգրկվեցին հայերենի խնդրո 
առարկա տարածքային տարբերակները:  

Քեսաբ-Սվեդիայի բարբառով հաղորդակցվող հանրու-
թյունն իր խոսակցան լեզուն անվանում է քիսթինըգ/քիս-
տընուօգ34 (Քեսաբի համար մասնավորապես` քեսբընուօգ` 
«Քեսաբի լեզու»): Այն ունի «քրիստոնյայի լեզու» կամ «հայե-
րեն» նշանակությունը և ծագում է քիսթինի  բառից, որը բար-
բառում կիրառվում է «քրիստոնյա» կամ «խաչապաշտ» 
իմաստով:  

Քեսաբի բարբառը Քեսաբ35 ավանի և նրա շրջակա 11 
հայաբնակ գյուղերի ու մի քանի նորաստեղծ գյուղակների 
                                                             
32 Ղարիբյան Ա., Հայ բարբառագիտություն, Ե., 1953, էջ 443-457: 
33 Աղայան էդ., Մեղրու բարբառը, Ե., 1954, էջ 404: 
34 Անդրեասյան Տ., 1967, էջ 15,  Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 9: 
35«Քեսաբ» անվան ծագման վերաբերյալ կան տարբեր տեսակետներ. 
Ա.Աբելյանը, մասնավորապես, բառը ենթարկելով ժողովրդական ստուգա-
բանության, նշում է, որ այն առաջացել է արաբերեն kass§b բառաձևից, որը 
նշանակում է «շահող». այս անվանումն, ըստ նրա, բնակավայրին տրվել է 
թուրք և արաբ գյուղացիների կողմից (տե'ս Աբէլեան Ա., Քեսապ և իր 
գիւղերը, Պ., 2002, էջ 29): Տ.Անդրեասյանի կողմից առաջարկվող ստու-
գաբանության համաձայն` բառն առաջացել է իտալերեն քազա-
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խոսակցական լեզուն է: Նրա գլխավոր քերականական հատ-
կանիշը բայերի ներկա և անցյալ անկատար ժամանակաձևե-
րում հա կամ հայ  խոնարհիչի գործածությունն է36 (այն, ըստ 
Ա. Ղարիբյանի, հայերենի ահա բառն է, որի նշանակությունը 
համարժեք է կայ կամ գոյ բառերին37): Կարևոր մյուս հատկա-
նիշը գրաբարի հոլովական ձևերի, ինչպես նաև մի շարք 
բառերի անփոփոխ պահպանումն է38: Հ.Չոլաքյանը փաստում 
է, որ «...Քեսապի բարբառը չափազանց հարուստ է զուգա-
ձեւություններով ու բազմաձեւթիւններով, ինչպէս պատմա-
կան հնչիւնափոխութեան բազմաթիւ վիճակներուն, այդպէս 
ալ մանաւանդ հոլովական ու խոնարհումի իր համակարգե-
րուն մեջ, նույնպէս եւ շարահիւսական որոշ պարագանե-
րու»39: 

Սվեդիա գավառի բարբառը` իր խոսվածքներով, գոր-
ծածում է Մուսա լեռան հարավային ստորոտին միմյանցից 
ոչ շատ հեռու տեղակայված հայաբնակ Բիթիաս, Հաջի-Հա-
բիբլի, Յողուն-Օլուկ, Խտըրբեկ, Վագըֆ, Քաբուսիե գյուղերի40 
և ևս  մի քանի գյուղակների հայ բնակչությունը: Հ.Աճառյանն 
այն ևս համարել է Կը ճյուղի բարբառ և որպես հնչյունաբա-

                                                                                                                                 
բելլա`«գեղեցիկ տուն» բառակապակցությունից. «Խաչակիրների արշա-
վանքի գլխավոր հրահրիչ Ճգնավոր Պետրոսը,  այս տեղանքում իր համար 
դղյակի պես գեղեցիկ տուն կառուցեց և այն անվանեց Քազաբելլա, որից էլ 
հետագայում առաջացել է «Քեսաբ» անվանումը»,- պարզաբանում է 
հեղինակը (տե'ս Տ. Անդրէասեան, Սուէտիոյ բարբառը, 1953, էջ 198):  
36 Փաշայան Ա., նշվ. աշխ., էջ 11: 
37 Ղարիբյան Ա., 1953, էջ 444: 
38 Փաշայան Ա., նշվ. աշխ., էջ 11:  
39 Չոլաքեան Յ., 2009., էջ 7: 
40 Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 8: 
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նական հիմնական հատկանիշ նշել, որ նրանում ա ձայնա-
վորը դառնում է ու41:  

Այս բարբառով խոսող տարածքին ամենամոտ հայա-
խոս շրջանը Բեյլանն է42:   

  Անտիոքի հայերեն բարբառային միավորների մի 
շարք այլ առանձնահատկություններին կանդրադառնանք 
համապատասխան բաժիններում: 

 
 

Արաբերենի գործածության տարբերակները 
 

Սեմական լեզուները, այդ թվում նաև արաբերենը, 
պատկանում են թեքական լեզուների խմբին43:  

Դասական արաբերենը ձևավորվել է 7-րդ դարում` 
Ղուրանի և հինարաբական պոեզիայի գրավոր շարադըր-
մամբ44: Ներկայումս այն գործածվում է հիմնականում կրո-
նական-ծիսական ոլորտում:  

Արաբերենի տարածքային քիչ թե շատ տարբերակվա-
ծությունը  դարերի ընթացքում աստիճանաբար խորացել է. 
արդեն «...միջնադարյան արաբական տեքստերում այս կամ 
այն չափով արտացոլված են այն ժամանակ գոյություն ունե-
ցող արաբական բոլոր բարբառները»45:  

                                                             
41 Աճառյան Հ., 2003, էջ 349: 
42Բեյլանի բարբառում արաբերենից կատարված սակավաթիվ փոխառութ-
յուններ են վկայված: Դրանց ստորև կանդրադառնանք: 
43 Гранде Б., Введение в сравнительное изучение семитских языков, М.,1972,  
ст. 18. 
44 Юшманов Н., Строй арабского языка, Л., 1938,  ст. 5. 
45 Лебедев В., Поздний среднеарабский язык, М., 1977,   ст. 15.       
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Երկրորդը` ժամանակակից գրական լեզուն, որը դա-
սականի հետագա զարգացման արդյունք է և պայմանավոր-
ված է 19-րդ դ. 2-րդ կեսին արաբական երկրներում գրա-
կանության զարգացմամբ, ունի բազմաբնույթ գործառութ-
յուն. այն գիտության, կրթության, գրագրության, գեղարվես-
տական գրականության, մամուլի, այսինքն` գրավոր և պաշ-
տոնական լեզուն է: Այս երկուսը միմյանցից ունեն բառապա-
շարային, մասամբ նաև շարահյուսական էական տարբերու-
թյուններ46: 

Արաբական երկրներում արաբերենն այսօր գործած-
վում է գրական (al-fußÈ§)  և տեղի խոսակցական (al-#§mmiyya) 
տարբերակներով47: Գրականին զուգահեռ ձևավորված բար-
բառային` Եգիպտոսի, Սիրիայի, Լիբանանի, Եմենի, Սու-
դանի, Ալժիրի և այլ երկրների տարբերակները, սակայն, 
գրական լեզվի կարգավիճակ չեն ստացել48: Սիրիայի խո-
սակցական լեզուն, որը արաբերենի սիրիական  բարբառն է, 
երկրի տարածքում գրական լեզվի համեմատությամբ ունի 
հատկապես հնչյունական որոշ տարբերություններ: Դեռևս 
միջնադարյան գրավոր աղբյուրներում առկա են բարբառա-
յին երևույթներով աչքի ընկնող տեքստեր, որոնք հիմնա-
կանում, այսպես կոչված, քաղաքային բարբառներով  են շա-
րադրված: Չնայած գրական լեզվի և բարբառների միջև գոյու-

                                                             
46 Шагаль В., Языковой аспект национальных процессов в арабских странах 
М., 1987, ст. 52. 
47Altoma S., The Problem of Diglossia in Arabic. A Comparative Study of 
Classical and Iraqi Arabic. Harvard Middle Eastern Monograph Series,  1969, 
p. 3-6.          
48 Гранде Б., Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом осве-
щении, М., 1963,  ст. 200.  
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թյուն ունեցող մի շարք տարբերություններին, այնուամենայ-
նիվ, նրանց քերականական համակարգը և բառապաշարը 
հիմնական գծերով համընկնում են49: 

 
 

Ուսումնասիրվող նյութի աղբյուրները 
 

 Հայերենի վերոհիշյալ տարածքային տարբերակներում 
առկա արաբերենի ներթափանցումներն ուսումնասիրել ենք՝ 
հիմք ընդունելով Հ. Աճառյանի, Հ. Չոլաքյանի, Ա. Փաշայանի, 
Տ. Անդրեասյանի, Գ. Հանանյանի, Ա.Տ. Ինճեճիքյանի, Պ. և 
Կ. Մախշիկյանների, Հ. Քյուփելյանի բարբառային հետազո-
տությունների, ինչպես նաև ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան 
լեզվի ինստիտուտում առկա բարբառային համապատաս-
խան ձեռագիր նյութերի մատուցած փաստերը50: Օգտագոր-
ծել ենք նաև մեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ Ան-
տիոքի տարածքի հայ բարբառախոսներից ստացած տվյալ-
ները: 

Հ. Չոլաքյանի և Ա. Փաշայանի վերոհիշյալ մենագրու-
թյունների վերջում առանձին տրվում են Քեսաբի խոսվածքի 
փոխառյալ բառերի ցանկեր, որոնցում նշվում են յուրաքանչ-
յուր բառի` խոսվածքում ունեցած նշանակությունը և փոխա-

                                                             
49Лебедев В., նշվ. աշխ. էջ 15:       
50տե'ս Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, 2-րդ մաս, Ե., 2013,  
Չոլաքեան Յ.,  Քեսապի բարբառը, Ե., 2009, Փաշայան Ա., Քեսաբի բարբա-
ռը, (ձեռագիր),  Մախշիկյան Պ., Մախշիկյան Կ., Քեսաբի բարբառի բառա-
րան, (ձեռագիր), 1960, Ինճեճիքեան Տոքթ. Ա., Քեսապ և իր բարբառը, 
Չոլաքեան Յ., «Քեսապ», Գ. հատոր, Հ., 2004, էջ 11-181, Անդրեասյան Տ., 
Սվեդիայի բարբառը, Ե., 1967, Հանանյան Գ., Սվեդիայի բարբառը, Ե., 1995, 
Քյուփելյան Հ., Բեյլանի բարբառը (ատենախոսություն, ձեռագիր), Ե., 2008: 
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ռության աղբյուրը` փոխատու լեզուն: Ա. Ինճեճիքյանի ու-
սումնասիրությունը նույնպես ունի բառարան, որում ա նշու-
մով տարբերակված են արաբերենից փոխառված բառերը: 
Ինչ վերաբերում է ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի պահոցում 
պահվող Մախշիկյանների բառարանին, ապա այն կիսատ է 
(բառացանկն ավարտվում է Չ տառով), և օտար լեզուներից, 
այդ թվում նաև արաբերենից վերցված բառերն առանձ-
նացված չեն ո՛չ ցանկով, ո՛չ էլ որևէ նշումով: Տ. Անդ-
րեասյանի աշխատանքում51 Արաբերեն բառեր վերտառութ-
յամբ տրված է ընդգրկուն բառացանկ, նշված են բառի` խոս-
վածքում ունեցած նշանակությունը և ըստ անհրաժեշտութ-
յան` մի շարք բառաձևերի արաբատառ համարժեքները: 
Գ. Հանանյանի «Սվեդիայի բարբառը» աշխատանքում52 փո-
խառյալ բառերի ցանկ ներկայացված չէ, իսկ Հ. Քյուփելյանի 
«Բեյլանի բարբառը» ատենախոսության բառացանկում արա-
բական փոխառություններ շատ քիչ են ընդգրկված53. այս 
բարբառում, ներկայացված տվյալների համաձայն, փոխառ-

                                                             
51Այն վերնագրված է Սվեդիայի բարբառ, թեև աշխատանքի ուսումնա-
սիրության հիմքում Սվեդիա գավառի Յողուն-Օլուկ բնակավայրի խոս-
վածքն է: Յողուն-Օլուկը գավառի հնագույն գյուղերից է և խոսվածքի 
ձևավորման կենտրոնը (տե'ս Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 8): Բացի այդ, 
աշխատության հեղինակը նշում է (Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 7), որ 
ինքը վերոհիշյալ գյուղից է և, բնականաբար, շատ լավ տիրապետում է հա-
րազատ խոսվածքին: 
52Աշխատանքի ուսումնասիրության հիմքում Սվեդիա գավառի Խտրբեկ 
գյուղի խոսվածքի լեզվական նյութն է, իսկ հեղինակն այդ գյուղի 
խոսվածքի կրողն է  (Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 5-6): 
53Այդ իսկ պատճառով, թեև քննության ենք առնում Անտիոքի բար-
բառախումբը, բայց ուսումնասիրության նյութը  ընդգրկում է հիմնա-
կանում Քեսաբ-Սվեդիայի բարբառի և նրա խոսվածքների` արաբերենից 
կատարված փոխառությունները: 
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յալ բառերը գերազանցապես թուրքերեն են, իսկ մի մասն էլ  
թեև նշված է որպես թուրքերեն բառեր, բայց մեծ մասամբ ա-
րաբերենից միջնորդավորված փոխառություններ են54: Այնու-
ամենայնիվ, այս հեղինակները ևս իրենց աշխատանքներում, 
ինչպես և մյուս հետազոտողները, անդրադարձել են խնդրո 
առարկա բարբառային միավորներում առկա փոխառութ-
յուններին՝ աշխատելով բացահայտել դրանց դրսևորման 
ձևերը հայերենի տվյալ տարածքային տարբերակներում (այս 
մասին ավելի մանրամասն կշարադրվի համապատասխան 
հարցի քննության ժամանակ): 

Մեծանուն լեզվաբան Հ. Աճառյանի կողմից նշված, միջ-
նադարյան հայ մատենագրությունից դուրս գրված արա-
բական փոխառությունների մեջ ևս կան այնպիսիք55, որոնք 
այսօր էլ գործածվում են Անտիոքի հայերեն տարածքային 
որոշ տարբերակներում: 

Անտիոքի բարբառային միավորների գիտական հետա-
զոտություններում արաբերենից կատարված փոխառություն-
ների ամենածավալուն բառացանկ  ներկայացնում է Հ.Չոլաք-
յանը (ըստ մեր հաշվումների` ավելի քան 600 բառ` ներառյալ 
բառակազմական ձևերը56): Քեսաբի խոսվածքին նվիրված իր 
մենագրության մեջ նա նշում է, որ աշխատել է այդտեղ զետե-
ղել տարածքային այս տարբերակի համար որոշ կարևորու-
թյուն ներկայացնող ու համեմատաբար հին փոխառություն-

                                                             
54 տե'ս Քյուփելյան Հ., Բեյլանի բարբառը, Ե., 2008, էջ 177-245: 
55տե’ս Աճառյան Հ., ՀԼՊ,  2-րդ մաս, Ե., 2013, էջ  189-207: 
56Լ.Հովհաննիսյանը, օրինակ, «Հայերենի իրանական փոխառությունները» 
աշխատության մեջ բայական կառույցները (որոնց մի բաղադրիչն օտար 
բառ է) ամբողջովին առնված փոխառյալ միավորներ չի դիտում (տե՛ս 
Հովհաննիսյան Լ., Հայերենի իրանական փոխառությունները, Ե., 1990, 
էջ 9): 
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ները. նորերը գրեթե արձանագրված չեն57: Փոխառված բառե-
րի հաջորդ հարուստ բառացանկը (ավելի քան 300 բառ), որն 
ընդգրկում է Սվեդիայի խոսվածքում առկա արաբերեն փո-
խառյալ բառերը, ներկայացնում է Տ. Անդրեասյանը և այդ 
առնչությամբ փաստում, որ այն շատ ավելի ընդգրկուն կլի-
ներ, եթե ինքն արաբերենին լավ տիրապետեր58: Իսկ Ա.Ինճե-
ճիքյանի՝ Քեսաբի խոսվածքին նվիրված ուսումնասիրության 
բառացանկում համեմատաբար ավելի քիչ արաբական փո-
խառություններ են ընդգրկված59 (ավելի քան 150 բառային 
միավոր): Հարկ է նշել, որ դրանցից շատերը գտնում ենք նաև 
Հ.Չոլաքյանի կազմած բառացանկում: 

Նյութի ոչ բավարար ուսումնասիրված լինելու պատ-
ճառով է, կարծում ենք, որ հայերենի բարբառների` օտար 
փոխառություններին վերաբերող հարցերում հանդիպում 
ենք հեղինակավոր ուսումնասիրողների կողմից կատարված, 
թվում է` երբեմն ոչ բավարար փաստերով հիմնավորված եզ-
րակացությունների: Ա.Ղարիբյանը, օրինակ, Անտիոքի բար-
բառախմբի Արամո գյուղի խոսվածքի մասին գրում է. «Արա-
մոյի բարբառում արաբերեն բառերը կարելի է հաշվել հա-
զարներով, իսկ հայերեն բառերը` շուրջ հազարի սահման-
ներում: Դրանք կազմում են կենսական անհրաժեշտություն 
ներկայացնող բառապաշարը, այսպես կոչված` բառային 
հիմնական ֆոնդը»60: Այս տեսակետը, ինչպես մեզ թվում է, 
լրացուցիչ փաստերի ընդգրկմամբ հիմնավորման կարիք 

                                                             
57Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 180:   
58 Նույնը, էջ 168:   
59 Նույնը, էջ 137:   
60Ղարիբյան Ա., Հայերենի նորահայտ բարբառների մի նոր խումբ, Ե., 1958, 
էջ 10: 
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ունի, քանի որ խոսվածքի ուսումնասիրության մեջ արաբե-
րենից փոխառյալ բառերի ցանկ ներկայացված չէ: 

Ստորև ի մի ենք բերել նշված աղբյուրներում գրառված 
արաբական փոխառությունների բարբառային ձևերը, ճանա-
չել դրանց գրական արաբերեն համարժեքները61 և ընդգրկել 
այս աշխատանքում: Դուրս ենք թողել մեր նպատակին չա-
ռնչվող, արաբերենից միջնորդավորված`արաբապարսկա-
կան, արաբաթուրքական փոխառությունները: 

Հայերենի վերոհիշյալ բարբառային միավորներում 
արաբերենից փոխառյալ բառերի` տարբեր հեղինակների կի-
րառած տառադարձումը միօրինակացնելու և գիտական 
դարձնելու նպատակով գործածել ենք ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի 
անվան լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի 
ստեղծած «Հայերենի հնչատարբերակների տառադարձման 
նոր համակարգը»62: Աշխատանքում կիրառվում են հետևյալ-
ները. 
 

Ձայնավորներ 
°, ò,  ú քմային ա, ու, օ 

ˆ թույլ քմային ա 

°,  ½,  Ù երկար ա, է, օ 

Երկբարբառներ 
էօ, իէ, ուօ, ուա  (բարձրացող) 
էյ, իյ, օը, օու, աու,, էու (իջնող) 

                                                             
61Գրական արաբերեն ձևերը և նրանց իմաստները ներկայացվում են ըստ 
Баранов Х., Большой арабского-русский словарь,  т. 1-2, М., 2002  և  "Al-
Q§mus "al-ÅadÊd, TånÊs, 1985 (արաբերեն) բառարանների: 
62 Աղաբեկյան Մ., Հանեյան Ա., Ուռուտյան Ռ., ՀԲԱ,  պրակ 3,  Ե., 2010,  
էջ 15-21: 
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Բաղաձայններ 
Ì  (Ò) ըմպանային կ 

³, », Ç, ×, Ù, Û, × տևական արտաբերման 
բ, զ, լ, մ, յ, ն, ր 

    
Հայերենի համապատասխան հնչյունները նկարագրե-

լուն հիմք է ծառայել Ա.Հ. Խաչատրյանի «Ժամանակակից հա-
յերենի հնչույթաբանություն» փորձառական հնչյունաբանու-
թյանը նվիրված աշխատությունը63:  

Արաբերեն բառաձևերը տառադարձմամբ ըստ անհրա-
ժեշտության ներկայացրել ենք ինչպես բանավոր (բարբա-
ռային), այնպես էլ գրավոր տարբերակներով: Այդ նպատակի 
համար գործածել ենք  Encyclopedia of Arabic Language and 
Linguistics-ի Baskerville MT for Brill 02 տառադարձման հա-
մակարգը64: Համաձայն դրա` արաբերենի ներքոհիշյալ հընչ-
յուններն արտահայտվել են համապատասխան հետևյալ 
գրանշաններով. 

 
Բաղաձայններ 

Ç ձայնեղ շփական ղ 

x խուլ շփական  խ 

k խուլ հպական ք    (շնչեղության հատկանիշը հայ. 
հմմ. թույլ է արտահայտվում) 

t խուլ հպական թ   (շնչեղության հատկանիշը հայ. հմմ. 
թույլ է արտահայտվում) 

                                                             
63 Խաչատրյան Ա. Հ., Ժամանակակից հայերենի հնչույթաբանություն, Ե., 
1988: 
64 տե'ս www.brill.com. 



 
  Սոնա Միքայելյան 

 

30 
 

à շփական շ 

w ձայնեղ շփական 
(արտաբերությամբ նման է անգլերենի w -ին)     

þ ձայնեղ շփական (արտաբերությամբ նման է 
անգլերենի  th-ին`this «այս» բառում)     

²  խուլ շփական (արտաբերությամբ նման է 
անգլերենի  th-ին` thing «իր, առարկա» բառում)     

È  խռչակային խուլ շփական հ  (շնչեղությամբ 
 արտաբերվող)   

∙,  ã,  ß,  î ուժգին արտաբերման (էմֆատիկ)   դ, տ, ս, զ 
q խոր հետքիմքային  խուլ հպական կ 

" խռչակային խուլ հպական (համզա) 

# կոկորդային ձայնեղ շփական (այն) 

bb, mm, 
ll  

և այլն 

տևական արտաբերման  բ, մ, լ  և այլն 

Ձայնավորներ 

a, i, u,  o, e կարճ ա, ի, ու, օ, է 

§, Ê, å, Ù, ¿ երկար ա, ի, ու, օ, է 
 

Ã կարճ  ը 

 Երկբարբառներ 

aw             
(իջնող) 

աու 

ay (իջնող) այ 
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Արաբերենի հնչյունները  գրառել ենք` հիմք ընդունելով 
Մոսկվայում հրատարակված փորձառական  հետազոտութ-
յունների արդյունքների65 նկարագրական նյութը, որը տվյալ 
պարագայում ավելի ամփոփ և մատչելի է: 

Հ. Չոլաքյանի` Քեսաբի բարբառային միավորին նվիր-
ված աշխատանքը շարադրված է արևմտահայերենով, նրա-
նում տեղ գտած փոխառյալ բառերը`բարբառին հատուկ բա-
ղաձայնական տեղաշարժ-տեղափոխության  համակարգով 
(այդ մասին անդրադառնում ենք համապատասխան գլխում): 
Աշխատանքի շարադրանքին համահունչ և փոխառյալ մյուս 
բառերին համապատասխան` դրանք անհրաժեշտաբար ներ-
կայացրել ենք բարբառային միևնույն տառադարձմամբ:  

Սեմական և հնդեվրոպական լեզվաբանական եզրույթ-
ների տարբերությունները (ըստ նրանց արտահայտած հաս-
կացական իմաստների) հնարավորության սահմանում նվա-
զագույնի ենք հասցնել` օգտագործելով հիմնականում մեզա-
նում ընդունված համարժեք եզրույթներ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
65տե՛ս Шарбатов Г., Современный арабский язык, М., 1961,  Ковалев A., 
Шарбатов Г., Учебник арабского языка, М., 1969. 
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ԳԼՈՒԽ 2 
 

ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ 

ԱՆՏԻՈՔԻ ԲԱՐԲԱՌԱԽՄԲՈՒՄ 
 

1.ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ     
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Արաբերենը և հայերենը` իրենց տարածքային տարբե-

րակներով հանդերձ, տարբեր լեզվաընտանիքների անդամ-
ներ են, և, ինչպես  սովորաբար նման տիպի լեզուներին է հա-
տուկ, նրանց ընդհանրությունները (տիպաբանական) ավելի 
հաճախ ի հայտ են գալիս հնչյունական և բառային մակար-
դակներում` փոխառությունների միջոցով66:     

Արաբերենի հնչյունական համակարգի ազդեցությունը 
հայերեն  բարբառների արևմտյան խմբակցության Անտիոքի 
կամ ծայրհարավարևմտյան բարբառախմբի տարածքային 
միավորներում երևան է գալիս հիմնականում արաբերենից 
կատարված փոխառություններում: Այդ բարբառների կրող-
ները, վաղ ժամանակներից լինելով Սիրիայի բնակիչներ, ա-
րաբերենից մեծ թվով բառային փոխառություններ են կատա-
րել:  

Գրական արաբերենը բնութագրվում է բաղաձայնների, 
հատկապես` կոկորդային, միջատամնային և ուժգին արտա-
բերման (էմֆատիկ), զարգացած համակարգով: Արաբական 

                                                             
66Вайнрайх У.,  Языковые контакты. Перевод с английского языка, К., 1979, էջ 
102: 
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յուրաքանչյուր երկրում գործառող արաբերենի տարածքային 
տարբերակներն անվանվում են բարբառներ67: Սիրիական 
տարածքային տարբերակը համարվում է գրական լեզվին 
ամենամոտ բարբառը68: Վերջինիս հնչյունական համա-
կարգը, գրական լեզվի յուրահատկությունները պահպանե-
լով հանդերձ, արտաբերական դժվարություններով առանձ-
նացող որոշ բաղաձայններ ժամանակի ընթացքում պարզեց-
րել է69: 

Հայերեն խնդրո առարկա բարբառային միավորների 
բաղաձայնական ենթահամակարգերը միմյանցից էական 
տարբերություններ չեն դրսևորում: Դրանք հին հայերենի` 
գրաբարի  համեմատությամբ  բնորոշվում են  հպականների 
տեղաշարժ-տեղափոխությամբ, այսինքն` ձայնեղ հպական-
ների և կիսաշփականների խլացմամբ  և համապատասխան 
խուլերի ձայնեղացմամբ70: Սակայն շնչեղ խուլ հպականները 
և բոլոր շփականները  համակարգային փոփոխության գրեթե 
չեն ենթարկվել71: Այս կերպ Անտիոքի բարբառային միա-
վորները, այնուամենայնիվ, պահպանել են հպականների 
ավանդական եռաշարք  հաջորդականությունը (բ–պ-փ, գ-կ-
ք, դ-տ-թ): Ինչ վերաբերում է կիսաշփականներին, ապա որոշ 
դեպքերում խոսվածքներում օրենքը նույն հետևողականութ-
յամբ չի գործել, որին կանդրադառնանք ըստ անհրաժեշտու-

                                                             
67Эль–Массарани М., Сегаль В.,  Арабско-русский словарь сирийского 
диалекта, М., 1978,  էջ 3,  Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ 39: 
68տե'ս Ковалев A., Шарбатов Г., նշվ. աշխ., էջ 6: 
69 Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ 60: 
70Ղարիբյան Ա., 1953, էջ 59, Մուրադյան Հ., Հայոց լեզվի պատմական քերա-
կանություն, հ. 1, Ե. 1982,  էջ 305:   
71 Ղարիբյան Ա., 1953, էջ 5: 
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թյան: Պատմական հնչյունափոխությամբ առաջացած բաղա-
ձայնական այսպիսի համակարգը հաճախ անվանում են 
կիլիկյան, քանի որ նրա գործառությունը բացահայտվել է 
Կիլիկիայի բարբառային միավորներն ուսումնասիրելիս72: 
Անտիոքի բարբառախմբում գործառում են նաև ֆ խուլ շփա-

կան, արաբերենից փոխառյալ խոր հետքիմքային Ì (q) և 

ձայնեղ հպական Ò (#) բաղաձայնները: 

Արաբական փոխառություններն Անտիոքի տարածքա-
յին տարբերակներում, ինչպես մեր ուսումնասիրությունն է 
ցույց տալիս, հիմնականում կատարվել են հպական բաղա-
ձայնների նշված տեղաշարժ-տեղափոխությունից հետո: Այդ 
է պատճառը, որ արաբերենի հպական  բաղաձայնները  
ձայնաբանական հատկանիշներով արտահայտված են գրեթե 
նույնությամբ` ձայնեղ, խուլ, շնչեղ խուլ: 

Հարկ է նշել նաև, որ արաբերենից կատարված փոխա-
ռությունները կրում են ոչ միայն հայերենի վերոհիշյալ բար-
բառային միավորների ազդեցությունը, այլև Սիրիայի արաբ 
հանրության տարբեր շերտերի լեզվական յուրահատկութ-
յունները: Այդ փոխառությունները, կարելի է ասել, կատար-
վել են արաբերենի և՛ դասական, և՛ ժամանակակից գրական 
տարբերակներից, ինչպես նաև` սիրիական բարբառից:   

Անտիոքի բարբառախմբի հնչյունական համակարգերը, 
ի տարբերություն հայերենի և արաբերենի գրական տարբե-
րակների, ամբողջական փորձառական քննության չեն են-

                                                             
72 Այն ընկած է նաև կիլիկյան գրական հայերենի հիմքում (տե՛ս 
Մուրադյան Հ., նշվ. աշխ.,  էջ 305): 
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թարկվել73: Մեր հետազոտության ժամանակ հիմք ենք ընդու-
նել խնդրո առարկա բարբառային միավորների վերաբերյալ 
հրատարակված աշխատությունները, ձեռագիր նյութեր, մի 
շարք հեղինակների և մեր սեփական դիտարկումները: Այդ 
աշխատանքներում բարբառային խնդրո առարկա միավո-
րների բաղաձայնական ենթահամակարգերը ներկայացված 
են հիմնականում գրական արևելահայերենի համապատաս-
խան հընչյունների համեմատությամբ: Հայերենի` հնչարտա-
բերական հատկանիշներով համեմատվող գրական և բար-
բառային տարբերակների բաղաձայնները տարբերություն-
ներ գրեթե չեն ցուցաբերում: Լսողական ընկալմամբ, նաև 
բարբառակիրների հավաստմամբ Անտիոքի հպական բաղա-
ձայնները, գրական արևելահայերենի համեմատությամբ ա-
վելի «փափուկ» են: Դրանք այնպիսի հնչյուններ են, որոնք 
լսողությամբ ընկալվում  (հետևաբար և արտասանվում) են 
մե՛րթ որպես ձայնեղ, մե՛րթ որպես խուլ74: Հ. Աճառյանը, 
նկատի ունենալով գրական արևելահայերենի համապա-
տասխան բաղաձայններից այսպիսի բաղաձայնների տարբե-
րությունը, վերջինները տառադարձում է  ‘ նշանով75: Սակայն 
դրանք շնչեղ ձայնեղներ չեն: Հաշվի առնելով նաև մեր լսողա-
կան ընկալումները` կարելի է նշել, որ հպումը և ձայնի մաս-
նակցությունը դրանցում ավելի թույլ են արտահայտվում: 
Այնուամենայնիվ, և՛ հայերենի, և՛ արաբերենի տարածքային 
միավորների հնչյունների յուրահատկությունները ներկա-
յացնելու համար որպես չափանիշներ ենք ընդունել երկու 
                                                             
73 տե'ս Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի., հ. 6, Ե., 
1971, էջ  626: 
74 Մուրադյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 283: 
75Աճառյան Հ., 2003, էջ 352:   
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լեզուների գրական տարբերակների համապատասխան 
փորձառական հետազոտությունների արդյունքներով բացա-
հայտված հնչարտաբերական հատկանիշները: 

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ հանգամանքները` արաբե-
րենի բաղաձայնները  կարելի է դասակարգել ստորև տրվող 
ենթախմբերով` ներկայացնելով հայերեն բարբառային ձևե-
րում նրանց արտահայտման առանձնահատկությունները: 
 
 

1. ՀՊԱԿԱՆ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐ 
 

Հայերենի`  մեր ուսումնասիրած բարբառային միավոր-
ների և արաբերենի բաղաձայնների մի մասը, եթե անգամ 
հնչարտաբերական հատկանիշներով չեն նույնանում, այդու-
հանդերձ միմյանց մոտ գծեր են ցուցաբերում: Հետևաբար` 
արաբերենի բաղաձայնները, փոխառություններում իրենց 
հատկություններով նմանվելով Անտիոքի բարբառախմբի 
համապատասխան հնչյուններին, նույն կերպ են արտացոլ-
վել և ունեն միևնույն գործառությունները: 

Այսպես, փոխառություններում արաբերենի երկշրթնա-
յին b և լեզվատամնային d ձայնեղ հպականները նույնացել 
են բարբառի համապատասխանաբար ձայնեղ   հպական բ և 
դ բաղաձայններին` պահպանվելով փոխառյալ բառերի բոլոր 
դիրքերում76. բˆդˆվի «բեդվին» - badawÊ77 «1.բեդվինական, 

                                                             
76Փոխառությունների բաղաձայնները հիմնականում հանդիպում են փո-
խառյալ բառերի բոլոր դիրքերում, ուստի, կրկնությունից խուսափելու 
համար, ոչ միշտ ենք այդ մասին նշում: 
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2.բեդվին», բինա «շենք» - bin§"78, Ìաբըր «մահմեդականի գե-

րեզման» - qabr «գերեզման», Ìուրբուն «մատաղ» - qurb§n, 

շ°բ°բ  «երիտասարդներ,  առողջ և գրավիչ մարդիկ» - àab§b, 

°զուբ  «ամուրի» - #azab «1.չամուսնացած, 2.ամուրի», դին 

«կրոն» - dÊn «հավատ, կրոն», դˆրˆջու «աստիճան, մակար-

դակ» - daraja,  բ°դ°լ «փոխարժեք, փրկագին» - badal,  բ°դիխ 

«սեխ» - baããÊx  "aßfar, ջըդիդ «նոր» - jadÊd «1.նոր, 2.վերջին», 
ջէÇադ «դահիճ»» - jallad, շահադ «վկա» - à§hid և այլն:  

Սվեդիայի խոսվածքում79 գտնում ենք հնչյունափո-
խության հետևյալ դեպքերը.  b>փ`  քըփս «ինչ-որ բանի` 
ճնշումով ամանի մեջ տեղավորված լինելը» - kabs «1.ճնշում, 

ճզմում, մամլում, 2.պահածոյացում», d>տ` Òըրմըտ «կղմինդր» 

- qirmÊd, բ°հտըլ «խայտառակ» - bahdala «կշտամբել, հայհոյել, 

վիրավորել» բայից, ասյտեղից` bahdala «վիրավորանք» և  d>զ` 

                                                                                                                                 
77Գրական արաբերեն բառաձևերը ներկայացված են ըստ "Al-Q§mås "al-
jadÊd, T., 1985 (արաբերեն) և Баранов Х., Большой арабско-русский словарь, 
т. 1, 2, М., 2002 բառարանների:  
78Արաբերեն բառի թարգմանությունը չենք նշում, երբ այն բարբառում ճիշտ 
նույն իմաստով է գործածվում: Իմաստային նրբերանգներ ունենալու 
դեպքում բառի թարգմանությունը տրվում է: 
79Թեև բարբառն անվանվում է Քեսաբ-Սվեդիայի, սակայն հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը,  որ նրա վերաբերյալ հիմնական ուսումնասիրություն-
ները կատարվել են Քեսաբի և Յողուն-Օլուկի խոսվածքների նյութի հիման 
վրա, փոխառյալ բառերն ավելի դյուրին տարբերակելու համար, այդ 
բարբառային միավորները պայմանակա-նորեն կանվանենք  Քեսաբի և 
Սվեդիայի խոսվածքներ: Օրինակները բերվում են և' Քեսաբի, և' Սվեդիայի 
խոսվածքներից, սակայն շարադրանքը չծանրաբեռնելու նպատակով ամեն 
բառի համար առանձին չի նշվում աղբյուրը. այդ մասին նշումը կատար-
վում է աշխատանքի հավելվածում տրվող բառացանկում: 
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մըրազ «ցանկալի բան, բարեբախտություն» - mur§d «ցան-
կություն, մտադրություն»: 

Արաբերենի  ատամնային խուլ հպական t-ն ոչ լարված 
արտասանությամբ հնչյուն է, որից ելնելով ունի նաև թույլ 
շնչեղություն: Լսողական ընկալմամբ այն նման է հայերենի 
լեզվատամնային, ուժեղ շնչեղությամբ թ-ին: Դրա հետևան-
քով փոխառություններում վերջինիս հետ հիմնականում 
նույնացել է. թˆնˆքու «թիթեղ» - tanak,  թˆնբուօհ  «զգուշա-

ցում»-tanbÊh, թուրյուկ «1.հակաթույն, 2.թանկագին բան» - 
tiry§q «հակաթույն», թահթըլ դարբ «ծեծի սպառնալիքով» - 
taÈta "a∙-∙arb,  շ°րբ°թ «օշարակ» -  àarb§t և այլն: 

Սվեդիայի խոսվածքում այս հնչույթի հնչյունափոխութ-
յան մի քանի բառ է առկա. t>տ`բ°յտ «երգի մեջ հանդի-

մանական խոսք» - bayt «1.տուն, բնակատեղի, 2.ոտանավորի, 
չափածոյի տող», ղըշտ «նիզակ» - xuàt, վերջինիս խըշթ տար-
բերակը և t>տ, դ`ն°հիտ/ն°հիդ  «սրբատաշ (քար)»  - naÈÊt    

զուգաձևությունը: 
Իգական սեռի մի քանի բառում արաբերենի իգակա-

նության ցուցիչը` ta marbåãa-ն, Սվեդիայի խոսվածքում  ար-
տահայտվել է տ-ով. սուրատ  «երես, դեմք» - ßåra «1.տեսք, 

կերպար 2.նկար, դիմանկար», լ°³էտ «սրածայր փայտ, որով 

խաղում են» - la#ba (tun) «1.խաղ, 2.հնարք», հալվուտ  «նորածին 
ուլը լեռներից տուն բերելու առթիվ հովվին տրված նվեր» - 
Èalwiyy§t «քաղցրեղեն, չորացրած մրգեր» (նույն արմատից 
ծագող Èulå§n բառն ունի «նվեր» իմաստը), սուֆատ «պատ-
կեր» - ßifa «յուրահատկություն, որակ» և այլն: Հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ ta marbåãa-ն արտաբերվում է խոսքի 
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շղթայում, իսկ բառի ուղիղ կամ բառարանային տարբերա-
կում արտասանվում է որպես a, օրինակ` ßåra «1. տեսք, կեր-
պար, 2.նկար, դիմանկար», բայց` ßåra-t-"al-walad «տղայի 
դեմքը», կարող ենք նշել, որ սրանք խոսքի շղթայից վերցված 
ձևեր են: 

Միջքիմքային խուլ հպական k-ն արտաբերվում է փա-
փուկ և որոշակի շնչեղությամբ: Անտիոքի բարբառախմբի 
փոխառություններում այն հիմնականում նույնացել է հայե-
րենի ք-ին, որը հետքիմքային, թույլ հպումով, բայց ուժեղ 
շնչեղությամբ հպական բաղաձայն է: Այսպես` քˆլիմու «բառ, 

խոսք» - kalima,  ք°լբ80  «շուն» - kalb, թˆնˆքու «թիթեղ» - tanak,  

բˆքˆրու «ճախարակ» - bakara, մ°քթուբ  «նամակ»- «1.գրված, 

2.գրություն, ուղերձ» - maktåb, շըբըքի «ցանց, ուռկան» - 
shabaka «1.ցանց, ուռկան, 2.ծուղակ, թակարդ», ֆ°լ°ք «ճակա-

տագիր» - falak «1.երկինք, 2.ուղեծիր», մուշա³°ք «1.անու-

շեղենի տեսակ, 2.մաղ հիշեցնող թել, որով ծածկում են 
պատուհանները» - muàabbak «1.ցանցավոր (ած.), 2.քաղցր 
ուտելիք («հյուսած» կարկանդակ)»  և այլն: 

Սվեդիայի խոսվածքում նկատելի են հետևյալ հնչյու-
նափոխությունները. k>գ` գէուխ (գուխ) «շերամ պահելու գետ-
նահարկ շենք» - kåx «խրճիթ»  և  k>կ` բ°ր°կի «օրհնություն, 

լիություն. մաղթանք, որ տրվում է բերքահավաքի կամ մնա-
յուն պաշար դնելու առթիվ» - baraka «1.օրհնություն, 2.երկ-
նային շնորհ»: 
                                                             
80Մարդուն ուղղված անարգանքի խոսք. գործածվում է նաև քալբըբնք°լբ` 
«շունշանորդի» - kalb "ibn kalb իմաստով (տե'ս Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., 
էջ 184): 
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Այսինքն՝ արաբերենի այս երկու բաղաձայնների` հիմ-
նականում նույնացումը հայերենի նշված հնչյուններին  պա-
մանավորված է նրանց համար ընդհանուր ձայնաբանական 
(խուլ), արտաբերման տեղի և շնչի առկայության հատկանիշ-
ներով, թեև վերջինն արաբերենի բաղաձայններում ավելի 
թույլ է արտահայտվում: Հավանաբար շնչեղության և թույլ 
հպման հատկանիշներն են դերակատարություն  ունեցել, 
որպեսզի արաբերենի նշված բաղաձայնները ոչ թե  հայերենի 
համապատասխան պարզ խուլ (տ, կ), այլ` հիմնականում 
շնչեղ խուլ հնչյուններով փոխարինվեն: 

Ուշագրավ է, որ գրական արաբերենում բացակայում 
են հայերենին և քննվող բարբառային միավորներին հատուկ 
երկշրթնային փ, պ, հետքիմքային (հետնալեզվային) գ, կ 
հպականները, հետնատամնային կիսաշփական բաղաձայն-
ների ձ, ծ, ց լծորդական շարքը, նախաքիմքային ճ և չ կիսա-
շփականները, ուստի և այս բաղաձայնները արաբերենից  
փոխառյալ բառերում չեն հանդիպում: Արաբերենն ունի 
միայն մեկ նախաքիմքային կիսաշփական ձայնեղ բաղա-
ձայն` j-ն, որը հնչարտաբերությամբ գրեթե նույնանում է 
հայերենի ջ-ին: Թեև Սիրիայի բարբառում, անգամ նաև գրա-
կան արաբերենի սիրիալիբանանյան, թունիսյան տարբե-
րակներում այս կիսաշփականը բոլոր դիրքերում հիմնակա-
նում փոխարինվում է ձայնեղ շփական ì (ժ)-ով81, երբեմն էլ`  
խուլ կիսաշփական ´ (չ)-ով82, սակայն հայերենի` ուսումնա-
սիրվող բարբառային միավորների արաբական փոխառութ-
յուններում j-ի նման տարբերակվածություն չկա. հատ-

                                                             
81 Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ 95:   
82 Эль–Массарани М., Сегаль В., նշվ. աշխ., էջ 17: 
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կանշական է, որ այստեղ նրա գրական տարբերակն է պահ-
պանվել. ջòմլա «ամբողջը, բոլորը» - jumla «1.նախադասու-

թյուն, 2.հանրագումար, արդյունք», Սիրիայի բարբառում` 
ìimle83, դˆրˆջու «աստիճան, մակարդակ» - daraja,  Սիր. բրբ.` 

daraìe,  ջըդիդ «նոր» - jadÊd «նոր, վերջին»,  ջամբ «հարևանը, 
իր նմանը, իրեն հարմարը» - janb  «կողմ, կողք», °ջուբ  «զար-

մանալի, տարօրինակ» - #ajÊb «1.զարմանալի, հրաշալի, 2.տա-
րօրինակ, արտասովոր», իլաջ  «դեղ»  - #il§j, թˆնջˆրու  «կաթ-

սա» - tanjara, ֆըլըջ «կաթված» - f§lij և այլն:  
Որպես նշված օրինաչափությունից շեղում` գտնում 

ենք Քեսաբի խոսվածքում գործածվող, j>գ  հնչյունափոխու-
թյամբ գòմրըք «մաքսատուն» - jumruk և  j>ժ հնչյունափոխու-

թյամբ °ժվա «արմավ» - #ajåa «ճզմած արմավ, խուրմա» փո-

խառյալ բառերը: 
 

2.ՇՓԱԿԱՆ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐ 
 

Առավել մեծ ընդհանրություններ են դրսևորում երկու 
լեզուների շփական բաղաձայնները: Գրական արաբերենում 
և  Սիրիայի բարբառում դրանք թույլ, ոչ լարված արտասա-
նությամբ հնչյուններ են, որոնք արտաբերման տեղով 
նույնպես մոտենում կամ նույնանում են հայերենի  
համապատասխան շփականներին և գրեթե նույնությամբ 
պահպանվել են նաև Անտիոքի բարբառախմբի արաբական  
փոխառություններում: Այսպես` արաբերենի առաջնալեզ-
                                                             
83Սիրիայի բարբառային ձևերը բերվում են ըստ անհրաժեշտության և 
հիմնականում գրական արաբերեն ձևերից տարբերվելու դեպքում: 
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վային ձայնեղ շփական z, ատամնային  խուլ  շփական s, 

շրթնատամնային խուլ շփական f հնչույթներն իրենց հնչար-
տաբերական հատկանիշներով նման են հայերենի համա-
պատասխան բաղաձայններին: Խուլ  շփական նախաքիմ-
քային  à-ն առավել փափուկ է արտասանվում84: Այն հա-
յերենի շ-ի համեմատությամբ արտաբերման տեղով ունի 
չնչին տարբերություն: Արաբերենի փափկաքիմքային խուլ 
շփական х-ն ռուսերենի х բաղաձայնի համեմատությամբ 
ունի ավելի կոշտ (ուժեղ) արտաբերություն: Կոշտ արտա-
բերություն ունի նաև ձայնեղ շփական  Ç-ն, այսինքն` սրանք 
հնչարտաբերական հատկանիշներով ավելի մոտ են հայե-
րենի խ, ղ  փափկաքիմքային շփականներին: Կոկորդային 
խուլ շփական h-ն արտասանությամբ մոտ է հայերենի հ-ին. 
թերևս այդ է պատճառը, որ այն  անփոփոխ պահպանվել է 
փոխառյալ բառերում:  

Այսինքն՝ արաբերենի  z, s, à, Ç, x, f, h շփականները 
Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակներում   
համարժեք    են   հայերենի  համապատասխանաբար   զ, ս, շ, 
ղ, խ, ֆ, հ  բաղաձայններին  և պահպանվել են բառերի  բոլոր 
դիրքերում: Այսպես` 

 z - զընբօր «իշամեղու» - zunbår,  զէման «ժամանակ» - 
zam§n, հ°լըզուն «խըխունջ» - Èalazån,   ջòզի «աննշան» - juz"Ê,  

բը»ուÒ  «խըխունջ» - bazzaqa «1.թքաման, 2.լորձնէակ, կակղա-

մաշկ կենդանի», ը×օզ «բրինձ» - "urz, մ°րք°զ «կենտրոն» - 

                                                             
84 Արաբերենի շփական բաղաձայնների մանրամասն նկարագրությունը 
տե'ս Ковалев A., Шарбатов Г., նշվ. աշխ., էջ 32-43: 
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markaz, բանտիզ85 «հետույքը բաց» - b§"in «երևացող, ակըն-
հայտ» ու ãÊz «հետույք» և այլն: Նշված օրինաչափությունից շե-
ղումներ չենք գտնում: 

s - սիէլ  «հեղեղ» -  sayl,   սըր «գաղտնիք» - sirr «1.գաղտ-
նիք, 2.գերեզման, 3.սիրտ, հոգի»,  թիմս°հ  «կոկորդիլոս» - 

tims§h,  հիսաբ «հաշիվ» - Èis§b, քըսվէս (ֆ°սֆուս) «փայտոջիլ, 

մլուկ» - fasfasa «փայտոջիլ, մլակ» (հվք.` fasfas),  բ°ս «1.բավա-

կան է, 2.միայն, միայն թե» - bas, նամըս «պատիվ» - n§mås   
«1.օրենք, կանոն, 2.պատիվ, խիղճ», և այլն: Արաբերենի  s  
հնչույթի` փոխառություններում կրած հնչյունափոխման 
դեպքեր ևս չենք արձանագրել: 

à - շ°ր°ֆ «պատիվ» - àaraf, շարթ «պայման» - àarã  

«պայման, պահանջ», շահադ «վկա» - à§hid, շուֆուն «վար-
սակ»- àåf§n, շըբէն «կնքահայր, քավոր» - àabÊn «1.խաչեղբայր, 
2.կնքահայր», մըշմէշ «ծիրան» - miàmiàa, մուշլ°խ «լայն վեր-

նազգեստ» - muàlaÈ «թիկնոց, վերարկու», մաշըգ «ունելի»-
m§àÊq, տարբուշ /թարբուշ «գլխարկ» -  ãarbåà,  հ°վըշ «բակ» - 

Èawuà և այլն:  
Քեսաբի խոսվածքում կիրառվող  չˆնթու «լաթե պայու-

սակ» - àanãa «1.պարկ, պայուսակ, 2.ճամպրուկ» բառում առկա 
է à>չ հնչյունափոխություն: 

Ç - ղ°րբ° «արևմտյան հով» - Çarb «արևմուտք», ղէր/ 

ղ°յր «ուրիշ» - Çayr  «ուրիշ, այլ», ղըմմ  «օդի ճնշիչ` տաք լի-

                                                             
85Քեսաբցիները միջգյուղական մրցակցության ոգով այս անարգական 
խոսքը սովոր էին հղել սվեդիացիների հասցեին (տե'ս Անդրեասյան Տ., նշվ. 
աշխ., էջ 168): 
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նելը» - Çamm «1.վիշտ, 2.տոթ, հեղձուցիչ օդ», ղըշ ըննիլ 
«առևտրի մեջ խաբվել» - Çaàà «խաբեություն, 2.կեղծիք», Çaààa 
«1.խաբել, 2.կեղծել», բաղբաղան «թութակ» - babbaÇ§"n և այլն: 

Բացառություն է Ç>Ò հնչյունափոխությամբ Ò°Çòն 

«ծխամորճ» - ÇalÊån բառը: Ç-ի գործածությունը հանդիպում է 
հիմնականում փոխառյալ բառերի բառասկզբում, իսկ բառա-
վերջում նրա գործառություն չի դիտվում: 

x - խաբիա «կարաս» - x§b#a, խըշթ/ղըշտ «նիզակ» - xuàt 
«նիզակ, գեղարդ», խալէս «ազատ» - «1.մաքուր, անկեղծ, 2.ա-
զատ», մ°խթòմ «կնքված, փակ» - maxtåm «1.կնիք կրող, 

2.կնքված», մասխարու «ծաղրածու» - masxara «1.ծաղրի ա-
ռարկա, 2.դիմակ», բˆդիէխ «սեխ» - baããÊx  "aßfar,  շիէխ «շեյխ» - 

àayx, գէուխ/գուխ «շերամ պահելու գետնահարկ շենք, որին 
պարզ շինվածքի համար այդպես են անվանում» - kåx 

«խրճիթ»  և այլն:  
Որպես նշված օրինաչափությունից շեղում` x>ղ հնչյու-

նափոխություն արձանագրում ենք  ղըշտ «նիզակ» - xuàt բա-
ռում: 

f - ֆ°լ°ք «ճակատագիր» -  falak «1.երկինք, 2.ուղեծիր», 

ֆլˆյֆիլ վաÒըտ «պղպեղի լի, առատ ժամանակը, այսինքն՝ 

բերքի ամենաառատ շրջանը» - fulful (հգն.` fal§fil) «տաքդեղ, 
պղպեղ», սուֆրու «ճաշասեղան» - sufra,  իֆտար «նախաճաշ» 
- ifã§r, նահիֆ «նրբամարմին» -  naÈÊf  «նիհար»,  լըհիֆ  
«վերմակ» - liÈ§f  «վերմակ, ծածկոց» և այլն: 

Սվեդիայի խոսվածքում որպես բացառություններ հան-
դիպում ենք  f>փ` փուրդ  «կենտ, կրճատ» - fard «1.մեկ, միակ, 
2.անձ, անհատ» և  f>ք` քըսվէս (ֆ°սֆուս) «փայտոջիլ, մլուկ» 
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- fasfasa (հվք.` fasfas) «փայտոջիլ, մլակ» հնչյունափոխությամբ 
գործածվող փոխառյալ բառերը: 

h - հավու «օդ» - haw§", հòջòմ «հարձակում» - hujåm 

«հարձակում, գրոհ», մեշհուր «հայտնի, անվանի» - maàhår  
«հայտնի, անվանի, փառաբանված», ջահիլ «անգետ», փխբ.` 

«երիտասարդ» - j§hil  «տգետ, անուս», Ò°հըր  «սուգ, վիշտ» - 

qahra, թˆնբուօհ «զգուշացում» - tanbÊh և այլն:   

Արաբերենի հիշյալ հնչույթի դեպքում ունենք h>ղ հընչ-
յունափոխությամբ ջ°ղըլ-ջուղ°լ°ք «ռամիկ տգետների հա-

վաքույթ» - j§hil  (հգն.` juh§l) - «1.անքաղաքավարի, 2.հիմար, 
տգետ»  և  h>խ հնչյունափոխությամբ  ըրխաթ «հանգիստ» - 
r§Èa «հանգստություն, հանգիստ» բառերը: 

Այսպիսով, ինչպես երևում է վերոնշյալ բազմաթիվ օրի-
նակներից` արաբերենի շփական բաղաձայնները հայերենի 
տարածքային տարբերակների փոխառյալ բառերում համա-
պատասխանում են փոխառու լեզվի համարժեք հնչյուննե-
րին: Դիտվում են հիշյալ օրինաչափությունից եզակի շեղում-
ներ: 

 
3. ՁԱՅՆՈՐԴՆԵՐ 

 
Արաբերենի ռնգային m, n, կողմնային l,  քմային y  ձայ-

նորդները նույնպես հայերենի հիշյալ բարբառախմբի համա-
պատասխան հնչյունների համեմատությամբ հնչարտաբե-
րական և գործառական յուրահատկություններ գրեթե չեն 
ցուցաբերում: Հարկ է նշել միայն, որ l-ն ունի ավելի փափուկ 
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արտասանություն, այսինքն` ավելի մոտ է ռուսերենի ль-ին86: 
Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի փոխառություններում  
սրանք բոլորն էլ նույնացել են հայերենի համապատասխան 
ձայնորդներին: Այսպես` 

m - մին° «նավահանգիստ» - mÊn§", մ°ր°ս «ժառանգու-

թյուն» - mir§², ջòմլա «ամբողջը, բոլորը» - jumla, դայման 

«միշտ» - d§"iman, լաղըմ  «ժայռեր պայթեցնելու համար գոր-
ծածվող պայթուցիկ» - laÇam  «ական» և այլն:  

Բացառություն է Սվեդիայի խոսվածքում գործածվող 
մ°սբուհ «ընդունելի, օրինավոր, շիտակ» - masmå# «լսելի, 

ընկալելի, հստակ» բառը, որում տեղի է ունեցել m>բ հնչյու-
նափոխություն: 

n - նիզամ «կարգապահություն» - niî§m, նիÌդի  «կաթիլ» 

- nuqãa, նադիր «հազվագյուտ» - n§dir, բինա «շենք» - bin§", 
ինքար «ուրացում» - ink§r, զէման «ժամանակ» - zam§n, դայ-
ման «միշտ» - d§"iman, լէուն «մարդու կազմվածքը» - laun 

«գույն, երանգ», հալան  «անպատճառ» - È§lan «1.հիմա, այժմ, 
2.անմիջապես» և այլն:  

Քեսաբի խոսվածքում նշված օրինաչափությունից շե-
ղում չենք գտնում, իսկ Սվեդիայի խոսվածքում n>մ հնչյունա-
փոխություն է առկա ջամբ «հարևանը, իր նմանը, իրեն հար-
մարը» - Æanb  «կողմ, կողք» փոխառյալ բառում: 

l - լը³ուօս «ապուր» - labås,  լահըմ  «անագ» - lahm «1.զո-

դում, 2.զոդվածք», ֆ°լ°ք «ճակատագիր» -  falak «1. երկինք, 

2.ուղեծիր»,  ք°լբ  «շուն» - kalb, հ°լըզուն «խխունջ» - Èalazån, 

                                                             
86 տե'ս Ковалев A., Шарбатов Г.,  նշվ աշխ., էջ 24:  
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ֆըÁէլ «պատրույգ» - fatÊl  «պատրույգ,  բռնկիչ, խայծ», Ìաբըլ 

«ընդունված, ընդունելի» - q§bil «1.ընդունող, դիմավորող, 
2.հաջորդ», հ°մըլ «ծառի` շատ պտուղներով բեռնված լինելը» 

- È§mil «1.տանող, կրող, 2.բեռնակիր, 3.հղի» և այլն: l-ի հնչյու-
նափոխության դեպքեր հայերենի նշված բարբառային միա-
վորներում, որքանով կարողացանք պարզել, չեն հանդիպում: 

 y - յարաբ «ո'վ Աստված» - y§  rabb,  j°նի «այսինքն» - 

ya#nÊ, խայալ «ուրվական» - xay§l, աÙամ «արևոտ, առանց 

անձրևի պարզկա օրեր» - yaum «օր», "al-ayy§m «հիշարժան օ-
րեր», °յնիլ  «նշան առնել» - «աչք» #ayn, ղ°յր «ուրիշ, բացի» - 

Çayr «ուրիշ, այլ» և այլն:  

Լ°³°ս (ըլյաբ°ս) «ծառերը չորացնող ախտ» - yabas «չո-

րություն», yab§s «չորացած, չոր» բառում կատարվել է y>լ 
հնչյունափոխություն: Փոխառությունների բառավերջում y-ի 
կիրառության դեպքեր չեն հանդիպում:  

Արաբերենի թրթռուն r ձայնորդը հնչարտաբերական 
հատկանիշներով նման է հայերենի թրթռուն ձայնեղ ռ-ին: 
Անտիոքի բարբառային միավորներում, որտեղ գործառում են 
և՛ ռ,  և՛ ր հնչույթները, արաբերենի r-ն, հիմնականում փո-
խարինվել  է ր- ով` գործածվելով փոխառյալ բառերի բոլոր 
դիրքերում. րահուն  «ռեհան» - riÈ§n,  րէսմի «պաշտոնական» 
- rasmÊ  «պաշտոնական, օրինական», շըրըդ «ժապավեն» - 

àarÊã, ջուրաբ «գուլպա» - jaurab, արաÒ  «օղի» - #araq,  իֆտար 

«նախաճաշ» - ifã§r,  խումար  «բախտախաղ» -  xum§r,  Òաբըր  

«գերեզման» - qabr,  Òամար  «լուսին» - qamar և այլն: 



 
  Սոնա Միքայելյան 

 

48 
 

Բացառություն է Սվեդիայի խոսվածքում կիրառվող 
մ°լիջին  «բուստե ուլունք» - marj§na (հվք.` marj§n)  «1.բուստ, 

մարջան, 2.մանր մարգարիտ» բառը,  որում  կատարվել է  r >լ 
հնչյունափոխություն: 

Վերոնշյալ օրինակներում, ինչպես կարելի է նկատել, 
բառասկզբի ր-ն հայերենին հատուկ ձայնավորային հենա-
րան չի ստացել: Սակայն արձանագրված են նաև ր-ի` ը ձայ-
նավորային հենարանով գործածվող մի քանի բառեր. 
ը×օզ/ը×աուզ «բրինձ» - "urz, ըրօբ «քառորդ» - rub#,  ը×օբ/ը×աուբ  
«ռուպ» - rubb «մրգահյութ, մուրաբա», ըրխաթ «հանգիստ» -  
r§Èa «հանգստություն, հանգիստ» և այլն: Արաբերեն r-ով 
սկսվող  այն բառերը, որոնք հայերենի հիշյալ բարբառային 
միավորներում արտացոլված են ը ձայնավորային հենարա-
նով, ավելի հին փոխառություններ են87: Հարկ է նշել, որ  հա-
յերենի այդ տարածքային տարբերակները բառասկզբի  ր-ի`  
ձայնավորային հենարան ստանալու ավանդույթն արդեն 
կորցրել են:  

Հայերենի վերոհիշյալ բարբառային միավորների արա-
բական փոխառություններում այդ լեզվի երկշրթնային w 
հնչյունը (արտաբերմամբ համապատասխանում է անգլե-
րենի w-ին88) և՛ բաղաձայնային, և՛ ձանորդային (երկբար-
բառի բաղադրիչ) դիրքերում արտահայտված է որպես 
շրթնատամնային վ  բաղաձայն: Հավանաբար պատճառն այն 
է, որ արաբերենի երկշրթնային w-ն հիմնականում գործա-
ռում է որպես ձայնեղ շփական բաղաձայն, այսինքն՝ ինքնու-
րույն հնչյուն է. վˆզէր «վեզիր, նախարար» - wazÊr, վախըթ 

                                                             
87 Չոլաքեան Յ., 2009,  էջ 22: 
88 Ковалев A., Шарбатов Г., նշվ. աշխ., էջ 25:   
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«ժամանակ» - waqt, վաÇա-բիÇա «իրավ որ, Աստված վկա» - 

wa"allah  bi"allah, բˆդˆվի «բեդվին» - badawÊ,  հ°լվու  «հալվա» 

- Èalw§", հավըշ  «բակ» - Èawuà և այլն: Փոխառություններում, 
սակայն, բառավերջում w-ի գործածության օրինակներ չենք 
գտնում: 

Հատկանշական  է, որ Անտիոքի բարբառախմբի տա-
րածքային միավորները, ունենալով  շրթնային  ու/ւ   հնչյուն-
ներով երկբարբառներ89, արաբերենի w երկշրթնային ձայ-
նորդը փոխարինել են շրթնատամնային վ բաղաձայնով: Հա-
վանաբար բաղաձայնային դիրքում w-ն արաբերենի խոսակ-
ցական տարբերակներում արտաբերությամբ մոտենում է 
երկշրթնային շփական ձայնեղ բաղաձայնին: Փոխառյալ բա-
ռապաշարում w>ու հնչյունափոխություն է առկա Սվեդիայի 

խոսվածքում գործածվող Ò°Çուզա/ Ò°Çուզի «քահանայական 

փակեղ» - qalwaîa «պտուտակել, պտուտակով ամրացնել» բա-
ռում:  
 

 
ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ 

ԲՆՈՐՈՇ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐ 
 

1.ՇՓԱԿԱՆՆԵՐ 
 

Արաբերենի բաղաձայնական ենթահամակարգը, Ան-
տիոքի բարբառախմբի համապատասխան ենթահամա-
կարգի հետ որոշ ընդհանրություններ ցուցաբերելով հան-

                                                             
89 Չոլաքեան Յ., 2009,  էջ 21, Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 13: 
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դերձ, ունի նաև հստակորեն առանձնացող յուրահատկութ-
յուններով հնչյուններ, որոնք ևս հաճախ նույնացել են հայե-
րենի քննվող տարածքային տարբերակների` այս կամ այն 
հատկանիշով իրենց նըման հնչյուններին:  

Հայերենը չունի միջատամնային ձայնեղ  þ և խուլ  ²  
շփականներ, որոնք հնչարտաբերական հատկանիշներով 
նման են  անգլերենի  ձայնեղ th-ին [ð], օր.`this «այս» և խուլ 
th-ին [θ], օր.` thing «իր, առարկա»90: Սիրիայի բարբառում þ-
ն, արտաբերմամբ պարզեցվելով, նույնացել է տվյալ համա-
կարգի պարզ ձայնեղ շփական z-ին (օր.` գր. արաբ.`þakÊ «խե-
լացի, ուշիմ», Սիր. բրբ.` zakÊ  և այլն):  Հայերենի հիշյալ բար-
բառային միավորները, չունենալով միջատամնային նմանա-
տիպ հնչյուն, այն փոխարինել են լեզվատամնային ձայնեղ  
զ-ով, կամ գուցե Սիրիայի բարբառային ձևն է արտացոլվել 
հայերեն քննվող տարբերակներում: Հատկանշական է, որ 
այս հնչույթն ունեցող փոխառյալ բառերն ընդամենը  մի 
քանիսն են, քանի որ այն գործածության ցածր հաճախակա-
նություն ունի նաև արաբերենում. °զ°ն «մոլլայի աղոթք» -  

"aþ§n «աղոթքի կանչ, կոչ», °զ°ն գինչիլ «°զ°ն կանչել» - 

"aþ§n  «աղոթքի (ժամի, ժամանակի) մասին հայտնել»,  Ì°զ°բ 

«տառապանք» - #aþ§b «տառապանք, տանջանք¦: þ-ի հնչյու-
նափոխությամբ փոխառություններ չեն հանդիպում: 

Արաբերենի  միջատամնային խուլ շփական ² բաղա-
ձայնն իր արտասանական հատկությունը պահպանում է 
գրական արաբերենի որոշ, օրինակ` իրաքյան, բայց ոչ սի-
րիալիբանանյան, եգիպտական տարբերակներում: Վերջին-

                                                             
90 Ковалев A., Шарбатов Г., նշվ. աշխ., էջ 22: 
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ներում դրա փոխարեն հաճախ արտասանվում է միջատամ-
նային խուլ t հպականը կամ միջատամնային s  շփականը91: 
Այս բաղաձայնը գործառվում է բառի բոլոր դիրքերում, սա-
կայն բառապաշարում այն ևս ունի գործածության ցածր հա-
ճախականություն: Սիրիայի բարբառում այն վերածվել է 
ատամնային պայթական շնչեղ խուլ t-ի (օր.` գր. արաբ.` ²alj 
«ձյուն», Սիր. բրբ.` talÃì և այլն): Քեսաբի խոսվածքում, որի 
բառապաշարում արաբական փոխառությունները բազմա-
թիվ են, այդ հնչույթը հանդիպում է ընդամենը մի քանի բա-
ռում: Ընդ որում, բառասկզբում և բառավերջում` բաղա-
ձայնից հետո,   համապատասխանում է թ-ին` թէօլթ «մեկ եր-
րորդ» - ²ul², իսկ միջձայնավորային դիրքում և բառավերջում` 
ձայնավորից հետո` ս-ին. մ°ս°լ   «1.օրինակ,  2.առակ, 

զրույց» - ma²al «1.օրինակ, նմուշ, 2.նմանություն,  3.ասաց-
վածք, առակ», մ°ր°ս «ժառանգություն» - mir§²: Սվեդիայի 

խոսվածքում միայն մեկ բառ է արձանագրված` թէòլթ «մեկ 

երրորդ» -²ul²: 
Արաբերենի խռչակային խուլ շփական È-ն Անտիոքի 

բարբառային միավորներում փոխարինվել է հիմնականում 
հայերենի կոկորդային խուլ շփական   հ- ով և գործածվում է 

փոխառյալ բառերի բոլոր դիրքերում. հուօÌ «իրավունք» - 

Èaqq, հ°վըշ/հուշ «բակ» - Èawuà,  մահրում «զուրկ, զրկված»-

maÈråm, լըհիֆ  «վերմակ» - liÈ§f  «վերմակ, ծածկոց», թըսբ°հ  

«համրիչ» - tasbÊÈ «1.փառաբանում, դրվատում, 2.տերո-
ղորմյա, համրիչ», մ°շլ°հ  «ողջ մարմինը ծածկող արաբա-

                                                             
91 Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ 96: 
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կան վերարկու» - muàlaÈ  «թիկնոց,  վերարկու»: Իսկ բառա-
միջում  և բառավերջում  È-ն   մի քանի փոխառություններում 
համապատասխանում է հայերենի փափկաքիմքային խ  խուլ 
շփականին, այսինքն` տեղի է ունեցել È>խ հնչյունափոխու-
թյուն. մ°խքˆմու «դատարան» - maÈkama, մուշլ°խ/ մուշլահ 

«լայն վերնազգեստ» - maàlaÈ «թիկնոց,  վերարկու»,  իֆլախիլ 
«բախտավորվել, հաջողություն ունենալ» - "ifl§È «1.հաջողու-
թյուն ունենալը, 2.բախտավորվելը» և այլն: Սիրիայի բար-
բառում  È-ն պահպանվել է, ինչպես` maÈkame, maàlaÈ և այլն: 

Ուշագրավ է, որ առավել մեծ թիվ են կազմում È   

հնչույթ ունեցող փոխառյալ բառերը, մինչդեռ h հնչույթով,  
որն արտաբերական հատկանիշներով հայերենի հ-ին ավելի 
մոտ է, փոխառությունները բավական սակավաթիվ են:      

 
 

2.ՈՒԺԳԻՆ ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ (ԷՄՖԱՏԻԿ) 
ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐ 

 
Արաբերենի ∙, ã, î, ß բաղաձայնների շարքը բնութագըր-

վում է որպես վերատամնային, ուժգին արտասանության (էմ-
ֆատիկ), ցածր տոնայնությամբ հնչյուններ92, որոնք Սիրիայի 
բարբառում հիմնականում պահպանվել են (օր.` ∙arba «հար-
ված» - ∙arbe, ã§qÊa «գլխարկ» - ã§#Êe,  ßaÈÊÈ «իրավ, իսկապես» -  
ßaÈi և այլն):   

Ձայնեղ ∙ հպականը Անտիոքի բարբառախմբի տա-
րածքային տարբերակներում բառասկզբում ձայնավորից 
առաջ և միջձայնավորային դիրքերում համապատասխա-

                                                             
92 Юшманов Н., 1938,  էջ 8: 
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նում է  դ-ին. դաղըթ «ճընշում» - ∙aÇã  «1.ճնշում, 2.սեղմում», 

դարբա «հարված» - ∙arba, Ìադա «դատավոր» - q§∙in, հˆդիէր 

«պատրաստ» - È§∙ir «1.ներկա,  2.ընթացիկ, 3.պատրաստ, 

կանխիկ», Òըդէմի «խարկած սիսեռ» - qu∙§ma «լավ տապա-

կած, կարմրացրած սիսեռ» և այլն: Բաղաձայնից առաջ այն 
համապատասխանում է զ-ին,  որը, սակայն, հազվադեպ է 

հանդիպում. հ°զմ «մարսողություն» - ha∙m, ֆը»իլ «կոտորել, 

ջախջախել» - fa∙a «դատարկել, ազատել, ազատվել (ինչ-որ 
բանից)»:  

Խուլ ã  հպականը փոխառյալ բառերում   հիմնականում 

վերածվել է շնչեղ խուլ թ հպականի. թաբուօÌ  «պնակ» -  ãabaq, 

բարթէլ «կաշառք» - barãÊl,  իֆթար  «նախաճաշ» - ifã§r, շարթ  
«պայման»   - àarã  «պայման, պահանջ» և այլն:  

Կան նաև ã>տ հնչյունափոխությամբ բառեր` տարբուշ/ 
թարբուշ «գլխարկ»-ãarbåà զուգաձևությունը, նուÌտա «կետ» 

nuqãa, տակա  «գլխի ծածկոց, ֆես, գդակ» - ã§qÊa «գլխարկ», իֆ-
տար «նախաճաշ» - ifã§r, շարմուտա «անբարոյական կին» - 
àarmåãa «1.լաթի կտոր, 2.մարմնավաճառուհի» և այլն (բառա-
վերջում դրա գործածության օրինակ, սակայն, չգտանք): Մի 

քանի բառերում առկա է ã>դ անցում. դաÌըմ «1.մի ձեռք հա-

գուստ, 2.ատամնաշար» - ãaqm «1.լրակազմ, 2.կոստյում»  

(ãaqm al-"asn§n «արհեստական ատամնաշար»), նիÌդի «կա-

թիլ» - nuqãa,  շըրըդ «ժապավեն» - àarÊã: Ուշագրավ է, որ  փո-
խառությունների մեծ մասում տեղի է ունեցել  ã>թ հնչյունա-
փոխություն: 



 
  Սոնա Միքայելյան 

 

54 
 

Ինչ վերաբերում է ձայնեղ î շփականին, ապա Սիրիայի 
բարբառում վերջինիս հատուկ է ինչպես պահպանումը, օր.` 

niî§m - Սիր. բրբ.` niî§m «կարգապահություն», այնպես էլ î>∙ 
հնչյունափոխությունը, օր.` naîar >na∙ar «1.տեսողություն,  
2.հայացք»: Հիշյալ փոխառություններում î-ն հանդիպում է 
միայն բառամիջում, այն էլ` մի քանի բառում և արտասանու-
թյամբ պարզեցվելով` նույնացել է հայերենի զ-ին. նազար 
«նայվածք» - naîar «1.տեսողություն, 2.հայացք», նիզամ «կար-
գապահություն» - niî§m, նիզամի «կանոնավոր» - niî§mÊ  

«1.կարգուկանոնին վերաբերող, 2.կանոնավոր», Ò°Çուզա/ 

Ò°Çուզի «քահանայական փակեղ» - qalwaîa «պտուտակել, 

պտուտակով ամրացնել» բայից,  qal§åî «պտուտակ»: 
Այս շարքի վերջին հնչյունը` խուլ ß շփականը, նույ-

նացել է հայերենի ս-ին, առկա է արաբերենից փոխառյալ 
բառերի բոլոր դիրքերում. սահի «իրավ» - ßaÈÊÈ, սուֆատ 
«պատկեր» - ßifa «յուրահատկություն, որակ», մախսուս «մաս-
նավոր» - maxßåß  «հատուկ, յուրահատուկ»,  ուսուլ ս-ին. ֆասլ 
«կարճ ժամանակում» -faßl «1.մաս, բաժանմունք, 2.տարվա 

եղանակ», թասդըÌ «1.փաստ, 2.փաստացի» - taßdÊq «1.հա-

վատ, 2.հաստատում» և այլն: 
Ի մի բերելով վերոշարադրյալը` հարկ է նշել, որ արա-

բերենի ուժգին արտաբերման (էմֆատիկ) բաղաձայնները ևս 
Անտիոքի բարբառախմբի փոխառյալ բառերում հիմնակա-
նում նույնացել են մեկ կամ ավելի հատկանիշներով իրենց 
նման հնչյուններին: 
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3. «ԲԱՐԴ» ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐ 
 

Գրական արաբերենում գործածվում են նաև q (կաֆ),  # 
(այն) և  " (համզա)  բաղաձայնները, որոնք հայերենին խորթ 
են հնչարտաբերական իրենց գրեթե բոլոր հատկանիշներով:  

Խոր հետքիմքային, խուլ հպական q բաղաձայնն ար-
տաբերվում է որոշակի ուժգնությամբ և արտաբերական 
ապարատի լարումով: Այն արաբերենի բաղաձայնական են-
թահամակարգի միջքիմքային k-ից տարբերվում է արտաբեր-
ման տեղով, լարվածության առկայությամբ և շնչեղության 
բացակայությամբ: Հատկանշական է,  որ q -ն,  լինելով զուտ 
գրական արաբերենի հնչյուն, ունենալով գործածության 
բարձր հաճախականություն և կիրառվելով հատկապես 
մտավորականների խոսքում93, արաբերենի խոսակցական 
տարբերակներում և բարբառներում փոխարինվել է "-ով 
(համզա): Հմմ.` գրակ. արաբ.` qatqat «ժլատ» - Սիր. բրբ.` 
"at"at,  գրակ.` fauqa «վերևում» - բրբ.` fÙ"  և այլն: 

Ուշագրավ է, սակայն, որ այն փոխառությունների մի-
ջոցով հնչարտաբերական գրեթե նույն հատկանիշներով ժա-
մանակի ընթացքում սկսել է ի հայտ գալ նաև Անտիոքի տա-
րածքային տարբերակներում94: Ընդ որում, ունի գործածու-

                                                             
93 Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ 59: 
94Ըստ Հ. Չոլաքյանի՝  այն Քեսաբի խոսվածքում պահպանվել է որպես խուլ 
հպական Ì հնչյուն: Սակայն Անտիոքի բարբառային միավորների մյուս 
հետազոտողները (Տ. Անդրեասյան, Ա.Փաշայան, Գ.Հանանյան և այլք) 
փոխառյալ այդ հնչյունը ներկայացնում են որպես ձայնեղ շփական Ò: 
Մինչդեռ Հ. Չոլաքյանն այդպես տառադարձում է Քեսաբի խոսվածքում մի 
քանի բառերով վկայված մեկ այլ հնչյուն` այն-ը (#), որը նշված 
հեղինակները որևէ ձևով չեն առանձնացնում: Հ.Աճառյանն էլ, թվարկելով 
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թյան բարձր հաճախականություն և կիրառվում է փոխառյալ 

բառերի բոլոր դիրքերում. Ìարար/Òար°ր  «որոշում» - qar§r 

«որոշում, բնորոշում», Òամար «լուսին» - qamar, ինթիÌամ 

«վրեժ» - intiq§m, թասդըÌ «1.փաստ, 2.փաստացի» - taßdÊq 

«1.հավատ, 2.հաստատում, 3.վավերացում», արաÒ  «օղի» - 

#araq, տաÌա  «գլխի ծածկոց, ֆես, գդակ» - ã§qÊa «գլխարկ»: 

Հատկանշական է, սակայն, որ օտար այս հնչյունը, ամրանա-
լով Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի հնչյունական համա-
կարգերում, սկսել է ի հայտ գալ նաև հայերեն բառերում՝ փո-
խարինելով հետքիմքային խուլ կ-ին, որը ծագում է հինհայե-

րենյան գ-ից. ÌըÛիլ  «գտնել»,  աÌրուվ «ագռավ», կըլօխ//Ìըլօխ 

«գլուխ», Ìուրծ «գործ», Ìըրզիլ° «գործելի», Ìուրտ «գորտ», 

ÌըÛեմ «գտանեմ» և այլն: Բացի այդ, առկա է նաև հենց հայե-

րենի կ-ից բխող կ>Ì  անցում. Ì°րÌ°ջ < կարկաչ,  Ìըրդիմ< 

կտրեմ95 և այլն: Արաբերենից փոխառյալ Ì-ն, մինչդեռ, ինչ-

                                                                                                                                 
Սվեդիայի բարբառի արաբական կամ թուրքական փոխառությունները, 
այն տառադարձում է որպես ղ# (Աճառյան Հ., 2003, էջ 352): Այս հնչյունի 
տառադարձումն օրինակներում ներկայացնում ենք ըստ բնագրերի:  
            Ընդհանրապես, հայերեն բարբառների փոխառություններում կաֆը 
(q) չունի միատեսակ արտահայտում: Արաբախոս տարածքների հայերեն 
խոսվածքներում այն ունի արաբերենին մոտ արտասանություն և 
տառադարձվում է խուլ Ì-ով  կամ ձայնեղ Ò-ով, իսկ մյուսներում 
նույնանում է հայերեն կ, ղ, երբեմն` խ հնչյուններին: Դա առաջին հերթին, 
գուցե, պայմանավորված է   կաֆի (q-ի) արտաբերման տեղով (խոր 
հետքիմքային), որը միջին դիրք է գրավում հետնալեզվային կ-ի և փափ-
կաքիմքային ղ-ի, խ-ի միջև:   
95տե՛ս Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 24, 212-214,  Հանանյան Գ., նշվ. աշխ, էջ 17,  
Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ.,  էջ 12: 
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պես երևում է կըլօխ/Ìըլօխ, սանտօղ/խ/Ì «սանդուղք», 

Ìըրտիմ/գըրդիմ «կտրեմ», մընջըÌիէÌ/մընճըղիէղ «մժեղ» և այլ 

զուգաձևություններից, ինքնուրույն հնչույթ չէ և համապա-
տասխան բաղաձայնների հետ հնչութային հակադրություն 
չի ստեղծում:   

Փոխառյալ բառերում նկատվում են  q-ի հնչյունափոխ-

ման հետևյալ դեպքերը` q>գ` հ°լուօգ  «օղակ»-Èalaq,  °Ç°գ  

«անասունների կեր, մանավանդ չոր տեսակը» -#alaq և q>խ` 
խուռնու «անկյուն» - qurna, վախըթ «ժամանակ» - waqt:  

Այսպիսով` թեև Անտիոքի բարբառախմբում առկա է կ 
բաղաձայն հնչույթը,  սակայն արաբերենից փոխառյալ բառե-

րում գործածվում  է   Ì-ն (q): Ավելին, մեր լսողական ընկալ-

մամբ, օրինակ` Քեսաբի խոսվածքին նվիրված ձայնագրութ-
յուններում, նաև կենդանի խոսքի հայերեն բառերում հաճախ 
նկատելի է հայերենի կ-ն արաբերենի q հնչույթով փոխա-
րինելու միտում:   

Ինչպես վերը նշեցինք, արաբերենի մի շարք բարբառ-
ներում, այդ թվում նաև` Սիրիայի,  q-ն փոխարինվել է մեկ 
այլ բաղաձայնով` համզայով (")96:  

Համզան խռչակային խուլ հպական բաղաձայն է, որի 
արտասանության ժամանակ ձայնալարերը միմյանց հպվում 
և օդի հոսանքի ուժգին արտամղումով բացվում են: Համզայի 
յուրահատկություններից մեկն այն է, որ խոսքի շղթայում 
հայտնվելով երկու համանման ձայնավորների միջև` սղվում 

                                                             
96 Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ  59-60: 
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է` առաջացնելով § երկար ձայնավորը97: Սիրիայի բարբա-
ռում համզան ավելի հաճախ առկա է բառասկզբում և բառա-
վերջում, օր.` "ab «հայր»: Ինչ վերաբերում է Անտիոքի բարբա-
ռախմբի փոխառություններին, ապա դրանցում այս հնչյունը 
գրությամբ նույնությամբ չի պահպանվել. ուսուլ «կանոն, 
կարգ» - "ußål, ը×աուզ «բրինձ» - "urz, մ°ս°լò «հարց» - mas"ala,  

բինա «շենք» - bin§" և այլն: Միջձայնավորային դիրքում և՛ 
Անտիոքի, և՛ Սիրիայի բարբառներում դրա փոխարեն յ կի-
սաձայնն է ի հայտ գալիս, որը կարելի է համարել ոչ թե ">յ  
հնչյունափոխություն, այլ համզայի անկումով պայմանա-
վորված, ձայնավորների միջև առաջացած հորանջից խուսա-
փելու համար գործածվող հնչյուն, ինչպես՝ խայըն «դավա-
ճան, նենգամիտ» - x§"in, Սիր. բրբ.` xayen, դայման «միշտ»  - 
d§"iman և այլն: 

Արաբերենից փոխառյալ մյուս բաղաձայն հնչյունը` 

Ò-ն, կոկորդային ձայնեղ շփական #-ն է (այն)98: Հնչարտաբե-

րական հատկանիշներով այն արաբերենի ամենաբարդ հընչ-
յունն է. նրա արտաբերման ընթացքում խռչակի մկանները 
լարված են և կիպ հպվում են միմյանց: Հպումը ջղակծկումա-
յին բնույթ ունի: Դադարից հետո տեղի է ունենում մկանների 
ակնթարթային թուլացում, և օդի դուրս մղումով` ձայնալա-
րերը թրթռում են, որի հետևանքով այս հնչյունը արտաբեր-
վում է որպես ձայնեղ բաղաձայն: Գրական արաբերենում և  
Սիրիայի բարբառում #-ը առկա է բառի բոլոր դիրքերում, իսկ 
Անտիոքի բարբառախմբի Քեսաբի խոսվածքում, օրինակ,  

                                                             
97Карабекян С., ''О некоторых  просодических универсалиях в сете данных 
арабской фонологии''', Вопросы арабистики, в. 4, ч. 2, Е., 2001, էջ 3-13: 
98 Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 16: 
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պահպանվել է միայն բառամիջում. մաÒդու «ստամոքս» -  

ma#ida, մաÒլում  «իրավ որ, այդպես է» - ma#låm «1.հայտնի, 

2.իհարկե, անկասկած», նաÒնա  «անանուխ» - na#na# և այլն: 

Արաբերենում բառասկզբում և բառավերջում գործածվող #-ը 
Քեսաբի  խոսվածքի փոխառություններում չի պահպանվել. 
°լ°մ  «մարդկություն»  - #§lam, իլաջ  «դեղ» - #il§j,  ուշúր «տա-

սանորդ (տուրք)» - #uàr, րաղբուն «կանխավճար» - #rbån «կան-

խավըճար», ը×օբ «քառորդ» - rub#, Ìըտ  «քիչ, հազվագյուտ» -  

qiã# «մաս, կտոր»: Մեկ բառում տեղի է ունեցել # > Ì  հնչյունա-

փոխություն. Ì°զ°բ «տառապանք» - #aþ§b «տառապանք, 

տանջանք»: Ինչ վերաբերում է Սվեդիայի խոսվածքին, ապա  
այստեղ  # -ի գրային, հետևաբար նաև դրանից բխող 
արտասանական տարբերակվածություն չի առանձնացվում. 
°զուբ  «ամուրի» - #azab «1.չամուսնացած, 2.ամուրի»,   °յնիլ  

«նշան առնել, աչքադրել» - «աչք» #ayn, բու×°  «մի քիչ հետո» - 

ba#dama «այն բանից հետո, երբ», լալաÒըլ «անզգա, մարած»-la 

"al-#aql, բառացի`«խելք չկա», լ°³էտ «սրածայր փայտ, որով 

խաղում են» - la#ba «1.խաղ, 2.հնարք»: Մեկ բառում   տեղի է 
ունեցել  # > հ անցում. մ°սբուհ «ընդունելի, օրինավոր, շի-

տակ» - masmå# «լսելի, ընկալելի, հստակ»:  
#-ի հնչյունափոխության մասին Սվեդիայի խոսվածքին 

նվիրված իր ուսումնասիրության մեջ հիշատակում է 
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Հ.Աճառյանը` նշելով, որ փոխառյալ մի շարք բառերում  #-ը 
հնչյունափոխվում  է ղ-ի99:   

#>ղ հնչյունափոխությամբ փոխառյալ բառեր են` ս°-

ղ°թ «ժամ, ժամացույց» - s§#a, բըլղիլ «կուլ տալ» - bala#a, նաղ-

նաղ «անանուխ» na#na# և այլն: 
 
 

 4. ՏԵՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԲԵՐՄԱՆ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐ 
 

Արաբերենի բաղաձայնական համակարգում գործա-
ռում են նաև տևական հնչյուններ, որոնք արտահայտվում են 
բաղաձայնների կրկնությամբ: Դրանք Անտիոքի բարբառա-
խմբի արաբական փոխառություններում հիմնականում ար-
տացոլված են որպես այդպիսիք, քանի որ հայերենի տարած-
քային այս տարբերակներին նույնպես հատուկ է բաղաձայն-

ների տևական արտասանությունը100 (ինչպես` կիËուօկ «կայ-

ծակ», հիÇ° «հայելի», հէ»իլ «հազալ» և այլն). այն բացատր-

վում է հենց արաբերենի ազդեցությամբ101: Խնդրո առարկա 

խոսվածքներում գործածվող փոխառյալ բառերից են` Ìու³ու 

«գմբեթ» - qubba,  °×°   «1.հորեղբայր, 2.կնոջ հայր, 3.տարեց 

մարդկանց կոչական դիմելաձև» -#amm, իÇ° «մասնավորա-

պես, բացի» - "ill§ «1.եթե ոչ,  2.բացի, բացառությամբ», աÙամ 

«արևոտ, առանց անձրևի պարզկա օրեր» - yaum «օր»,  "al-
                                                             
99 Աճառյան Հ., 2003, էջ 353: 
100 տե՛ս Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 117, Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 57,  
Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ. էջ 36: 
101 Քյուփելյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 56: 
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ayy§m «հիշարժան օրեր»,  ղը×  «օդի ճնշող` տաք լինելը» - 

Çamm «1.վիշտ, 2.տոթ, հեղձուցիչ օդ», մը× «լեղի, դառնութ-

յուն» - murr «դառը, լեղի, դառնահամ», բը»ուÒ  «խխունջ» - 

bazzaqa «1.թքաման, 2.լորձնէակ, կակղամաշկ կենդանի», բը× 
«վայրի» - barrÊ «1.ցամաքային, 2.վայրի (օր.`կենդանի)», 

դ°³ուրա «խոշոր մուրճ (կվալտ)» - dabbura «մուրճ, փոքր 

մուրճ», և այլն:  
Մի շարք  բառերում, սակայն, բաղաձայնների տևակա-

նությունը չի պահպանվում. յարաբ «ո՛վ Աստված» - y§  rabb, 
հˆդըրիլ «պատրաստել» - Èa∙∙ara, ջընըզդիլ «քթի տակ 

տխուր երգեր մռմռալ» - Æannaza «ննջեցյալի հուղարկավորու-

թյունը կատարել, թաղել», շաÌ  «շերտ, ճեղք» - àaqq «1.ճեղք, 

ծերպ,  2.կես, մաս» և այլն: 
Կան նաև փոխառյալ այնպիսի բառեր, որոնք, ընդհա-

կառակը, արաբերեն տարբերակում չունեն տևական արտա-
սանությամբ բաղաձայն, սակայն խոսվածքներում փոխառվել 

են բաղաձայնների կրկնությամբ. ղը³նիլ «երկար հագուստը  

ծալելով կարճացնել և կարել» - Çabana «1.խաբել, 2.կարելով 

կարճացնել  (հագուստը)», լ°³°ս  «ծառերը չորացնող ախտ» 

- yabas «չորություն», yab§s «չորացած, չոր», լ°³էտ «սրածայր 

փայտ, որով խաղում են» - la#ba «1.խաղ, 2.հնարք» և այլն: 
Այսինքն, ինչպես կարելի է նկատել  վերը  բերված օրի-

նակներից, բաղաձայնների տևական արտահայտումը կամ 
դրա բացակայությունն Անտիոքի բարբառախմբի տարածքա-
յին տարբերակների փոխառյալ բառերում հետևողականորեն 
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և օրինաչափ չի դրսևորվել, ինչպես նաև  ընդգրկում է արա-
բերենից փոխառված սակավաթիվ բառային միավորներ: 
 
 

5.ԴԻՐՔԱՅԻՆ ԵՎ ՓՈԽԱԶԴԵՑԱԿԱՆ 
ՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակնե-

րի` արաբերենից փոխառված բառերի շարքում գտնում ենք 
դիրքային և փոխազդեցական հնչյունափոխության եզակի 
դրսևորումներ: 

Դիրքային հնչյունափոխություն. 
1.Դրափոխություն.  Ç>լ` շըլղիլ  «զբաղվել, ուշանալ» - àuÇl 

(«զբաղմունք, գործ»), h>(r>լ) լ մ°հլ°մ «սպեղանի» - marh§m  

2. Հնչյունի հավելում.  
ա)Բառասկզբի հնչյունի հավելում. ը-ի հավելում` 
ը×օզ/ը×աուզ «բրինձ» - "urz, ըրօբ «քառորդ» - rub#,  ը×օբ/ը×աուբ  
«ռուպ» - rubb «մրգահյութ, մուրաբա», ըսլ°հ  «վայելուչ» - ß§liÈ 

«1.լավ, բարի, 2.պատվարժան»: 
բ)Բառավերջի հնչյունի հավելում. հ-ի հավելում` մ°սբուհ 

«ընդունելի, օրինավոր, շիտակ» - masmå# «լսելի, ընկալելի, 
հստակ»  

3.Բառավերջի հնչյունի անկում. ա) h-ի անկում` յաÇա «ո՛վ 

Աստված» - y§  "al-lah, աÇա «Աստված»  - "al-llah, իշաÇա  «եթե 

Տերը կամենա» - "in à§" "al-llah, վաÇա «իրավ որ, ճշմարիտ» - 

wa" "al-llah, «Աստված վկա», վաÇա-բիÇա «իրավ որ, Աստված 

վկա» - wa  "al-llah  bi " al-llah  «Աստված վկա»:          
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 բ) È-ի անկում` սահի «իրավ» -  saÈÊÈ:  
 գ) n -ի անկում`մարհաբա «բարև» - marhaban, իհալի «ժողո-
վուրդ» - "ah§lin:   

 Փոխազդեցական հնչյունափոխություն. 

1.Առնմանություն. իéան «մարդ» -  ins§n:  

2.Ամփոփում. բու×°  «մի քիչ հետո» - ba#dama «այն բանից 

հետո, երբ»: 
Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակ-

ներում գործածվող փոխառյալ բառերում բաղաձայնների 
հնչյունափոխության  օրինակները, հիմնականում, որքանով 
կարողացել ենք պարզել,  սահմանափակվում են վերոնշյալ-
ներով: 
 

ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 
ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

    
Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի խոսվածքների` 

արաբերենից կատարված փոխառություններում ձայնավոր-
ների կրած պատմական հնչյունափոխությունները, ի տար-
բերություն բաղաձայնների, որոնք, ինչպես վերը նշվեց, 

ավելի շատ ընդհանրություններ են ցուցաբերում փոխատու 
լեզվի բաղաձայնական ենթահամակարգի հետ, տարաբնույթ 

են. այստեղ ի հայտ են գալիս բազմազան յուրահատկութ-
յուններ, որոնք հաճախ միևնույն հետևողականությամբ չեն 

արտահայտվում: Հայերենի տարածքային այս տարբերակնե-
րին (Քեսաբ-Սվեդիայի, Բեյլանի) նվիրված հետազոտութ-
յուններում փոխառությունների միջոցով արձանագըրված 
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արաբերենի ձայնավորները, ինչպես մեր ուսումնասիրութ-
յունն է ցույց տալիս, հաճախ ենթարկվել են տվյալ խոսված-
քին բնորոշ պատմական հնչյունափոխությանը: Ընդհանրա-
պես, արաբերենի և հայերեն հիշյալ բարբառների հնչյունա-
կան և հատկապես ձայնավորային ենթահամակարգերը, 
որոշ ընդհանրություններով հանդերձ, ունեն էական տարբե-
րություններ:  

Գրական արաբերենի ձայնավորներն երեքն են` կարճ և 
երկար տարբերակներով` a, i, u, §, Ê, å102: Կարճ ձայնավոր-
ները, կարելի է ասել, հնչարտաբերական իրենց հիմնական 
հատկանիշներով նման են հայերենի համապատասխանա-
բար միջին շարքի ստորին բարձրացման ա, հետին շարքի 
վերին բարձրացման ու և առաջին շարքի վերին բարձրաց-
ման ի պարզ հնչյուններին: Իսկ երկարները կարճերից տար-
բերվում են միայն իրենց տևականությամբ. նրանց համեմատ 
ունեն գրեթե երկու անգամ ավելի երկար տևողություն103: 
Ուշագրավ է նաև, որ գրային արտահայտում ունեն միայն 
երկար ձայնավորները, իսկ կարճերն անհրաժեշտության 
դեպքում արտահայտվում են տողի վերևում և ներքևում 
դրվող նշանների՝ ձայնանիշերի (Èaraka)  միջոցով:  

Գրական արաբերենն ունի նաև երկու իջնող երկբար-
բառ՝ aw և ay, որոնք կազմավորվում են «...խոսքում կոնկրետ 
դիրքով պայմանավորված, հիմնականում փակ վանկում  ձե-
վավորվող հնչյունների համադրության հետևանքով»104: 
Այսինքն՝ այդ երկբարբառներն առաջանում են այսօր էլ շատ 
լեզուներում գործառող արտասանական նորմերի թե-
                                                             
102 Юшманов Н., 1938,  էջ 10:      
103 Ковалев A., Шарбатов Г., նշվ. աշխ., էջ 14: 
104 Шарбатов Г., Современный арабский язык, М., 1961, էջ 17: 
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լադրանքով, երբ միևնույն վանկում կողք կողքի հայտնվում 
են երկու տարբեր որակի ձայնավորներ կամ էլ առկա է 
ձայնավոր+ձայնորդ համադրություն: 

Ի տարբերություն գրական լեզվի` արաբերենի տարած-
քային տարբերակների ձայնավորային ենթահամակարգերն 
աչքի են ընկնում իրենց բազմազանությամբ: Դրանցում հիմ-
նականում գործառում են նաև հետին շարքի միջին բարձ-
րացման կարճ o և երկար Ù, միջին շարքի միջին բարձրաց-
ման e  և ¿  ձայնավորներ, ինչպես նաև  բարձրացող երկբար-
բառ` u¿105:  

Սիրիայի բարբառում, որի միջավայրում դարեր շարու-
նակ գոյատևում են Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի խոս-
վածքների կրողները, գործառում են նշված հինգ ձայնավոր-
ները` իրենց կարճ ու երկար տարբերակներով, երկբարբառ-
ները,  ինչպես նաև միջին շարքի ստորին բարձրացման կարճ 
Ã հնչյունը106: Այս հնչյունափոխություններն առաջացել են 
արաբերենի պատմական զարգացման ընթացքում, և այսօր 
խոսակցական, բարբառային տարբերակներին բնորոշ է, օրի-
նակ, գրականի ստորին բարձրացման a-ի փոխարեն նաև ա-
ռաջին շարքի վերին և միջին շարքի միջին բարձրացման 
ձայնավոր-ների (i, e) գործածումը: Բարբառներն էլ` որպես 
արաբերենի տարածքային տարբերակներ, բնականաբար, 
հաճախ ազդում են գրական լեզվի վրա՝ փոխելով ընդունված 
արտասանական նորմերը107: Այսպես` «...նկատվում է կարճ a 

                                                             
105 Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ 5, Шарбатов Г., նշվ. աշխ., էջ 17: 
106M. W. Cowell, A reference Grammar of Syrian Arabic  wih  audio CD, W., 
2005, էջ 2,  Эль-Массарани М., Сегаль В., Арабско-русский словарь сирий-
ского диалекта, М., 1978,   էջ 19-20: 
107Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ 97: 
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ձայնավորը u և i ձայնավորներով փոխարինելու միտում, որը 
հանգեցնում է բառի, այսպես կոչված, հնչյունային տարբե-
րակների առաջացմանը. Laյna-Luյna (Իրաքի բրբ.)»108: 

Արաբերենի ձայնավորների որակի դրսևորումը հայե-
րենի դիտարկվող տարածքային տարբերակներում հիմնա-
կանում պայմանավորված է հնչաշղթայում նրանց զբաղեց-
րած դիրքով: Այսինքն՝ այս պարագայում կարևորվում է այդ 
ձայնավորներին հարող բաղաձայնների բնույթը: Հիմնակա-
նում դիտվում են հետևյալ օրինաչափությունները. երկար 
ձայնավորները կայուն են, պահպանում են մաքուր, բայց 
կարճ արտասանությունը, իսկ կարճերը թույլ արտասան-
վելու հետևանքով հաճախ Ã արտաբերվելու միտում ունեն: 
Գործում են նաև փոխազդեցական հնչյունափոխության 
կոնկրետ օրենքներ: 

Արաբագիտության մեջ «կոշտ» համարվող բաղաձայն-
ների (q, Ç, ∙, ã, î, ß, x) հարևանությամբ, օրինակ, հետնա-
լեզվային, ստորին բարձրացման a-ն (ֆաթհա) մնում է անփո-
փոխ, վերին բարձրացման, շրթնային u-ն (դամմա) արտա-
սանությամբ մոտենում է  միջին բարձրացման o-ին, իսկ 
վերին բարձրացման i-ն (քասրա) նմանվում է ռուսերենի ы-
ին: «Փափուկ» բաղաձայնները (նշվածներից բացի մյուս բո-
լորը «փափուկ» են համարվում) ազդում են միայն հետնա-
լեզվային a-ի վրա, որը դրանց հարևանությամբ ձեռք է բերում 
միջնալեզվային արտաբերություն` [e]: Իսկ բառում տարբեր 

                                                             
108 Նույն տեղում: 
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բնույթի՝ «կոշտ» և «փափուկ» բաղաձայնների առկայության 
դեպքում գործում է «կոշտերի» ազդեցության օրենքը109:  

Դիտարկվող բարբառախմբի հայերեն խոսվածքների 
ձայնավորային ենթահամակարգերը ոչ միայն գրական արա-
բերենի, այլ նաև վերջինիս բարբառների համեմատությամբ 
ավելի հարուստ են և՛ պարզ ձայնավորներով, և՛ երկբար-
բառներով, և՛ հետին շարքի ձայնավորների քմային՝ առաջ-
նալեզվային տարբերակներով: Այստեղ, սակայն, գրեթե չկան 
տևական (երկար) ձայնավորներ, իսկ խոսվածքների նույնա-
տիպ հնչյունները հնչարտաբերական հատկանիշներով էա-
կան տարբերություններ չեն ցուցաբերում: 

Քեսաբի խոսվածքը գրական հայերենի (արևելահա-
յերենի կամ արևմտահայերենի) վեց  պարզ ձայնավորներից 
(ի, է, ա, ը, ու, օ) բացի ունի նաև հետնալեզվայինների առաջ-
նալեզվային, այսինքն՝ քմային տարբերակներ՝ ˆ, °, ú, ò,  
նաև` ը-ի առաջընթաց արտաբերությամբ փակ ¾, իսկ ի-ի 

հետընթաց արտաբերությամբ` բաց Å: 

Խոսվածքում գործածվում են նաև բարձրացող՝ էօ, իէ, ուօ  
և իջնող` էյ, իյ, օը  երկբարբառները110: 

Սվեդիայի տարածքի խոսվածքներում (Խտրբեկ, Քա-
բուսիե, Յողուն-Օլուկ) գործառում  են կարճ՝  ա, է, ը, ի, ու, °, 

ú, ò  և երկար  çõ, °, ½, û ձայնավորները111: Առկա են միայն 

իջնող երկբարբառներ` օու, աու,, էու, օյ, °յ, այ, °ու, ½ու, ½յ: 

                                                             
109տե'ս Юшманов Н. В., Грамматика литературного арабского азыка, М., 
1985,  էջ 32:  
110Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 15-28,  Փաշայան Ա., նշվ. աշխ.,  էջ 17-19:   
111 Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 21: 
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Տևական ձայնավորի կիրառությունը բնորոշ է միայն այս 
խոսվածքներին և ունի քերականական նշանակություն` ա-
ռաջանում է գոյականի առկայացման ժամանակ. բառի վեր-
ջին փակ վանկի ձայնավորը, որակը պահպանելով կամ 
հնչյունափոխվելով, դառնում է տևական, որը, փաստորեն, 
որոշյալության հատկանիշ է, ինչպես՝ գըն°գ-գըն°  «կին-

կինը», ջանջ-ջÙնջ, «ճանճ - ճանճը», պըգ - պ½  «բակ-բակը»112:  

Ուշագրավ է, որ Սվեդիայի խոսվածքի ձայնավորական 
ենթահամակարգում միջին բարձրացման շրթնային կարճ 
օ-ն բացակայում է այն դեպքում, երբ այդտեղ գործառում են 

նույն հնչյունի քմային (ú) և երկար (û) տարբերակները113: Ինչ-

պես արդեն նշել ենք, շրթնային այս հնչյունը, իր տարբերակ-
ներով հանդերձ, գրական արաբերենում բացակայում է:  

Սվեդիայի խոսվածքին բնորոշ վերոհիշյալ իրողութ-
յունը (երկար ձայնավորների առկայությունը) արդյո՞ք արա-
բերենի ազդեցության դրսևորում է, թե՞ ներքին անկախ զար-
գացման արդյունք: Այս հարցին ստորև կփորձենք անդրա-
դառնալ: 

Բեյլանի բարբառը ձայնավորների մեծ տարբերակվա-
ծություն չունի. պարզ ձայնավորներն են` ա, է, ը, ի, ու, օ, ե 
(<°), °, ú, ò, և, ի տարբերություն բարբառախմբի մյուս 

խոսվածքների` երկբարբառներով հարուստ չէ: Այստեղ առ-
կա են միայն երկու բարձրացող երկբարբառներ` ուա  և  ուօ114:  

Անտիոքի հայերեն խոսվածքների արաբական փոխա-
ռություններում բավական շատ են իրենց մայրենի լեզվի 
                                                             
112 Ավելի մանրամասն տե'ս Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 21-33: 
113 Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 11, Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 21: 
114 Քյուփելյան Հ., նշվ. աշխ., Ե., 2008, էջ 25-29:  
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գրական տարբերակներից շեղվող բառերը: Դրանք հաճախ 
ոչ թե հայերենի տվյալ տարածքային տարբերակների արտա-
սանական ինչ-ինչ նորմերի ենթարկված ձևեր են, այլ՝ հենց 
արաբերենում պատմական զարգացմամբ առաջացած հնչյու-
նական օրենքների գործառման հետևանք:  

Ելնելով վերոշարադրյալից` Անտիոքի բարբառախմբի 
տարածքային տարբերակների` արաբերենից փոխառյալ բա-
ռերում ձայնավորների դրսևորման յուրահատկությունները 
դասակարգել ենք ստորև ներկայացվող ենթաբաժիններում: 

 
 

1.ԱՐԱԲԵՐԵՆԻ ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ  
ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 

 
Գրական արաբերենին համապատասխանող բառերի  

ձայնավորները վերոնշյալ բարբառային միավորներում հընչ-
յունափոխության չեն ենթարկվել: 

Կարճ a, u, i ձայնավորները մի շարք փոխառություննե-
րում արտացոլվել են որպես այդպիսիք, ինչպես`  

ա) a-ա. դարբա  «հարված» - ∙arba, զանբաÌ «շուշան» -  
zabaq, նազար «նայվածք» - naîar «1.տեսողություն, 2.հայացք», 

Òաբըր «գերեզման» - qabr,  Òամար «լուսին» - qamar, արաÒ 

«օղի» - #araq և այլն:  

 բ) u-ու. Ìումաշ  «կերպաս» - qum§à, խումար «բախտա-

խաղ» - xum§r, դ°³ուրա «խոշոր մուրճ, (կվալտ)» - dabbura 

«մուրճ, փոքր մուրճ» և այլն: 
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գ) i-ի. բինա «շենք» - bin§", նադիր «հազվագյուտ» - n§dir, 
թահթըլ հիսաբ  «ի հաշիվ» - taÈta "al - Èis§b, զուգաձև օրինակ`  
հ°դիր/հադըր «1.պատրաստ, 2.ներկա» - È§∙ir §1.ներկա,  

2.ընթացիկ,  3.պատրաստ, կանխիկ¦ և այլն:  
Բերված օրինակների մեծ մասում, ինչպես կարելի է 

նկատել, արաբական փոխառությունների ձայնավորները չեն 
հնչյունափոխվել, քանի որ այդ բառաձևերում առկա են 
«կոշտ» բաղաձայններ կամ երկար §: Պետք է նշել, սակայն, 
որ բառում հատկապես u, i  կարճ ձայնավորների չհնչյունա-
փոխված ձևերը բավական սակավաթիվ են, եթե չասենք` 
եզակի: 

Երկար §, Ê, å ձայնավորներն Անտիոքի բարբառախմբի 
հայերեն խոսվածքների փոխառյալ բառերում  վերածվում են 
կարճերի՝  առանց որակական փոփոխության, քանի որ այս 
բարբառախումբը  երկար ձայնավորներ, ինչպես նշեցինք, 
չունի. 

ա) §-ա. իլաջ «դեղ» - #il§j, մալ  «ունեցվածք» - m§l, 

ինթիÌամ «վրեժ» - intik§m,  իֆթար «նախաճաշ» - "ifã§r, աÙամ 

«հիշարժան օրեր», եզ.թ.` yaum «օր» - «արևոտ, առանց 
անձրևի, պարզկա օրեր» - "al- "ayy§m, թահթըլ հիսաբ  «ի 
հաշիվ» - taÈta "al - Èis§b,    հալան  «անպատճառ» - È§lan 

«1.հիմա, այժմ, 2.անմիջապես» և այլն:    
բ) å-ու. մունի «ուտելիքի պաշար» - måna, մ°սբուհ 

«ընդունելի, օրինավոր, շիտակ» - masmå# «լսելի, ընկալելի, 
հստակ», մախսուս «մասնավոր» - maxßåß  «հատուկ, յուրա-
հատուկ», մահրում «զուրկ, զրկված»- maÈråm, շարմութ/տա 

«1.փալաս, 2.մարմնավաճառուհի» - àarmåãa և այլն:  
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գ) Ê-ի. թախթիդ «հատակագծում» - taxãÊã, նահիֆ «նի-
հար» - naÈÊf «նրբամարմին», նիզամի «կանոնավոր» - niî§mÊ, 

թահթըլ սըùին «դանակի սպառնալիքով» - taÈta "al - sikkÊn և 

այլն: 
Դիտարկվող բարբառային միավորներից Սվեդիայի 

տարածքի խոսվածքներում տևական ձայնավորների կիրա-
ռությունը, ինչպես վերը նշեցինք, գոյականի առկայացման 
կարգի՝ որոշյալության դրսևորման ցուցիչ է և այդպիսով ունի 
ոչ թե հնչյունաբանական, այլ` ձևաբանական նշանակութ-
յուն: 

Երկար ձայնավորների չհնչյունափոխված ձևեր Սվե-
դիայի խոսվածքում հազվադեպ են հանդիպում: Դրա պատ-
ճառը, կարծում ենք, առաջին հերթին պետք է փնտրել հենց 
արաբերենում: Ժամանակակից արաբերենի` ինչպես խո-
սակցական տարբերակներում, այնպես էլ բարբառներում 
երկար և կարճ ձայնավորների միջև տարբերակվածությունը 
հաճախ այնքան աննշան է լինում, որ այդպիսով հանգեցնում 
է երկարության և կարճության հատկանիշի հնչութայնության 
կորստին, հետևաբար նաև՝ ձայնավորների տևականության 
վերացմանը115:  
 

2.ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Ինչպես հայտնի է, արաբերենում բառարմատը մեծ 

մասամբ ընկալվում է որպես եռաբաղաձայն հաջորդակա-
նություն, քանի որ քերականական իմաստները հաճախ ար-

                                                             
115 Шагаль В., նշվ. աշխ., էջ  63,  Шарбатов Г.,  նշվ. աշխ., էջ 19: 
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տահայտվում են նաև արմատի ներքին ձայնդարձով (դրան 
հանգամանորեն կանդրադառնանք համապատասխան բաժ-
նում): Հավանաբար, ինչպես սովորաբար նշվում է, ձևաբա-
նական այդ յուրահատկությունն է պատճառը, որ արաբե-
րենում, ի տարբերություն շատ այլ լեզուների, բառում ոչ թե 
ձայնավորներն են ազդում բաղաձայնների վրա, այլ հակա-
ռակն է տեղի ունենում՝ առաջացնելով ձայնավորների 
հնչարտաբերական հատկանիշների փոփոխություններ: Այդ 
պատճառով, հարևան բաղաձայնի տեսակով պայմանավոր-
ված, տվյալ ձայնավորը որակապես կամ փոխվում է կամ էլ 
մնում է նույնը116:  

1.Ժամանակակից արաբերենին բնորոշ է, օրինակ, մի 
շարք` այսպես կոչված «փափուկ» բաղաձայնների (b, d, s, z, 
t, f, m, n) ազդեցությամբ հետին շարքի a-ի կարճ և երկար 
տարբերակների առաջնալեզվային, այսինքն՝ քմային արտա-
բերությունը` ä, անգամ որակի փոփոխությամբ` e  կամ i  
ձայնավորների վերածվելը117: Անտիոքի բարբառախմբի` ա-
րաբերենից կատարված փոխառություններում արձանագըր-
ված են այդպիսի բառերի արդեն հնչյունափոխված ձևերը. 
դ°րս «դաս» - dars, Սիր. բրբ.`darÃs, ն°ֆս «1.հոգի, 2.ձգտում, 

3.ախորժակ» - nafs, Սիր. բրբ.` nafÃs, ն°հիտ «սրբատաշ» 

(քար) - naÈit, բ°շիÒ  «բազե» - b§àiq, մ°շլ°հ «ողջ մարմինը 

ծածկող արաբական վերարկու» - maàlaÈ «թիկնոց, վերար-
կու», բ°դիխ «սեխ» - baããÊx  "aßfar,  ջ°մի  - j§mi# «մզկիթ», մաս-

                                                             
116 Юшманов  В., 1985, էջ. 32, Ковалев А., Шарбатов Г.,  նշվ. աշխ., էջ  14-16: 
117Նշված հնչյունները ռուս արաբագիտության մեջ հաճախ անվանվում են 
նաև «միջին բաղաձայններ», տե'ս  Ковалев А., Шарбатов Г., նշվ. աշխ., 
էջ 16:  
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խարու «ծաղրածու»  - masxara «1.ծաղրի առարկա, 2.դիմակ», 
մ°շղուլ  «զբաղված» - maàÇål, բˆդˆվի «բեդվին» - badawÊ, 

մ°մդուհ «փառաբանված, գովերգված, բարբառում`«բերրի, 

լավ մշակված, թանկարժեք (հողատարածք)» - mamdåÈ,  
մուշդˆրու «հաճախորդ» - muàtarin և այլն:  

Պետք է նշել, սակայն, որ այս լեզվական երևույթը խոս-
վածքներում հետևողականորեն չի արտահայտվում. առան-
ձին դեպքերում վերոհիշյալ բաղաձայնների ազդեցությամբ 
ա-ի քմայնացում չի դիտվում, օր.` թահթըլ հիսաբ  «ի հաշիվ» 
- taÈta "al - Èis§b, մարհաբա  «բարև» - marÈaban «բարի 
գալուստ», նաֆսըքըբիր «հպարտ, պատվախնդիր» - nafs "al-
kabÊr, ֆասըլ «կարճ ժամանակում» - faßl «1.մաս, բաժանմունք, 
2.տարվա եղանակ», բարթէլ «կաշառք» - barãÊl, բինա «շենք» - 
bin§", մալ «ունեցվածք»  - m§l և այլն:  

Նկատելի է նաև հակառակ երևույթը. ա-ի քմայնացում 
դիտվում է ոչ  «փափուկ» բաղաձայնների ազդեցությամբ, օր.` 
Òա×°ր  «որոշում, բնորոշում» - qar§r, հ°մըլ «1.բեռնակիր, 

2.բերքառատ ծառ - È§mil  «1.տանող, կրող,  2.բեռնակիր», 
ջ°հթ  ինիլ «ճիգ թափել» -  jahd  «ճիգ, ջանք», ղ°յր «ուրիշ, 

բացի» - Çayr  «ուրիշ, այլ»  և այլն: Սա, կարծում ենք, տարբեր 
բացատրություններ ունի. դա կարող է լինել կամ հենց 
խոսվածքի հնչյունական օրենքների գործառման, կամ այլ 
լեզուների, մասնավորապես` թուրքերենի ազդեցություն: 
Բացի այդ, հատկապես երկվանկ և բազմավանկ բառերում 
այս օրինաչափությունից շեղումները հաճախ հետևանք են 
ձայնավորների ներդաշնակության օրենքի գործառության 
(այդ մասին` ստորև):  
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Ինչ վերաբերում է վերին բարձրացման  կարճ i, u և եր-
կար Ê,  å ձայնավորներին, ապա «փափուկ»  բաղաձայնների 
հարևանությամբ դրանք որևէ փոփոխություն չեն կրում118 և 
փոխառություններում էլ նույնությամբ արտացոլվել են՝ ա-
ռանց, իհարկե, երկար ձայնավորների առկայության դեպ-
քում տևականության հատկանիշի պահպանման. բինա 

«շենք» - bin§",  նադիր «հազվագյուտ»- n§dir, նաÌդի «առձեռն» 

- naqdÊ, մուշլ°խ «լայն վերնազգեստ» - muàlaÈ  «թիկնոց,  վե-

րարկու»: Հիշյալ օրենքից, իհարկե, կան նաև շեղումներ.մòլք 

«ունեցվածք» - mulk, մòր°³° «մուրաբա» - murabba, թòլթ 

«մեկ երրորդ»- ²ul², մòդըր «կառավարիչ» -  mudÊr   և այլն: 

Արաբերենում կարճ a-ն և երկար §-ն չեն քմայնանում 
բառում կոշտ, ուժգին արտաբերման բաղաձայնների (∙, ã, î, ß) 
առկայության դեպքում, քանի որ վերջիններն ունեն ցածր 
տոնայնությամբ արտասանություն: Ոչ քմային արտասանու-
թյունը պահպանվել է նաև փոխառյալ բառերում. ինչպես՝ 
դարբա «հարված» - ∙arba, թախթիդ «հատակագծում» - taxãÊã, 
նիզամ «կարգապահություն» - niî§m, մասլահաթ «շահի աղբ-
յուր, շահեկանություն» - maßlaÈa «օգուտ, շահ», ֆըրսանթ 
«առիթ» - furßa «1.հարմար պահ, առիթ, 2.ընդմիջում, արձա-
կուրդ», մախսուս - maxßåß «մասնավոր, հատուկ», տակա   
«գլխի ծածկոց, ֆես, գդակ» - ã§qÊa «գլխարկ», տաիբ  «լավ» 
(հավանության արտահայտություն) - ãayyib: Բացառություն է, 
թերևս,  Քեսաբի խոսվածքում հանդիպող ս°դ°ֆ  «սադաֆ» - 

ßadaf բառը: Ընդհանրապես, արաբերենից փոխառյալ ուժգին 
արտաբերման (էմֆատիկ) բաղաձայններ ունեցող բառերը 
                                                             
118 Նույն տեղում: 
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հայերենի խնդրո առարկա խոսվածքներում սակավաթիվ են 
(դրանց գործածության հաճախականությունը արաբերենում 
ևս բարձր չէ): 

2.Արաբերենի i ձայնավորն  արտասանությամբ նման է 
հայերենի ի-ին: Սակայն քանի որ արաբերենի ձայնավոր-
ները, ինչպես նշել ենք, կրում են հարևան բաղաձայնների 
ազդեցությունը, ուստի էմֆատիկ և մի շարք այլ բաղաձայն-
ների ազդեցությամբ i-ն հաճախ արտասանվում է ռուսերենի 
ы ձայնավորի պես119: Գուցե հենց արաբերենում առկա այս 
յուրահատկությունն է պատճառը, որ կարճ և երկար i ձայնա-
վորը հայերենի վերոնշյալ խոսվածքներ թափանցած բավա-
կան թվով փոխառություններում հանդես է գալիս հնչյունա-

փոխված ձևով` i, Ê >ը. թասդըÌ «1.փաստ, 2.փաստացի» - 

taßdÊq «1.հավատ, 2.հաստատում, 3.վավերացում», շըրըդ «ժա-

պավեն» - àarÊã, Ìալըբ  «կաղապար» - q§lib,  մըզրաÌ  «նիզակ» 

- mizr§q «նիզակ, տեգ», ֆըլըջ «կաթված» - f§lij, Ìաբըլ «ընդուն-

ված, ընդունելի» - q§bil «1.ընդունող, դիմավորող, 2.հաջորդ, 
եկող», մեջլըս «ժողով» - majlis, հ°մըլ «1.բեռնակիր, 2.բերքա-

ռատ ծառ -È§mil «1.տանող, կրող  2.բեռնակիր», սըր «գաղտ-
նիք» - sirr,  ֆըջըր «չար, անառակ, շարժուն (մանուկ)» - f§jir 
«1.մեղսավոր, 2.անառակ», մòդըր «կառավարիչ» - mudÊr  

«1.կառավարիչ, տնօրեն 2.ռեկտոր», մաշըգ «ունելի» -  m§àÊq և 
այլն: 

Մի քանի բառում տեղի է ունեցել  i, Ê > է  հնչյունափո-
խություն. բարթէլ «կաշառք» - barãÊl,   շըրէք  «գործակից, բաժ-

                                                             
119  Кузьмин А., Учебник арабского языка,  М., 2001, էջ. 9: 
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նեկից» -  àarÊk,  ֆըÁէլ  «պատրույգ» - fatÊl  «պատրույգ, բռնկիչ, 

խայծ», հˆéէր «խսիր» - ÈaßÊr,  յˆéէր  «գերի» - yasÊr «գերիներ, 

ստրուկներ» (եզ. թ. "asÊr), ջէհըզ «օժիտ» - jih§z, խալէս «ազատ» 
- x§liß «1.մաքուր, անկեղծ, 2.ազատ», շըբէն «կնքահայր, քա-
վոր» - àabÊn «1.խաչեղբայր, 2.կնքահայր» և այլն: Սա, կարծում 
ենք, Սիրիայի բարբառի կամ թուրքերենի հնարավոր ազդե-
ցություն է: 

3. Արաբերենի u ձայնավորի արտասանության ժամա-
նակ շրթունքները կլոր են: Որոշ դեպքերում այս հնչյունը 
ստանում է օ-ի արտասանության երանգ, իսկ բառի վերջին 
փակ վանկում հաճախ պարզապես օ է  արտասանվում120: 
Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի տարածքային տարբե-
րակների` արաբերենից փոխառյալ բառերում, ինչպես երե-
վում է վերը բերված օրինակներից, u-ն հաճախ չի հնչյունա-
փոխվում: 

Սակայն նկատվում են նաև u -ի հնչյունափոխության 
դեպքեր, մասնավորապես`  u, å >ò. մòլք «ունեցվածք» - mulk, 

քòրսա «աթոռ» - kursÊ, ջòմլա «ամբողջը, բոլորը» - jumla, 

մòդըր «կառավարիչ» - mudÊr «1.կառավարիչ, տնօրեն, 2.ռեկ-

տոր», ջò³ի  «լայն վերնազգեստ» - jubb «ջուբբա (լայն թևքե-

րով վերնազգեստ)», Ò°Çòն  «ծխամորճ» - ÇalÊån «ծխամորճ, 

չիբուխ» և այլն: 
Մի  շարք բառերում տեղի է ունեցել  u, å >ը հնչյունա-

փոխություն. խըշդ «նիզակ»-xuàt «նիզակ, գեղարդ», հավըզ 

                                                             
120 տե'ս Кузьмин, А., նշվ. աշխ., էջ 9: 
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«ավազան» - Èawu∙, հավըշ  «բակ» - Èawuà, նամըս «պատիվ» - 
n§mås   «1.օրենք, կանոն,  2.պատիվ, խիղճ», ֆըսդան «կանացի 

հագուստ» -  fust§n, ֆըրÌա «գժտություն» - furqa «1.բաժանում, 

տրոհում, 2.տարաձայնություն, գժտություն», Òը³ի կամ Òը³ըգ  

«ձնագունդ, ձնագնդիկ» - qubba, հ°վըշ «բակ» - Èawuà, մը× 
«լեղի, դառնություն» - murr «դառը, լեղի, դառնահամ» և այլն: 

Արաբերենի նշված ձայնավորների` հայերենի բարբա-
ռային միավորներում ը-ի հնչյունափոխվելը, կարծում ենք, 
հաճախ նաև արաբերենի ազդեցություն է, քանի որ, ինչպես 
նշել ենք, հատկապես կարճ ձայնավորները գրական լեզվում 
Ã արտաբերվելու միտում ունեն: 

Քեսաբի խոսվածքում գործածվող մի քանի բառում 
դիտվում է  u, å >օ հնչյունափոխություն. զընբօր «իշամեղու» - 

zunbår, լօÌմու «պատառ» -luqma, ը×օբ «ռուպ» - rubb «մրգա-

հյութ, մուրաբա», ըրօպ «քառորդ» - rub#: Սվեդիայի խոս-
վածքը, ինչպես նշել ենք, չունի օ ձայնավոր, ուստի այստեղ 
չեն հանդիպում նաև u,å >օ հնչյունափոխությամբ օրինակներ:  
 
 

3. ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՄԸ  

 
Երբեմն հստակ չէ, թե Անտիոքի հայերեն բարբառային 

միավորներում այս կամ այն փոխառյալ բառը որ լեզվի՝ ա-
րաբերենի՞, հայերենի՞, թե՞ թուրքերենի հնչյունական օրենք-
ների կրողն է: Այսպես՝ արաբերենում  Ê ձայնավորն օժտված 
է հարեվան վանկի §-ին հաղորդելու ¿-ի արտաբերման հակ-
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վածություն: Այսինքն՝ բառում վերին բարձրացման Ê-ն, ազդե-
լով մյուս վանկի ստորին բարձրացման §-ի վրա, արտա-
բերման տեղով մոտեցնում է իրեն՝ դարձնելով միջին բարձ-
րացման ¿: Այս երեվույթն արաբերենում կոչվում է "im§lah121: 
Ի դեպ, այդպիսի ներքին հնչյունափոխությունը բառիմաստի 
կամ քերականական իմաստի փոփոխություն չի առաջաց-
նում, ինչպես` #¿lim<#§lim «գիտնական»:  

Ձայնավորների առնմանական հիշյալ տիպի հնչյունա-
փոխությունը, որը կոչվում է նաև ձայնավորների ներդաշնա-
կություն, հատուկ է ոչ միայն արաբերենին, այլ նաև Ան-
տիոքի տարածքային տարբերակներին122: Երբեմն դժվար է 
հաստատապես նշել, թե այս կամ այն փոխառյալ բառում 
ձայնավորների ներդաշնակություն հայերենում է առաջացել, 
թե՞ արաբերենում: Ավելին, այս երևույթը, ինչպես հայտնի է, 
բնորոշ է նաև թուրքերենին: Ուրեմն հարց է առաջանում. 
հարյուրամյակներ շարունակ Օսմանյան կայսրության միջա-
վայրում համատեղ գոյատևած արաբերենը, թուրքերենը և 
Անտիոքի տարածքային տարբերակներն այս առումով ինչ-
պե՞ս, ի՞նչ չափով են միմյանց վրա ազդել: Դրանցից յուրա-
քանչյուրը, բնականաբար, ունի հնչյունական տվյալ օրենքի 
գործառման իր յուրահատկությունները:  

Ձայնավորների ներդաշնակությունը հայերենի բար-
բառներում բավական լայնորեն է տարածված և մեծ մասամբ 
իր գործառական հատկանիշներով տարբերվում է և՛ թյուր-
քական լեզուների, և՛ արաբերենի համապատասխան հնչյու-
նափոխական օրինաչափությունից: Հայերենում այն և՛ 

                                                             
121 Юшманов Н., 1938,  էջ 10: 
122 Փաշայան Ա., նշվ. աշխ., էջ 21: 
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առաջընթաց, և՛ հետընթաց գործառություն ունի, մինչդեռ 
թուրքերենում, օրինակ, միայն առաջընթաց է123: Իսկ արա-
բերենում սահմանափակ կիրառություն ունի, և, բացի այդ, 
օրենքը կարող է չգործել` պայմանավորված բառում ուժգին 
արտաբերման (էմֆատիկ) բաղաձայնների առկայությամբ124:  

Փոխառությունների պարագայում երբեմն դժվար է որո-
շել տվյալ բառում երևույթի առաջացման սկզբնաղբյուրը. 

օրինակ` թիմս°հ «կոկորդիլոս» - tims§h, բ°շիÒ  «բազե» -  
b§àiq և այլ բառերում  i-ի ազդեցությամբ §-ի քմայնացում 
բոլոր երեք` հայերեն, արաբերեն, թուրքերեն լեզուներում էլ 
կարող էր առաջանալ միմյանցից անկախ:  

Ձայնավորների ներդաշնակության օրենքի գործառման 
օրինակներ են նաև հետևյալ բառերը`°զ°ն «մոլլայի աղոթք» 

- "aí§n «աղոթքի կանչ, կոչ», բˆքˆրու «ճախարակ» - bakara, 

բ°դ°լ «1.փոխարեն, 2.փոխարժեք, փրկագին» - badal, Ì°լ°մ 

«մատիտ» - qalam, մ°Òլ°բ «կղմինդր» - maqlab «1.կույտ, աղ-

բակույտ, 2. թակարդ», մòր°³° «մուրաբա» - murabb§ և այլն:  

Միշտ չէ, որ քննվող փոխառություններում գրական 
լեզվի համեմատությամբ դիտվող հնչյունափոխությունը 
հնարավոր է լինում բացատրել միայն արաբերենի կամ 
խնդրո առարկա հայերեն բարբառների հնչյունական օրենք-
ներով: Կարելի է ենթադրել, որ դրանց մի մասը թուրքերենից 
միջնորդավորված ձևեր են, ինչպես՝ ջըրըմ «տուգանք» -  jarm,  
խաթըր «հարգանք» - xaãar «վտանգ»  և այլն:  

                                                             
123 Աճառյան Հ., Քննություն Ագուլիսի բարբառի, Ե., 1935, էջ 154: 
124 Юшманов Н., 1938, էջ 10: 
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4. ՇԵՇՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ 
ՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ.  

ՊԱՐԶ ՁԱՅՆԱՎՈՐԻ ԵՐԿԲԱՐԲԱՌԱՑՈՒՄ 

 
Վերոշարադրյալում հիմնականում քննության առանք 

այն դեպքերը, երբ արաբերենից փոխառված բառերը Ան-
տիոքի տարածքային տարբերակներ են թափանցել մայրենի 
լեզվում` արաբերենում, պատմական հնչյունափոխությամբ 
ձևափոխված տեսքով: Սակայն կան նաև այնպիսիք, որոնք 
ենթարկվել են հայերենի խնդրո առարկա բարբառային միա-
վորներում գործող հնչյունական օրենքներին: Դրանցից 
արաբերենից կատարված փոխառություններում ամենից ա-
վելի ցայտուն դրսևորում ունի Անտիոքի խոսվածքներին 
բնորոշ հիմնական օրինաչափությունը՝ բառում շեշտի ազդե-
ցությամբ պայմանավորված հնչյունափոխությունը:   

Արաբերենի, ինչպես և Անտիոքի հայերեն բարբառային 
միավորների շեշտը ուժգին է և չունի դրսևորման տարբե-
րակներ125: Սակայն երկու լեզուներում էլ դրանք գործառութ-
յամբ զանազանվում են: Արաբերենում շեշտակիր է բառի 
նախավերջին երկար վանկը, իսկ կարճի դեպքում շեշտն 
անցնում է վերջից երրորդ վանկին126: Անտիոքի բարբառա-
խմբի տարածքային տարբերակներում, ինչպես նաև գրական 
հայերենում, շեշտվում է բառի վերջին ձայնավորը127: Բացա-
ռություն է գաղտնավանկային ը-ն:  

                                                             
125 Юшманов Н., 1938,  էջ 12, Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 25:  
126 Юшманов Н., 1985,  էջ 38: 
127 Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 25, Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 55: 
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Արաբական փոխառությունները, մեր դիտարկմամբ, ի 
սկըզբանե հիմնականում արտասանվել են Անտիոքի հայե-
րեն բարբառային շեշտադրությամբ, թեև չի բացառվում, որ 
երբեմն պահպանվել է նաև բառի բնիկ շեշտը, որը հատուկ է 
երկլեզվյա բնակչության մայրենի լեզվի խոսակցական տար-
բերակին: Այսպիսի եզրակացության համար հիմք է ծառա-
յում այն հանգամանքը, որ այդ փոխառյալ բառաձևերի մի 
մասը ենթարկվել է հայերեն հիշյալ խոսվածքներին հատուկ՝ 
բառում շեշտադրությամբ պայմանավորված հնչյունափո-
խական կանոններին: Օրինակ` հայերենի բարբառների 
արևմտյան խմբակցությանը, այդ թվում նաև Անտիոքի բար-
բառախմբին, բնորոշ է բազմավանկ բառի միջնավանկի ձայ-
նավորի սղում128, որը դիտվում է նաև արաբական փոխառու-
թյուններում. հ°լըզուն «խխունջ» - Èalazån. այստեղ առկա է 

միջնավանկի a ձայնավորի սղում: 
Քեսաբի և Սվեդիայի հայերեն խոսվածքներում շեշտի 

ազդեցությամբ տեղի է ունենում պարզ ձայնավորի երկբար-
բառացում129 (օր.`ծուօռ < ծառ, գիէր <գեր, շօուն < շուն և այլն): 
Այն գործառում է նաև արաբերենից փոխառված բառերում. 

1. a, § >ուօ - հ°լուօգ  «օղակ» - Èalaq, թաբուօÌ  «պնակ» - 

ãabaq, Ìասուօբ  «մսագործ» - qaßß§b, դուլուօբ «պահարան» - 

dål§b, խˆբուօր «լուր» - xabar, հուօլ «վիճակ» - È§l, հուօÌ «իրա-

վունք» - Èaqq, նաջուօր «ատաղձագործ» - najj§r, դˆֆթուօր 

«տետրակ» - daftar և այլն: 

                                                             
128 Մուրադյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 86:               
129 Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 20, Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 13-14, 
Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 42-46: 
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2. i, Ê >իէ - բˆդիէխ «սեխ» - baããÊx "aßfar, բաÝիէÌ  «ճուռակ, 

սակռ, շահեն» - b§àiq «բազե»,  հˆդիէր «պատրաստ» - È§∙ir, 

նիէրջիէս  «նարգիզ» - nirÆÊs և այլն: 
3. i, Ê  >ուօ  - ֆուջուօր  «չարաճճի»   - f§jir «1. մեղսավոր, 

2.անառակ»,  թˆնբուօհ «զգուշացում» - tanbÊh,  աշրուօթ  «մեծ 

գերդաստան» -  #aàÊra և այլն: 
4. u, å > էու  - թէòլթ «մեկ երրորդ» -²ul², գէուխ «շերամ 

պահելու գետնահարկ շինություն» - kåx  «խրճիթ»,  Ò°ֆլէուն  

«մայրի ծառի խեժը» - qalafåniyya  «բևեկնախեժ, խեժ» և այլն: 

5. å >ուօ  -  լը³ուօս «կիսաթանձր ապուր» - labås  

6. u >էօ  - բըլբէօլ  «սոխակ» - bulbul  
7. å >աու -  թարբաուշ  «գլխանոց» - ãarbåà «ֆես»   
Այսպիսով,  հայերեն հիշյալ բարբառային միավորների 

և արաբերենի շփումները, ինչպես արդեն նշել ենք, սկիզբ են 
առնում վաղ ժամանակներից: Հետևաբար` արաբական ներ-
թափանցումների սկիզբը հայերեն բարբառներ  նույնպես հին 
է: Այդ փոխառությունները, իհարկե, իրենց մեջ պահում են 
պատմության ընթացքում մայր լեզվի կրած որոշ հնչյունա-
փոխված ձևեր: Բայց դրանցում առկա են նաև փոխառու 
լեզվի՝ Անտիոքի հայերեն խոսվածքների ձայնավորային 
ենթահամակարգի այս կամ այն օրինաչափության դրսևո-
րումները: 

Անտիոքի հայերեն խոսվածքները, հարյուրամյակներ 
շարունակ գոյատևելով արաբերենի հետ տևական շփման 
միջավայրում, բնականաբար, կատարել են մեծաքանակ 
փոխառություններ: Դրանց մի մասում մայրենի լեզվի հնչյու-
նական յուրահատկությունները պահպանվել են, քանի որ 
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չեն հակասում հայերենի տվյալ խոսվածքների հնչյունական 
օրենքներին, իսկ որոշ մասն էլ ենթարկվել է այդ օրենքներին: 
Եվ այսօր ոչ բոլոր դեպքերում է հնարավոր ստույգ նշել, թե 
Անտիոքի հայերեն բարբառային միավորների արաբական 
փոխառություններում առկա ձայնավորային փոփոխություն-
ներից որոնք են օտար` արաբերենի և որոնք` հայերենի քե-
րականական առանձնահատկությունների ազդեցություն: 
Կան նաև այնպիսիք, որոնք ո՛չ գրական արաբերենի հնչյու-
նական օրենքների, և ո՛չ էլ հայերենի վերոնշյալ խոսվածք-
ների հնչյունական օրենքների կրողն են: Ու թեև վկայված են 
որպես արաբերեն փոխառություններ և արաբերեն արմատ-
ներ են, սակայն հավանաբար դրանք էլ միջնորդավորված 
փոխառություններ են և կրում են երրորդ լեզվի (օր.` թուրքե-
րենի) հնչյունական օրենքների ազդեցությունները: 
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ԳԼՈՒԽ 2 
 

ԱՆՏԻՈՔԻ ԲԱՐԲԱՌԱԽՄԲԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ 
ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱԻՄԱՍՏԱՅԻՆ 

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1.ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻՄԱՍԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Գիտական գրականության մեջ փոխառությունների 

մասին հիշատակելիս առաջին հերթին նկատի են առնվում 
հնչյունական և հատկապես` բառային փոխանցումները փո-
խատու լեզվից փոխառու լեզվին, քանի որ քերականական 
երևույթները հազվադեպ են փոխառվում. մի լեզու կարող է 
էականորեն լցվել փոխառված բառերով`պահպանելով իր 
քերականական կառուցվածքը130: Առավել ևս, որ տվյալ պա-
րագայում սեմական քերականագիտության տեսական 
դրույթներն էականորեն տարբերվում են հնդեվրոպական 
լեզվաբանության մեջ ընդունված դրույթներից: Երկու լեզվա-
ընտանիքներին պատկանող լեզուների միջև առկա սկզբուն-
քային տարբերությունները դրսեվորվում են, ինչպես նա-
խորդ գլխում անդրադարձանք, հնչյունաբանության, իսկ 
ավելի ակնառու` ձևաբանության, շարահյուսության և բա-
ռակազմության մեջ: Այս հանգամանքը պայմանավորված է 

                                                             
130Гранде Б., Введение в сравнительное изучение семитскийх языков, М., 
1972, էջ 14 (որպես օրինակ բերվում է պարսկերենը, որի բառապաշարի 
զգալի մասը արաբերենից փոխառված բառեր են, բայց, դրանով հանդերձ, 
այն այլ լեզվաընտանիքի լեզու է և պահպանել է իր քերականական 
կառուցվածքը): 
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լեզվի ուսումնասիրման վերաբերյալ ընդունված տարբեր 
մոտեցումներով: Դա է պատճառը, որ արաբերենից փոխառ-
ված քերականական երևույթները հայերեն նշված խոսվածք-
ներում, կարելի է արձանագրել, համակարգային բընույթ չեն 
կրում. դրանք մեկ-երկու մասնավոր դրսևորումներ են, որոնց 
կանդրադառնանք ըստ անհրաժեշտության: Այս բաժնում մեր 
հիմնական նպատակն է ընդհանուր գծերով ներկայացնել 
Անտիոքի հայերեն բարբառային միավորների  և արաբերենի 
խոսքիմասային առանձնահատկությունների տիպաբանա-
կան վերլուծությունը և փոխառված բառապաշարի խոսքի-
մասային հիմնական արտահայտությունները: 

Հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանող լեզու-
ներում խոսքի մասերը, որոշ տարբերություններով հանդերձ, 
բաժանվում են տասը խմբի: Մինչդեռ  սեմական լեզուներին, 
այդ թվում նաև արաբերենին, որոնք ունեն սկզբունքորեն այլ 
լեզվամտածողությամբ ձևավորված քերականական կառուց-
վածք, հատուկ է բառերի  խոսքիմասային եռախումբ դասա-
կարգումը` անուն (ism), բայ (fi#l) և մասնիկ (Èarf )131: Անուն և 
բայ խոսքի մասերի մեջ ներառվող լեզվական միավորների 
քերականական հիմնական հատկանիշն այն է, որ նրանք լի-
իմաստ են.  բովանդակում են կոնկրետ գաղափարներ և հաս-
կացություններ` ի հակադրություն թերիմաստ բառերի` մաս-
նիկների, որոնք միայն լեզվական օժանդակ միջոցներ են` 
արտահայտելու լիիմաստ բառերի այս կամ այն քերականա-
կան ձևը և վերջիններս միմյանց կապակցելու խոսքի շղթա-
յում: Անունը բնորոշվում է որպես լեզվական այնպիսի միա-
վոր, «...որի միջոցով և որի մասին հաղորդվում է տեղեկութ-
                                                             
131Шарбатов Г., Современный арабский язык, М. 1961, էջ 31:  
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յուն»132: Անվանական միավորները, ըստ  իրենց  արտահայ-
տած  իմաստային նշանակությունների,  ենթարկվել են  նաև 
ներխոսքիմասային դասակարգման,  որից  ելնելով  առանձ-
նացվել են գոյականի ("ism maåsåf), ածականի (na#at), թվա-
կանի (#adad) և դերանվան (∙amÊr) քերականական ենթահա-
մակարգերը133:  

Ինչ վերաբերում է բային, ապա վերջինս ստորոգական 
կառույցի այն հիմքն է, որի շնորհիվ կատարվում է  ստորո-
գումը, ուստի այն այնպիսի  լեզվական միավոր է, «...որի 
միջոցով, այլ ոչ որի մասին է հաղորդվում տեղեկություն»134: 
Արաբական լեզվաբանական ավանդույթն առանձնացնում է  
բային բնորոշ այն հատկանիշը, համաձայն որի «...բայը ցույց 
է տալիս գործողության կապը ժամանակի հետ»135. սա, 
թերևս,  քերականական այն հատկանիշն է, որը, ըստ արա-
բական լեզվամտածողության, բնորոշ է միայն այս խոսքի 
մասին: 

Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակնե-
րում խոսքիմասային բնորոշման և դասակարգման սկըզ-
բունքները նույնանում են մայրենի լեզվի (արևմտահայերենի)  
հետ: Չանդրադառնալով այդ ընդհանուր և հայտնի դրույթ-
ներին` նշենք միայն, որ արաբերենից փոխառյալ բառերը 
խոսքիմասային հետևյալ  պատկանելությունն ունեն. 

1.Փոխառությունների մեջ խոսքիմասային ամենամեծ 
խումբը, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, գոյականներն են: 
Արաբերենում գոյական անունն ունի սեռի (արական, իգա-

                                                             
132 Al-Anb§rÊ, "Asr§r al-#arabiyya, B., 1997, էջ 27: 
133 Նույն տեղում: 
134 Al-Anb§rÊ, նշվ. աշխ., էջ 24: 
135 Az-ZamaxàarÊ, Al-Mufaßßal, FÊ #alm  al-#arabiyya, dåna t§"rÊx, էջ 243: 
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կան), թվի (եզակի, երկակի, հոգնակի), հոլովի (ուղղական, 
սեռական, հայցական) քերականական կարգերը:  

Արաբերենից կատարված փոխառությունները, սա-
կայն, հիմնականում ենթարկվում են հայերենի վերոհիշյալ 
խոսվածքներում տվյալ խոսքի մասին հատուկ թեքման օրի-
նաչափություններին: Օրինակ` մի շարք փոխառյալ բառեր 
իրենց հոգնակին կազմում են տվյալ խոսվածքին հատուկ 
հոգնակերտ վերջավորությունների հավելումով. Այսպես` 
Քեսաբի խոսվածքում -ինա/ընա  հոգնակերտ են ստանում  
ա/ու վերջահանգ ունեցող բոլոր փոխառյալ բառերը: Օրի-
նակ` թˆնջˆրու «կաթսա» (tanjara) - թˆնջˆրինա  «կաթսա-

ներ», խարաբու «ավերակ» (xar§b) - խարաբինա «ավերակ-

ներ», լօÌմու «պատառ» (luqma) - լօÌմընա «պատառներ» և 

այլն, իսկ -նա/նի  հոգնակերտ են ստանում  բաղաձայնա-
հանգ փոխառյալ բառերի մեծ մասը136. մուխտար «գյուղա-
պետ» (muxt§r) - մուխտարնա «գյուղապետներ», ռուպ «մրգա-
հյութ, մուրաբա» (rubb) - ըռպընա «մրգահյութեր, մուրաբա-
ներ»  և այլն: 

Արաբերենից փոխառված գոյականները ենթարկվում 
են խոսվածքների նաև հոլովման համակարգի ընդհանուր 
օրինաչափություններին: 

2.Ածական անունն արաբերենում, ի տարբերություն 
հայերենի, ունի հոլովի և թվի քերականական կարգեր: Արա-
բերենում ևս տարբերակվում են որակական և հարաբերա-
կան ածականները: Որակական ածականներն ունեն համե-
մատության աստիճաններ: 

                                                             
136 Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 64-65,  Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ.աշխ., էջ 117:      
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Անտիոքի հայերեն բարբառային միավորներում գոր-
ծածվող ոչ մեծաքանակ (մեր նյութի համաձայն` գրեթե երեք 
տասնյակ) ածականների հիմնական մասը որակական են: 
Դրանցից են`ջˆսուր «քաջ, խիզախ» - jasår, մˆշհուր «հայտ-

նի, անվանի» - maàhår, մˆշղուլ/մ°շղուլ «զբաղված» - maàÇål, 

մահրում «զուրկ, զրկված» - maÈråm, խայըն «դավաճան, նեն-
գամիտ» - x§"in, խէր «բարի, բարենշան» - xayr «բարի, լավ»,  
°զուբ/°զուօբ  «ամուրի» - #azab աշկար  «շեկ» - "aàqar «շիկա-

հեր, խարտյաշ» և այլն:   
3. Արաբերենում տարբերակվում են քանակական, դա-

սական, բաշխական, բազմապատկական, կոտորակային 
թվականներ: Թվականների մի մասին հատուկ են սեռի և 
հոլովի քերականական կարգերը: 

Թվականական ձևերից Քեսաբի խոսվածքի` արաբե-
րենից փոխառված բառապաշարում արձանագրված է  թէօլթ 
«մեկ երրորդ» - ²ul² կոտորակային թվականը, Սվեդիայի խոս-
վածքում այն կիրառվում է թէòլթ հնչատարբերակով: Քեսաբի 

բարբառային միավորում գործածվում է նաև ըրօբ «քառորդ» - 
rub# կոտորակային թվականը: 

Ակադեմիկոս Ա.Ղարիբյանն Արամոյի խոսվածքի 70, 
80, 90 բացարձակ թվականներ, ինչպես նաև դասական թվա-
կաններ նշանակող բառերը համարում է արաբերեն, մինչդեռ 
դրանք որևէ կերպ  (հայերեն տառադարձմամբ կամ արա-
բատառ) հեղինակի հիշյալ աշխատանքում ներկայացված 
չեն137: Անտիոքի բարբառային միավորների մյուս հետազո-
տողները, սակայն, իրենց ուսումնասիրություններում նշելով 

                                                             
137Ղարիբյան Ա., 1958,  էջ 10, 34: 
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այդ բացարձակ թվականների փոխառյալ ձևերը՝ յըթմըշ, 
ս°քզ°ն, դօÒզան,  ինչպես նաև -ինջա մասնիկով կազմված 

դասական թվականները՝ իքընջա/իքինջը (երկրորդ), ուչուն-
ջա/ուչունջը (երրորդ) և այլն, իրավացիորեն փաստում են 
դրանց թուրքական ծագումը138. այդ թվականների հայերեն 
տարբերակներն այս խոսվածքներում չեն պահպանվել:  

Ընդունելի է, սակայն, Ա. Ղարիբյանի այն տեսակետը, 
համաձայն որի` Արամոյի (նաև բարբառախմբի մյուս խոս-
վածքների) «...քերականական կառուցվածքի մեջ արաբերենի 
հետք  չկա»139: Այս առումով ուշագրավը, թերևս, միայն Սվե-
դիայի խոսվածքում կիրառվող հաշվելու միավորի գործածու-
թյունն է, որը, ըստ Տ. Անդրեասյանի, արաբերենի հնարավոր 
ազդեցություն կարող է լինել140: Ի տարբերութուն գրական 
լեզվի` խոսվածքում առարկաները հաշվելու համար հատ-ի 
փոխարեն կիրառվում է մըգ (մեկ) բառը: Այսպես` հ°նգ մըգ 

(հինգ մեկ), փոխանակ` հ°նգ հէուդ «հինգ հատ», դուéը մըգ 

(տասը մեկ) «տասը հատ»,  հ°րէր մըգ (հարյուր մեկ)  

«հարյուր հատ», հա»ուր մըգ (հազար մեկ) «հազար հատ» և 

այլն, իսկ արաբերեն՝ խ°մսէ վահիդ «հինգ մեկ» - xamsa w§Èid, 

աշրա վահիդ «տասը մեկ» - #aàara w§Èid, միթ վահիդ «հարյուր 
մեկ» -  mi"a w§Èid,  էլֆ վահիդ «հազար մեկ» - "alf w§Èid և այլն: 
Սա արաբերենից կատարված պատճենում է, որն իր բնույ-
թով, կարծում ենք, եզակի  է:    

                                                             
138 Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 76, Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 85:      
139 Ղարիբյան Ա., 1958,  էջ 10: 
140Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 77: 
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Բարբառախմբի` արաբերենից փոխառված բառապա-
շարում թվականների արտահայտման այլ ձևեր արձանա-
գրված չեն: 

4.Արաբերենում դերանվան բնորոշ հատկանիշներն են 
դեմքի, թվի, սեռի քերականական կարգերը, հոլովի քերա-
կանական կարգի գրեթե բացակայությունը141: Դերանվան 
տեսակներն են` անձնական, ցուցական, հարաբերական և 
հարցական: 

Ուշագրավ է, որ թեկուզ երկու բառաձևով, արաբերենից 
կատարված փոխառություններում ներկայացված են լեզու-
ներում սակավ փոխառվող քերականական - բառային այս 
միավորները` դերանունները: Դրանք են` Քեսաբի խոսված-
քում ղէր, իսկ Սվեդիայում` ղ°յր տարբերակով կիրառվող,  

«ուրիշ, այլ» ածականական - հատկանշային  իմաստ ունեցող 
անորոշ դերանունը142, արաբերեն ձևն է`Çayr «1.ուրիշ, 
2.բացի», ինչպես նաև ֆըլուն/ֆըլան «այսինչ, ոմն» -ful§n  ա-
նորոշ դերանունը:  

 5.Խնդրո առարկա խոսվածքներում գոյականից հետո 
փոխառյալ հաջորդ մեծ բառախումբը բայն է: Արաբերենում 
բային հատուկ են դեմքի, թվի, սեռի, ժամանակի և խոնարհ-
ման քերականական կարգերը143:  

Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակ-
ներում արաբերեն բայեր, ինչպիսիք այդ լեզվում են կիրառ-

                                                             
141 Шарбатов Г.,  նշվ. աշխ., էջ 47: 
142 Չոլաքեան Յ., 2009,  էջ 109,  Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 106:      
143Բայի անորոշ ձևը (անորոշ դերբայը) արաբերենում բացակայում է, և 
որպես այդպիսին պայմանականորեն համարվում է անցյալ կատարյալ 
ժամանակաձևի, 3-րդ դեմքի, եզ. թվի, արական սեռի բայաձևը, որը 
միևնույն ժամանակ բառարմատ է (օր.` daxala  «1.մտնել,  2.նա մտավ»): 
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վում, չեն փոխառվել (լեզվուների կառուցվածքային տարբե-
րությունների, դրա հետևանքով գործածության անհնար լի-
նելու պատճառներով): Դրա փոխարեն արաբերենից փո-
խառված բառերի և հայերենի (խոսվածքների) բայակազմա-
կան ձևերի միջոցով ստեղծվել և լայն կիրառություն են ստա-
ցել մի շարք նոր բայեր: Դրանք իրենց կազմությամբ մեծ մա-
սամբ պարզ  են և ստեղծվել են հիմնականում արաբերենի 
գոյական (հիմնական ձևույթ) + հայերենի անորոշ դերբայի -
իլ վերջավորություն (երկրորդական ձևույթ) կաղապարով. 
մուհըր-իլ «կնքել»-muhr (կնիք), հաբլ-իլ «պարանով կապկը-
պել» - Èabl (պարան), հիսաբ-իլ «հաշվել» - Èis§b (հաշիվ), 
բարթըլ-իլ «կաշառել» - barãÊl (կաշառք),  շըլղ-իլ  «զբաղվել, 

ուշանալ» - àuÇl (զբաղմունք, գործ), Òըրար-իլ  «խոստովանել» 

- qar§r (որոշում, բնորոշում), ղը³ն-իլ «երկար հագուստը  ծա-

լելով կարճացնել և կարել» - Çabana (1.խաբել, 2.կարելով 
կարճացնել  (հագուստը)) և այլն: Արաբերենի ածական + 
հայերենի անորոշ դերբայի -իլ վերջավորություն  կաղապա-
րով գործածվում է մեկ պարզ բայ` մահրումիլ «զրկել» - 
maÈråm (զուրկ):  

Եզակի դրսևորումներ ունեն նաև ածանցավոր բայերը: 
Մասնավորապես, փոխառյալ բառապաշարում գտնում ենք  
ջահիլ-ն-իլ «երիտասարդանալ» - j§hil  (տգետ, անուս), ղըլտ-
էն-իլ «սխալվել» - Çalaã (սխալ) սոսկածանցավոր բայերը: 
Կրավորական -վ սեռածանցով կազմված բայերն են`հ°դըր-

վ-իլ «պատրաստվել» - È§∙ir (1.ներկա,  2.պատրաստ),  հ°-
լ°ղ-վ-իլ «օղակվել» - Èalqa (օղակ), դակ-վ-իլ «իրար զարնվել» 

- daqqa «հարվածել, ծեծել»: Մեկ բայ էլ կազմված է -ըտ  (-ոտ)  
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բազմապատկական - սաստկական կերպածանցով. ըռպ-ըտ-
իլ «ռուպի պես մածուկ լինել» - rubb (մրգահյութ, մուրաբա): 

Հայերենի այլ բայածանցներով կազմված բայաձևեր 
Անտիոքի բարբառային միավորների` արաբերենից կատար-
ված փոխառություններում  չեն հանդիպում: 

Փոխառյալ բայերի մյուս խումբը համապատասխան 
իմաստներն արտահայտում է նկարագրական եղանակով` 
հիմնականում հարադիր կազմությամբ: Որպես նշված 
բարդությունների հարադիրներ` հանդես են գալիս հիմնա-
կանում արաբերենից փոխառյալ գոյականներ, երբեմն` 
ենթակայական դերբայի ձևեր. հ°զմ ինիլ (ինիլ < անել) «մար-

սել» - ha∙m (մարսողություն), °ջ°լ° ինիլ «արագ անել, արա-

գացնել» -#ajala (արագություն, աճապարանք), իֆթարի ինիլ  
«նախաճաշել» - ifã§r (նախաճաշ), ջ°հթ  ինիլ (ինիլ < անել) 

«ճիգ թափել» - jahd  (ճիգ, ջանք), °թաբ ինիլ (ինիլ < անել)  

«մեղադրել» - #atab (մեղադրանք),  հուօÌ  ինիլ (ինիլ <ունենալ) 

«իրավունք  ունենալ» - Èaqq (իրավունք), °զ°ն գինչիլ «ազան 

կանչել» -"aí§n (աղոթքի կոչ, աղոթքի մասին հայտնում), 

Ìաբըլ  ինիլ, ընել (ինիլ, ընել <լինել) «ընդունել» - q§bil  

(ընդունող, դիմավորող), մուհթաջ ինիլ «կարիք զգալ» - muÈt§j 

(ինչ-որ բանի կարիք, անհրաժեշտություն զգացող) և այլն: 
Հարադիր բայերի գործածությունն ավելի շատ բնորոշ է  

Քեսաբի խոսվածքին, իսկ Սվեդիայի բարբառային միավորին 
հատուկ է պարզ բայերի գործառությունը: Հարադիր կազ-
մությունները Հ.Չոլաքյանը համարում է թուրքերենի ազդե-
ցությամբ արաբերեն հիմքով կազմված ձևեր, ի տարբերութ-
յուն արաբերեն հիմքով կազմված պարզ և ածանցավոր 
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բայերի, որոնք, ըստ նրա, պետք է համարել արաբերենից 
կատարված ուղղակի փոխառություններ144: Սակայն, ինչպես 
հայտնի է, հայերենին նույնպես բնորոշ է բայիմաստի 
նկարագրական ձևերով արտահայտելը, ուստի դրանք ոչ 
միշտ կարելի է համարել նորաբանություններ:  

6.Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակ-
ներում գործածվում են նաև սպասարկու սակավաթիվ խոսքի 
մասեր (դրանց թիվը միասին վերցրած երկու տասնյակի չի 
հասնում), որոնք արաբական լեզվամտածողության խոսքի-
մասային դասակարգմամբ ընդգրկվում են մասնիկ  (Èarf)  
խմբի մեջ: Այսպես` 

ա) Քեսաբի խոսվածքում կիրառվող մակբայներից են`  

թòմ «ամբողջովին» -t§mm «ամբողջական, ավարտուն», Ìադ 

«անգամ» - qaãã «բավարար, բավական» չափի մակբայները: 
բ) Անտիոքի բարբառախմբի փոխառյալ բառապաշա-

րում արձանագրված է ղէր  «զուտ, բացի»  - Çayr իմաստով 
անիսկական կապը, որն ունի անկախ գործածություն, հոդ է 
ստանում և հոլովվում: Ըստ զբաղեցրած դիրքի` այն նախա-
դրություն է, պահանջում է խնդրառություն հայցական հոլո-
վով (օր.` ղէր զ°ս չիկու «սրանից բացի չկա»):   

Արաբերենից է փոխառված բ°դ°լ «փոխարեն» - badal 

իսկական կապը, որը հետադրություն է և պահանջում է 
խնդիր կրկին հայցական հոլովով145:      

գ) Սպասարկու խոսքի մասերից արաբերենից  փոխառ-
ված բառ է Քեսաբի խոսվածքում հանդիպող ներհակական 

                                                             
144 Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 183: 
145 Նույնը, էջ 110-117:  
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ֆաÌադ «սակայն, բայց» - faqad շաղկապը: Սվեդիայի խոս-

վածքում արաբերենից փոխառյալ շաղկապներ չենք գտնում: 
Ավելին, այստեղ անգամ հայերենի շաղկապներ գրեթե չեն 
գործածվում. դրանք գերազանցապես փոխառություններ են 
թուրքերենից146: 

դ) Եղանականիշ բառերից արաբերենից փոխառված  

ձայնարկություն է էվաÇա-ն, որն արտահայտում է հավանու-

թյուն, արաբերեն համարժեքն է  wa "al-llah «Աստված վկա» 
արտահայտությունը: 

ե) Անտիոքի բարբառախմբի միավորներում գործածվող 
եղանակավորող բառերի մյուս խմբից որպես արաբերենից 
կատարված փոխառություններ առանձնացրել ենք հետևյալ 
տեսակի վերաբերականները.147 

1.Հաստատական. տաբի «անշուշտ» - ãab#an «անկաս-

կած, բնականաբար», իÇ° «անպայման, անպատճառ» - "illa,   

վաÇա/վաÇահի «իրավ որ, ճշմարիտ, Աստված վկա» - wa "al-

llah «Աստված վկա», վաÇա- բիÇա  «անպայման, իրավ որ, 

իսկապես» - wa "al-llah bi "al-llah «Աստված վկա»: 
2.Երկբայական. °ջ°բ°  «արդյոք»  - #ajaban «զարմանալի 

է, տարօրինակ է», Ìալ «իբր թե» (Սվեդիայի խոսվածքում ունի 

դժգոհության որոշակի երանգի դրսևորում148), առաջացել է  
արաբերենի q§l wa qÊl «ասեկոսե, բամբասանք» արտահայ-
տությունից:  
                                                             
146Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 146,  Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 123: 
147Վերաբերականների դասակարգումը տե'ս Աբրահամյան Ս., 
Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Ե., 1976, էջ 230-245: 
148 Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 148: 
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3.Սահմանափակման. ֆակադ  «միայն»  - faqad: 
4.Բաղձանքի. Քեսաբի խոսվածքում կիրառվում է 

իշաÇա «երանի» վերաբերականը, Սվեդիայի խոսվածքում` 

այդ բառի իշաÇահ «Աստված տա, Աստծու կամոք»  տարբե-

րակը: Արաբերեն համարժեքն է`  "in à§"  "al-llah «եթե Տերը կա-
մենա, Աստծու կամոք» արտահայտությունը: Բաղձանքի 
մյուս վերաբերականն է` իլահիմ  «Աստված իմ» - "al-llahÊ  փո-
խառյալ բառը և այլն: 

Անտիոքի բարբառախմբի` արաբերենից փոխառված 
բառապաշարոմ կան նաև սակավաթիվ կոչական բառաձևեր: 
Դրանք, սակայն, առավելապես գործածվում են առանց բուն 
բառիմաստի ընկալման` հիմնականում արտահայտելով խո-
սակցի նկատմամբ որոշակի վերաբերմունք: Այսպես`յ°-

խի/յ½խի - «(ո'վ) եղբայր իմ, եղբա'յրս» - y§ axxÊ,  շըբէն «կնքա-

հա'յր» - àabÊn և այլն:  
Փոխառությունների մեջ երբեմն հանդիպում են այն-

պիսիք, որոնք կիրառվում են արաբերենի գրական և բար-

բառային տարբերակներին բնորոշ իմաստներով: Օր.` °×°  

«1.հորեղբայր, 2.կնոջ հայր, 3.տարեց մարդկանց կոչական 
դիմելաձև» - #amm: Վերջին իմաստը գործածվում է  Սիրիայի 
բարբառում149: 

Այսպիսով` ինչպես վերը նշել ենք, արաբերենից փո-
խառված քերականական երևույթներ Անտիոքի բարբառա-
խմբի տարածքային տարբերակներում չեն հանդիպում, իսկ 

                                                             
149տե'ս Эль–Массарани М., Сегаль В., Арабско-русский словарь сирийского 
диалекта, М., 1978.  
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փոխառյալ բառերը ենթարկվում են հայերենի տվյալ խոս-
վածքում համապատասխան խոսքի մասին բնորոշ թեքման 
օրինաչափություններին (կամ, համապատասխանաբար, չեն 
թեքվում): Դա, կարծում ենք, պայմանավորված է այն հանգա-
մանքով, որ փոխատու և փոխառու լեզուները տարբեր լեզ-
վաընտանիքներին են պատկանում: Այդ պարագայում 
քերականական երևույթներ փոխառելն առավել բարդ է, և, 
բացի այդ, արաբերենից փոխառված այդ բառապաշերտը 
հայերենի վերոհիշյալ բարբառային միավորներ է ներթա-
փանցել գերազանցապես բանավոր հաղորդակցման ճանա-
պարհով, իսկ քերականական բնույթի փոխառություններ, 
ինչպես հայտնի է, ավելի դյուրին է կատարել հատկապես 
գրավոր եղանակով: 

 
 

2.ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ 
ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 

 
Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխա-

ռությունների քննությունն ընդգրկում է նաև հիշյալ տարած-
քային միավորների բառապաշարի համակողմանի ուսում-
նասիրությունն ու վերլուծությունը, քանի որ մի լեզուն 
մյուսից առաջին հերթին փոխառում է բառապաշարը150, որը 
վերաբերում է նյութական և հոգևոր կյանքի տարբեր 
ոլորտներին. կենցաղի տարբեր առարկաների և գործիքների 
անվանումներ, կրոնական, վարչական, մշակութային եզ-

                                                             
150Гранде Б., Введение в сравнительное изучение семитскийх языков, М., 
1972,  էջ 14.    
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րույթներ և այլն: Դա բացատրվում է նրանով, որ բառային 
կազմը լեզվի առավել փոփոխուն մասն է և «բաց» է արտաքին 
ազդեցությունների համար, ուստի հասարակական կյանքում 
կատարվող փոփոխություններն առաջին հերթին արտա-
հայտվում են բառային կազմի միջոցով151: 

Ինչպես այդ մասին նշել ենք, հետազոտողները հաճախ 
բավարարվել են հայերենի բարբառային այս միավորներում 
առկա օտար փոխառությունների բառացանկեր ներկայաց-
նելով` առանց դրանց համապարփակ հետազոտության, որը 
տվյալ պահի համար հավանաբար առաջնահերթություն չի 
համարվել: Դրանից բացի, հայերենի բարբառներին նվիրված 
մենագրական ուսումնասիրություններում փոխառյալ բառե-
րի ձևաիմաստային քննություն նույնպես սովորաբար չի կա-
տարվել: Ստորև փորձել ենք կատարել Անտիոքի բարբառա-
խմբի տարածքային տարբերակներում արաբերենից կա-
տարված անմիջական փոխառությունների այդօրինակ 
ուսումնասիրություն: 

Այդ նպատակի համար անհրաժեշտ է նախ ներ-
կայացնել փոխառյալ բառային միավորների գրական 
արաբերեն համարժեքները և դրանց նշանակությունները 
(ընդգրկել ենք ավելի քան չորս հարյուր բառային միավոր152): 
Ուսումնասիրություններում զետեղված փոխառյալ որոշ 
բառերի արաբերեն տարբերակները  դժվարացել ենք գտնել 
լեզվական տարբեր հանգամանքների հնարավոր փոխկա-
պակցման պատճառով. հիշյալ խոսվածքների հնչյունական 

                                                             
151Ակնարկներ ժամանակակից հայոց լեզվի բառագիտության և տերմինա-
բանության, Ե., 1982,  էջ 201: 
152 Տե'ս սույն գրքի հավելվածը: 
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օրենքների ազդեցությամբ կրած փոփոխություններ, 
սիրիական բարբառից փոխառություն լինելու հետևանք, 
արաբական ծագում չունեցող, բայց որպես այդպիսիք 
վկայված, մասնավորապես` թուրքերենից, պարսկերենից 
միջնորդավորված և լեզվական այլ գործոնների ազդե-
ցությամբ հընչյունափոխված և ձևաիմաստափոխված  բա-

ռաձևեր (օր.`Òըձòխ «սոխի արմատները», շալաբուդիլ «ինչ-

որ բան խմբով վերցնել ու տանել», զէյթխարվա  «հնդկայուղ» 
և այլն).  դրանց արաբերեն համարժեքներն ամբողջությամբ 
ներկայացնելը մեր հիմնական նպատակից է, բացի այդ 
կասկած է հարուցում դրանց մի մասի արաբական ծագում 
ունենալը: Այդ բառային միավորներին հնարավորինս կանդ-
րադառնանք հետագայում` նոր փաստերի առկայության 
պարագայում մեր կողմից կատարվելիք հետագա ուսում-
նասիրություններում: 

______ 
Հայերենը և արաբերենը, ըստ իրենց տիպաբանական 

կառուցվածքի, ինչպես հայտնի է, միմյանցից տարբեր 
լեզուներ են: Արդի հայերենը հիմնականում կցական, իսկ 
արաբերենը` թեքական լեզու է: Այսինքն` և' ձևաբանական, 
և' բառակազմական թեքույթները հայերենում մեծ մասամբ 
կցվում են բառահիմքին: Մինչդեռ արաբերենում ձևաբանա-
կան և բառակազմական153 միջոցներ են համարվում ձայնա-
վորները` բառում իրենց կազմության և դասավորության 

                                                             
153Բառաստեղծումն արաբական քերականագիտության մեջ անվանվում է 
al-iàtiq§q, որն ունի երկու նշանակություն. նախևառաջ, նկատի է առնվում 
բառի արմատական հիմքն առանձնացնելու հմտությունը: Ավելի ուշ 
շրջանում այս եզրույթը նշանակում էր նաև «նոր բառերի ստեղծում նոր 
իմաստներով» (տե'ս  Белкин Б., Арабская лексикология, М., 1975,  էջ 57): 
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փոփոխությամբ, այսինքն` ներքին թեքմամբ,  ածանցները` 
նախածանցներն ու վերջածանցները, երբեմն` միջնածանց-
ները և արմատի որևէ բաղաձայն հնչյունի կրկնությունը154: 
Հաճախ երկու կամ երեք միջոցներն օգտագործվում են 
միաժամանակ:  

Բառարմատների կառուցվածքային յուրահատկութ-
յունների առումով ևս հայերենը և արաբերենը սկզբունքորեն 
տարբերվում են: Ընդհանրապես, արմատների կառուցված-
քային առանձնահատկությունների համադրման պարագա-
յում պայմանականորեն առանձնացվում է նրանց երկու 
տեսակ, և ըստ դրա` լեզուների երկու տիպ` բաղաձայնական  
և  վանկային կամ բաղաձայնաձայնավորային155: Առաջինը 
հիմնականում հատուկ է սեմական, իսկ երկրորդը` հնդեվրո-
պական լեզուներին, հետևաբար` արաբերենը բաղաձայ-
նական, իսկ հայերենը բաղաձայնաձայնավորային տեսակին 
է պատկանում: Արաբերենի բառարմատը բաղաձայն հնչյուն-
ներից բաղկացած, այլևս անբաժանելի միավոր է, որի վրա  
տարբեր ածանցներ և ձայնավորներ «հավաքելուց» հետո 
կազմվում են հիմքերը և բառերը156: Այսինքն` արաբերենի 
արմատի իմաստակիրն առավել հաճախ եռաբաղաձայն (եր-
բեմն` քառաբաղաձայն, հազվադեպ` հնգաբաղաձայն, նաև 
քիչ քանակությամբ երկբաղաձայն)157 հաջորդականությունն 
է, որը ձևաիմաստային որոշակիություն է ստանում 
հատկապես կարճ ձայնավորի (ձայնավորների)  ներառմամբ, 
այն է՝ վանկի (վանկերի) ձևավորմամբ (օր.` jls արմատից` j§lis  
                                                             
154 Гранде Б., 1972,  էջ 102: 
155 Джаукян  Г., Универсальная теория языка, Е., 1999, էջ  106: 
156 Гранде Б., 1963, էջ 19: 
157 Նույն տեղում: 
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«նստող»,  jalÊs «հարևան», majlis «խորհուրդ»,  jalsa «նստարան» 
և այլն): Ձայնավորները, այսպիսով,  բնորոշում են բառի 
քերականական ձևը և ինքնին կամ տարբեր ածանցների  
համակցմամբ արտահայտում են բառակազմական և բառա-
փոխական իմաստներ: 

Ինչ վերաբերում է լեզուների երկրորդ տեսակին, այդ 
թվում նաև հայերենին,  ապա  այստեղ ձայնավորն ինքնին 
կամ բաղաձայնի համադրությամբ արմատի իմաստի կրողն 
է158: Հայերենում արմատ ասելով հասկացվում է բառի  
հիմնական ձևույթը159, իսկ ձևույթը, հայտնի է, որ ձևի և 
իմաստի միասնություն կազմող նվազագույն լեզվական 
միավորն է: Հիմնական ձևույթին կամ արմատին հակադըր-
վում է երկրորդական ձևույթը կամ մասնիկը, որն արտա-
հայտում է քերականական իմաստ: Կախված նրանից` 
երրորդական ձևույթը ծառայում է նոր բառ, թե բառի քերա-
կանական ձև կազմելուն, անվանվում է համապատասխա-
նաբար բառակազմական ձևույթ, այսինքն` ածանց, իսկ 
երկրորդը` բառահարաբերական ձևույթ` թեքույթ160 (օր.` 
տուն-արմատ, տն-ային ածանց, տն-ից  թեքույթ): Ուրեմն` 
հայերենին ևս  բնորոշ է նախահար և վերջահար ածանցմամբ 
նոր բառաձևերի ստեղծումը:  

Այսպիսով` արաբերենի բաղաձայնական արմատն 
ունի ընդհանուր հասկացական իմաստ, որով ևս տարբեր-
վում է հայերենի բառարմատից, որն ունի կոնկրետ իմաստ: 
Բացի այդ, հայերենի բառարմատը, ի տարբերություն արա-

                                                             
158 Джаукян  Г., նշվ. աշխ., էջ 108: 
159 Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Ե., 1984,  էջ 209: 
160 Մանրամասն տե'ս Աղայան Է., նշվ. աշխ., էջ 209-212: 
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բերենի, կարող է արտահայտվել անգամ մեկ հնչյունով: Օրի-
նակ` էություն, էակ և այլն: 

Ինչ վերաբերում է բառահիմքերին, ապա արաբերենում 
բառահիմքը քերականորեն «անավարտ» բառն է161, որը բաղ-
կացած է առնվազն երկու ձևույթից` արմատից, որը կազմ-
ված է բաղաձայններից ու իր մեջ չի ներառում բառի ձևին 
առնչվող  որևէ պատկանելություն և բառակազմական կաղա-
պարից, որն իրենից ներկայացնում է «ընդատվող» ածանց: 
Այն կազմվում է կա'մ միայն ձայնավորների հերթագայութ-
յամբ կա'մ էլ` ձայնավորների և բաղաձայնների համակց-
մամբ162: Կաղապարի բաղաձայնները, կախված բառահիմ-
քում իրենց դիրքից, կոչվում են նախածանցներ, միջնածանց-
ներ, ածանցներ: Բառակազմական կաղապարը ստեղծվում  է  
բառային և քերականական հատկանիշների համակցմամբ, 
որով էլ քերականորեն կազմվում  է արմատը` ստեղծելով 
բառը: Բառահիմքի ձևաբանական տարանջատման տե-
սանկյունից արմատը և բառակազմական կաղապարը հա-
մարվում են նվազագույն իմաստակիր միավորներ: Բառա-
հիմքերն իրենց հերթին դասակարգվում են ըստ արմատի 
կազմության: Այսպես, այն հիմքերը, որոնց բաղաձայն 
հնչյունների կազմում ներառվում են միայն արմատի բա-
ղաձայնները, համարվում են պարզ  կամ ոչ ընդարձակ 
(mujarrad, բառացի`«մերկ»): Բաղաձայն հնչյունների կազմը 
բառակազմական այս կամ այն եղանակով հավելած հիմքերն 

                                                             
161 Гранде Б., Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом 
освещении, М., 1963,  էջ 68: 
162 Белкин, Б., նշվ. աշխ., էջ 59-60: 
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անվանվում են ընդարձակված163 (mazÊd fÊhi «հավելում ունե-
ցող»):  

Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակ-
ներում բառակազմական և քերականական յուրահատկու-
թյունները հիմնականում  նույնանում են մայրենի լեզվին` 
արևմտահայերենին: Մասնավորապես, Սվեդիայի խոսված-
քում բառակազմական միջոցներ են բառաբարդումը` հիմնա-
կանում առանց հոդակապի կամ շաղկապի գործածության և 
ածանցումը`առավելապես հետադաս ածանցների կիրառ-
մամբ164: Քեսաբի խոսվածքն աչքի է ընկնում բառաբարդման 
լայն կիրառությամբ և մեծ թվով վերջածանցների գործածութ-
յամբ165: 

Հիմք ընդունելով երկու լեզուների (արաբերենի և հայե-
րեն բարբառի) վերոնշյալ տիպաբանական բնութագրերը` 
մեր կողմից ուսումնասիրվող նյութի վերաբերյալ կարելի է 
առանձնացնել հետևյալ հիմնական դրույթները. 

1.Անտիոքի հայերեն տարածքային տարբերակներն 
արաբերենից բառարմատներ` որպես այդպիսիք, չէին կարող 
փոխառել. դրանք արաբերեն բառեր են (ածանցավոր), որոնք, 
սակայն, հայերենի բարբառային միավորներում ընկալվում 
են որպես բառարմատներ կամ արմատական բառեր: Օր.` 

բինա «շենք» - bin§", դին «կրոն» - dÊn «հավատ, կրոն», Òաբըր  

«գերեզման» - qabr, Òամար  «լուսին» - qamar,  ք°լբ  «շուն» - 

kalb, մին° «նավահանգիստ» - mÊn§", շարթ  «պայման» - àarã   և 

այլն: 

                                                             
163 Гранде Б., 1963,  էջ 68: 
164 Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ.,  էջ 125-132: 
165տե'ս Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 186-199: 



 
  Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները 
 

 

103 
 

2.Եթե անգամ արաբերեն բառն Անտիոքի հայերեն բար-
բառային միավորներ  է ներթափանցել խոսքի շղթայում ձեռք 
բերած ձևաբանական  իր տարբեր արտահայտություններով 
(հոգնակի թիվ, հոլովված ձև), փոխառու լեզվում (բարբա-
ռում) ընկալվում և գործառվում է որպես ուղիղ բառաձև՝ ար-
մատ: Այսպես` Քեսաբի, Սվեդիայի բառապաշարում առան-
ձին դեպքերում արաբերենի հոգնակի թվով բառաձևերը 
ընկալվում են որպես եզակի թվով բառեր: Օր.` ուսուլ «կա-
նոն, կարգ» ծագում է արաբ. "ußål  «կանոններ, դրույթներ» 
ձևից, եզ. թ.` "aßl,  հուտըտ «սահման» - Èudåd (սահմաններ), 

եզ.թ.` Èadd,  Ìըրօշ   «ղրուշ,  դրամի տեսակ» - quråà (դրամ-

ներ), եզ.թ.` qirà, ֆուÌարա «աղքատ, խեղճ -fuqar§" (աղքատ-

ներ, չքավորներ), եզ. թիվ` faqÊr, յˆéէր «գերի»-yasÊr (գերիներ, 

ստրուկներ), եզ. թ. "asÊr, հալաղ-իլ «շրջապատել»-Èalaq (1.մա-

տանիներ, օղեր, 2.օղակներ),  եզ.թ.` Èalqa, Òուլուբ «հեծան, 

հաստ գերան» - qulåb «սրտեր», եզ. թ.`qalb (սիրտ, հոգի), 
հալվուտ «նորածին ուլը լեռներից տուն բերելու առթիվ 
հովվին տված նվեր» - Èalwiyy§t (քաղցրեղեն, չորացրած մըր-
գեր), նույն արմատից ծագում է   Èulå§n  (նվեր) բառը և այլն:    

3.Արաբական փոխառությունների մի մասը ժամանակի 
ընթացքում հիմնական  բառապաշարի  մեջ է մտել և բնիկ 
բառերի նման բառակազմական կառույցներ ձևավորել: 

Մասնավորապես, Քեսաբի խոսվածքում, որպես արդեն 
ամրագրված  ձևեր, բառածանցման եղանակով կերտվել են 
մի շարք նոր բառեր, որոնք կազմվել են փոխառյալ հիմնա-
կան ձևույթ + հայերենի (բարբառի) բառակազմական ձևույթ 
կաղապարով. այսպես` արաբերենի գոյականներից և բար-
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բառի -ունք (արտահայտում  է  արյունակցական, ընտանե-
կան կապեր), -ուդ/օդ  (ցույց է տալիս ինչ-որ բանից բաղկա-
ցած լինելը), -ինա (°)/էնի (ծառատեսակի իմաստ է արտա-

հայտում), -իկ, -ութէն  վերջածանցներից166 կազմվել են հետև-

յալ պարզ ածանցավոր բառերը` °×-ունք «հորեղբայրենք» -  

#amm (հորեղբայր), հˆրˆմ - ութէն «գողություն» - Èar§m 

(մեղք), մˆրˆբ -ութէն  «քառորդով աշխատանք» -mur§ba#a 

(աշխատանք` բերքի քառորդի դիմաց), մըշմըշին°/էնի «ծի-

րանենի»  - miàmià (ծիրան),  Ìու³-իկ  «փոքր գմբեթ» - qubba, 

հˆնˆֆ-իկ «ծորակ» - hanafiyya,  ըռպ-ուտ  «ռուպոտ» (աման) - 

rubb (մրգահյութ, մուրաբա),  սաբունուդ/օդ  «օճառոտ» - s§bån 
(օճառ): Պարզ ածանցավոր այսպիսի նորակազմությունները, 
սակայն, հիմնականում սահմանափակվում են բերված 
օրինակներով:  

Կիրառական է նաև ղˆրէբ - ութէն «օտարություն» 

բառը. կազմված է  փոխառյալ հիմնական ձևույթ (արաբե-
րենում այն ածական է, որը կարող է նաև գոյականաբար 
գործածվել. ÇarÊb «1.օտար, անհայտ, 2.օտարերկրացի») +  
հայերենի (բարբառի) բառակազմական ձևույթ կաղապարով: 

Սվեդիայի բարբառային միավորում արաբերենի հիմ-

նական ձևույթներից և խոսվածքում գործածվող -ի,  -ըգ, 

-ուտէն, -°ք167 բառակազմական ձևույթներից են կազմվել 

հետևյալ բառերը. Òը³ -ի կամ Òը³-ըգ (ձնագունդ կամ ձնագըն-

                                                             
166Ինճեճիքեան Տ. Ա.,  նշվ. աշխ., էջ 124-126, Չոլաքեան Յ., 2009, էջ 192-198, 
Փաշայան Ա., նշվ. աշխ., 182-184: 
167 Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 127-132: 
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դիկ) - qubba, մաշ-ըգ (ունելի) -  m§àÊq, սըí-ի կամ սըí -ըգ 

(տիկին, օրիորդ` հեգնաբար) - saÊda, հ°ր°մ-ուտէն  (գո-

ղություն) - Èar§m (մեղք),  ջ°ղըլ-ջուղ°լ-°ք (ռամիկ տգետ-

ների հավաքույթ) -j§hil (հգն.`juh§l) «1.անքաղաքավարի, 
2.հիմար, տգետ»:  

Ուշագրավ է, որ Անտիոքի բարբառախմբի տարած-
քային տարբերակներում արաբերենից փոխառված բառա-
ծանցներ նույնպես չեն հանդիպում, քանի որ չէին կարող 
գործառվել` ելնելով երկու լեզուներին բնորոշ բառակազ-
մական վերոշարադրյալ առանձնահատկություններից. արա-
բերենի ածանցավոր բառերը ևս ընկալվում և գործածվում են 
որպես արմատական բառեր: Այսպես` դ°րս «դաս» բառի 

արաբերեն համարժեք  dars  բառային միավորում  drs-ն եռա-
բաղաձայն արմատն է, և տեղի է ունեցել անվանական  հիմքի 
ընդարձակում մեկ կարճ ձայնավորով: Նմանօինակ`զէման  
«ժամանակ» հայերեն բարբառային փոխառության արաբե-
րեն  zam§n սկզբնաձևում արմատը zmn եռաբաղաձայն հա-
ջորդականությունն  է, իսկ անվանական հիմքն ընդարձակ-
վել է կարճ և երկար ձայնավորներով (տվյալ դեպքում սրանք 
միջնածանցներ են)168  և այլն: 

4.Խոսքի շղթայից վերցված ձև, հավանաբար, կարելի է 
համարել  նաև արաբերենի բառակազմական  -a ածանցի` 
իգական սեռի բառերի ձևաբանական ցուցիչի169` ոչ ուղիղ 

                                                             
168 Անվանական հիմքերի ընդարձակման մասին տե'ս  Гранде Б., 1963,  
էջ 78-96: 
169 Белкин Б., նշվ. աշխ., էջ 93:   
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ձևին հատուկ կիրառությունը170. սուրաթ «երես, դեմք» - ßåra,  

Ìըսմաթ «բախտ, բաժին» - qisma, մասլահաթ «շահի աղբյուր, 

շահեկանություն» - maßlaÈa «օգուտ, շահ»,  հասրուօթ «կարոտ» 
- Èasra «կարոտ, վիշտ», հ°ր°ք°թ  «շարժում» - Èaraka,  

մòրաջաթ «խնդրանք» - mur§ja#a «1.ուսումնասիրություն, 

զննում, 2.դիմում,  խորհրդատվություն», սի°ս°թ «քաղաքա-

կանություն» - sÊ§sa «1.կառավարում, ղեկավարում, 2.քաղա-
քականություն», սուրատ (սուրˆթ) «երես, դեմք» - ßåra 

«1.տեսք, կերպար, 2.նկար, դիմանկար», սուֆատ «պատկեր» - 
ßifa «յուրահատկություն, որակ»  և այլն: 

5.Արաբերենից կատարված փոխառություններում բա-
վական քիչ են այնպիսի բառերը, որոնք ենթարկվել են խնդրո 
առարկա հայերեն խոսվածքներին հատուկ բառաբարդման 
օրինաչափություններին: Դրանք սակավաթիվ են հատկա-
պես Քեսաբի խոսվածքում. այստեղ փոխառություններն 
իրենց կառուցվածքով հիմնականում պարզ բառեր են: 
Ուշագրավ են, թերևս, Անտիոքի բարբառախմբի տարած-
քային տարբերակներում  բառաստեղծման այս եղանակով 
առաջացած  հետևյալ նորակազմությունները. 

ա) Արաբերենից փոխառյալ հիմնական ձևույթ+հայե-
րենի (բարբառի) հիմնական ձևույթ կաղապարով կազմված 
բարդ բառեր: Այդպիսին է, մասնավորապես,  Քեսաբի խոս-
վածքում կիրառվող էլկէմուն բարդ բառը, որը բաղկացած է 

                                                             
170 t-ն, սակայն, բառի ուղիղ, բառարանային տարբերակում  չի արտաբեր-
վում. այն արտասանվում է խոսքի շղթայում` կապակցվելով հաջորդ 
բառին, ուստի նշված բառերը հավանաբար փոխառված են խոսքի շղթա-
յից, կամ մի մասը միջնորդավորված փոխառություններ են, քանի որ 
իգական սեռի բառերի մեծ մասն արաբերենից փոխառվել է ուղիղ ձևով:   
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էÇէկ «անասունի կեր» (#alÊq «կեր, անասնակեր»)+էմուն «ա-

ման» բաղադրիչներից: Սվեդիայի խոսվածքում գտնում ենք 
նույն բառի` այդ խոսվածքին հատուկ հնչյունափոխված և 
իմաստային փոքր-ինչ այլ նրբերանգով °լգ°մուն տար-

բերակը, որն ունի «անասունի վզից կախվող °Çագօվ (կերով) 

պարկ» նշանակությունը:  
բ) Հայերենի (բարբառի) հիմնական ձևույթ + արաբերե-

նից փոխառված հիմնական ձևույթ + հայերենի (բարբառի) 
բառակազմական ձևույթ կաղապարով կազմված բարդ 
ածանցավոր բառ. այդօրինակ կազմություն է Սվեդիայի 

խոսվածքում գործածվող սըլÒըíըգ բառը: Ըստ Տ.Անդրեաս-

յանի` ճիշտ ձևը պետք է լինի սիվÒըíըգ171 «սև կատվիկ». 

սըլ/սիվ («սև») +Òըí (qaãã «կատու»)+ըգ:  

գ) Արաբերենից փոխառված հիմնական ձևույթ + արա-
բերենից փոխառված հիմնական ձևույթ կաղապարով 
կազմված բարդ բառեր. բանտիզ172  «հետույքը երևացող` բաց»  
(b§"in «երևացող, ակնհայտ» և ãÊz «հետույք»), նաֆըսքըբիր   
«հըպարտ» - nafs "al-kabÊr «հպարտ, պատվախնդիր» (բառա-
ցի` «մեծ հոգու տեր, վեհանձն»` nafs «հոգի»  և kabÊr «մեծ»), 

շ°մսըÒամար «արևածաղիկ» (բառացի` àams «արև» և qamar 

«լուսին»), Ìահբէզէն/Ì°խբ°զ°ն «շոյիչ հայհոյանք» (qaÈba 

«մարմնավաճառուհի» և "aþ§n  «աղոթքի կանչ, կոչ») և այլն:   

                                                             
171 Անդրեասյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 183: 
172Քեսաբցիները միջգյուղական մրցակցության ոգով այս անարգական 
խոսքը սովոր էին հղել սվեդիացիների հասցեին (տե'ս  Անդրեասյան Տ., 
նշվ. աշխ., էջ 168): 
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դ) Արաբերենից փոխառված հիմնական ձևույթի կըրկ-
նությամբ կազմված կրկնավոր հարադրություն. հալաղու-
հալաղու «շուրջանակի, չորս բոլորը» (Èalaq «1.մատանիներ, 
օղեր, 2.օղակներ», եզ. թ.` Èalqa): 

Թվարկված կազմությունների մեծ մասը գործածվում է 
Սվեդիայի խոսվածքում: Քեսաբի խոսվածքի` արաբերենից 
կատարված փոխառություններում այդպիսիք գրեթե չեն 
հանդիպում:  

Անտիոքի բարբառային միավորներում արաբերենից 
փոխառյալ բաղադրիչով, բառաբարդման եղանակով ստեղծ-
ված բառերը գրեթե սահմանափակվում են վերոնշյալներով:  

Բարդ բառերի սակավությունը, կարծում ենք, պայմա-
նավորված է նախևառաջ բանավոր խոսքի առանձնահատ-
կություններով: 

Հայերենի նշված տարածքային տարբերակներնում, 
ինչպես անդրադարձել ենք, բավական հաճախադեպ են 
բայական հարադիր կազմությունները, որոնց առաջին բա-
ղադրիչը արաբերեն բառ է: 

Անտիոքի խնդրո առարկա խոսվածքներում (հատկա-
պես` Սվեդիայի) խոսքն ավելի պատկերավոր դարձնելու 
նպատակով, կիրառվում են նաև արաբերենից փոխառված 
մի շարք արտահայտություններ և բառակապակցություններ: 

Օրինակ` ֆըլէյֆիլ վաÒըտ «բերքի ամենաառատ ժամանակը» 

(բառացի՝ «պղպեղի լի, առատ ժամանակը» - fulful (հգն.` 

fal§fil) «տաքդեղ, պղպեղ», waqt «ժամանակ»), թահթըլ սըùին  

«դանակի սպառնալիքով» (taÈta "as - sikkÊn` taÈta «տակ, 
ներքևում», sikkÊn «դանակ», այսինքն` «վտանգի մեջ»),  թահ-
թըլ դարբ  «ծեծի սպառնալիքով» (taÈta "a∙ - ∙arb` ∙arb 
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«հարված, ծեծ»), թահթըլ հիսաբ «ի հաշիվ» - (taÈta "al - Èis§b`  
Èis§b «հաշիվ»)  և այլն: 

6.Արաբերենից փոխառված մի շարք բառերով էլ խնդրո 
առարկա խոսվածքներում կազմվել են նույնարմատ ան-
վանական և բայական ձևեր. բարթէլ  «կաշառք» - barãÊl, 

բարթըլիլ «կաշառել», հուօÌ «իրավունք» - Èaqq,  հուօÌ   ինիլ «ի-

րավունք  ունենալ», մասխարու «ծաղրածու»  - masxara 

«1.ծաղրի առարկա, 2.դիմակ», մասխարիլ «ծաղրել», մահրում 
«զուրկ, զրկված» - maÈråm, մահրումիլ «զրկել», մˆրˆբու «ու-

րիշի կալվածքում քառորդով աշխատող» - mur§bi# «բնա-
վարձակալ, բերքի  քառորդով աշխատող գյուղացի»,  մˆրˆ-
բութէն «քառորդով աշխատանք» - mur§ba#a «բերքի քառորդով 
աշխատանք», սաբուն  «օճառ»  - s§bån, սաբունուդ/-օդ  «օճա-
ռոտ»,  սաբունիլ «օճառել», ը×օբ «ռուպ» - rubb «մրգահյութ, 
մուրաբա», ըռպուտ «ռուպոտ (աման)», ըռպըտիլ «ռուպի պես 
մածուկ լինել», հ°դիր «1.պատրաստ, 2.ներկա» - È§∙ir «1.ներ-

կա 2.ընթացիկ, 3.պատրաստ, կանխիկ», հ°դըրվիլ «պատ-

րաստվել», հալաղիլ  «շրջապատել» - Èalqa (հգն.` Èalaq «1.օղ, 
մատանի, 2.օղակ»), հալաղու -հալաղու «շուրջանակի, չորս 
բոլորը», հալաղվիլ «ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ տեղի շուրջը 

դառնալով գնալ` փոխանակ ուղիղ գծով ընթանալու»,  ղը×  

«օդի ճնշող` տաք լինելը» - Çamm «1.վիշտ, 2.տոթ, հեղձուցիչ 

օդ», ղը×իլ «տաքությունից ինքն իրեն ճընշված զգալ», քըփս 

«ինչ-որ բանի` ճնշումով ամանի մեջ տեղավորված լինելը» - 
kabs «1.ճնշում,  ճզմում, մամլում, 2. պահածոյացում», քըփսիլ 



 
  Սոնա Միքայելյան 

 

110 
 

«ճմլել, ճնշել» - kabasa «1.ճնշել, ճզմել, մամլել,  2.պահածոյաց-
նել»   և այլն:                                             

7.Արաբերենից փոխառված բառերի մի խումբ, դառնա-
լով հիմնական բառաֆոնդի անդամ և ունենալով գործա-
ծության բարձր հաճախականություն, կիրառվում է և՛ Քեսա-
բի, և՛ Սվեդիայի խոսվածքներում (հավանաբար` բարբա-
ռախմբի մյուս միավորներում ևս)` ենթարկվելով, իհարկե, 
տվյալ խոսվածքին հատուկ հնչյունական օրինաչափություն-
ներին, երբեմն էլ ստանալով իմաստային նրբերանգներ: 

Այսպես`բաÝիէÌ (Ք.խ.), բ°շիÒ «բազե» (Ս.խ.) - b§àiq  «ճուռակ, 

սակռ, շահեն», բˆդիէխ (Ք.խ.), բ°դիխ (Ս.խ.) «սեխ» - baããÊx  

"aßfar, բˆրˆքի «օրհնություն» (Ք.խ.), բ°ր°կի «օրհնություն, 

լիություն. մաղթանք, որ տրվում է բերքահավաքի կամ   մնա-
յուն հավաքելու դնելու առթիվ» (Ս.խ.)  - baraka «1.օրհնութ-

յուն, 2.երկնային շնորհ», Ìըդըմիլ «առաջ շարժվել» (Ք.խ.), 

Òըդըմիլ  «քայլ առնել, սկսել» (Ս.խ.) - qadam (քայլ),  Ìաբըր 

«մահմեդականի գերեզման» (Ք.խ.), Òաբըր  «գերեզման» 

(Ս.խ.) - qabr «գերեզման», հ°լըզուն «խխունջ» (Ք.խ.), հ°լիզին  

«խխունջի խեցի» (Ս.խ.) - Èalazån  «խխունջ», Ìէյլուն (Ք.խ.), 

Ò°Çòն (Ս.խ.) - Çalyån «ծխամորճ, չիբուխ», շարմութա (Ք.խ.), 

շարմուտա «պոռնիկ» (Ս.խ.) - àarmåãa «1.լաթի կտոր, 
2.մարմնավաճառուհի», վˆզէր «վեզիր, նախարար» (Ք.խ.), 

վ°»եր «նախարարապետ, վարչապետ» (Ս.խ.) - wazÊr «վեզիր, 

նախարար»,  մաշու (Ք.խ.), մաշըգ -  m§àÊq    «ունելի»,  թ էօլթ 
(Ք. խ.), թէòլթ (Ս.խ.) -  ²ul²  «մեկ երրորդ» և այլն: 



 
  Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները 
 

 

111 
 

Այսպիսով` կարելի է արձանագրել, որ Անտիոքի բար-
բառախմբի տարածքային միավորներն արաբերենից բառար-
մատներ, ինչպես նաև բառածանցներ չեն փոխառել: Սա 
պայմանավորված է փոխատու և փոխառու լեզուներում կի-
րառվող բառակազմական միջոցների տարբերություններով: 
Արաբերենից փոխառված բառը, փոխառու լեզվի բառա-
պաշար ներթափանցելով խոսքի շղթայում ձեռք բերած ձևա-
բանական և բառակազմական իր տարբեր դրսևորումներով, 
հաճախ ընկալվում և գործածվում է որպես ուղիղ բառաձև` 
արմատ: Ինչպես բառածանցման, այնպես էլ բառաբարդման 
լայն գործածության, այսինքն` փոխառյալ բառի մասնակ-
ցությամբ բառակազմական միջոցների հաճախադեպ կիրա-
ռության դեպքեր հայերենի բարբառային խնդրո առարկա 
միավորներում չենք հանդիպում: Դրա պատճառներից մեկն 
էլ, կարծում ենք, այն է, որ բարբառակիր հանրությունը 
առօրյա կենցաղային, հիմնականում` բանավոր, պարզ  
հաղորդակցման պայմաններում անհրաժեշտություն չունի 
դիմելու լեզվական այսօրինակ միջոցներին: Որպես բացա-
ռություն կարելի է համարել հարադիր բայերի կիրառութ-
յունը: Բայը, արտահայտելով գործողության նշանակություն 
և գործածության տեսակետից բառապաշարի առավել 
կենսունակ շերտ ներկայացնելով, ավելի ճկուն կերպով է 
ենթարկվել հայերենի բառակազմական օրինաչափություն-
ներին: 
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3.ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏԱԾ 
ԲԱՌԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Լեզվում բառերն իմաստային, այսինքն` բառիմաստի 

արտահայտման տեսակետից, պայմանավորված լեզվական 
և արտալեզվական մի շարք գործոններով, կարող են տարբեր 
իմաստներ և գործածություն ունենալ կամ ձեռք բերել: Այդ-
պիսիք են նաև փոխառությունները:  

Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակնե-
րում բառերի մեծ մասը կիրառվում է  փոխատու լեզվում 
ունեցած նույն իմաստով, այսինքն` բառիմաստի պահպան-

մամբ: Օր.` Òամար  «լուսին» - qamar, մˆշհուր «հայտնի, 

անվանի» - maàhår, ջիէբ  «գրպան» -  Æayb, մˆշղուլ/մ°շղուլ  

«զբաղված»-maàÇål,  Ìէյլուն/Ò°Çòն  «ծխամորճ» - Çalyån, 

քòրսա «աթոռ» - kursÊ, բինա «շենք»  - bin§",  յ°նի  «այսինքն» -  

ya#nÊ  և այլն: 
Փոխառյալ մի շարք բառեր, սակայն, ենթարկվել են ոչ 

միայն հնչյունական, այլ նաև բառիմաստային փոփոխութ-
յունների: Արաբերենից կատարված փոխառյալ բառերի` 
հայերենի վերոնշյալ բարբառային միավորներում կրած 
բառիմաստային փոփոխությունները, մասնավորապես 
դրանց տարբեր դրսևորումները173 արտահայտվում են հետև-
յալ կերպ. 

ա) Բառիմաստի նեղացում, մասնավորեցում. սովորա-
բար, եթե փոխատու լեզվում բառը բազմիմաստ է, ապա փո-
                                                             
173Բառիմաստափոխության տեսակները տե'ս Մարգարյան Ա., Ժամա-
նակակից հայոց լեզու, Ե., 1993, էջ 54-60, Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից 
հայոց լեզու, Ե., 1989, էջ 138-142: 
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խառելու ժամանակ հաճախ վերցվում է նրա իմաստներից 
մեկը, այսինքն` տեղի է ունենում բառիմաստի ծավալի նե-
ղացում: Այսպես` qabr  բառն արաբերենում նշանակում է «գե-
րեզման», մինչդեռ  Քեսաբի խոսվածքում  նրա իմաստը մաս-

նավորեցվել է` Ìաբըր «մահմեդականի գերեզման» նշանա-

կությամբ: jarm  բառն արաբերենում  ունի «նավ, նավակ, գե-
տային բեռնանավ» իմաստները, Սվեդիայի խոսվածքում 
տեղի է ունեցել բառիմաստի մասնավորեցում, միաժամանակ 
նաև նոր իմաստի ձեռքբերում` ջ°րըմ «1.նավակ, 2.ձկնորսա-

նավակ»: miàmiàa բառն արաբերենում ունի «1.ծիրան, 2.ծիրա-
նենի» իմաստները: Քեսաբի խոսվածքում մըշմէշ բառը կի-
րառվում է  միայն մրգապտղի` «ծիրան» իմաստով, իսկ ծառի 
նշանակության արտահայտման համար գործածվում է 
խոսվածքի -ին°/-էնի  (ծառատեսակ ցույց տվող) վերջածան-

ցով կազմված բառը` մըշմըշին°/էնի «ծիրանենի»: Մեկ այլ 

փոխառյալ բառ`°åըք, Սվեդիայի խոսվածքում ունի «մուրա-

բայով ձվածեղ» իմաստը: Այն արաբերենից փոխառված  ujja  
բառի հայերեն բարբառային տարբերակն է այն  տարբերութ-
յամբ, որ փոխատու լեզվում բառն ունի  «ձվածեղ» իմաստն 
ընդհանրապես: 

բ) Բառիմաստի ընդլայնում. Անտիոքի  բարբառախմբի 
տարածքային տարբերակներում գործածվում  են փոխառյալ 
այնպիսի բառեր, որոնք արաբերենի բուն բառիմաստի կող-
քին ձեռք են բերել նոր իմաստներ` ընդլայնելով բառիմաստի 
ծավալը: Այսպես  արաբերենում  àayã§n  բառը նշանակում  է  
«սատանա, դև, հրեշ»: Քեսաբի խոսվածքում այն, հիշալ 
իմաստից բացի, ստացել է այլ իմաստ ևս` շˆյթան «1.դև, 
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2.ձուկ»: shabaka բառն արաբերենում ունի «ցանց, ուռկան» 
իմաստները, Քեսաբի խոսվածքում` շըբըքի բարբառային 
փոխառությունը, փոխատու լեզվում ունեցած հիմնական 
իմաստով  կիրառվելուց զատ, ձեռք է բերել «ձուկ» իմաստը 
ևս: sims§r «առևտրական և բորսայական գործարքների 
միջնորդ, գործակալ» իմաստն ունեցող արաբերեն բառը  
վերոնշյալ խոսվածքում կիրառվում է նաև լրացուցիչ` 
սըմսար  «գազանի տեսակ» իմաստով և այլն:  

Բառիմաստի շրջմամբ` հակառակ իմաստով կիրառ-
վող բառեր, հայերենի վերոհիշյալ տարածքային տարբերակ-
ներում, որքանով կարողացանք պարզել, չեն գործածվում:  

Մի շարք բառեր ամբողջությամբ ենթարկվել են իմաս-
տափոխության` նոր իմաստի ձեռքբերմամբ: Այսպես` 
թˆլˆմու «կաթնեղենի տեսակ» - ãulma «փոքր հաց, հացիկ», 

°լ°մ «մարդկություն» - #§lam «աշխարհ», մասխարու  «ծաղ-

րածու» - masxara «1.ծաղրի առարկա, 2.դիմակ», թութիա «ծո-
վաստղ» - tåtÊ§ «ցինկ» («ծովաստղ» բառն արաբերենում ար-
տահայտվում է najm "al-baÈr  բառակապակցությամբ` najm 
«ծով» և baÈr «աստղ»), մահանու «պատրվակ» - miÈna  «1.փոր-
ձություն, փորձանք, 2.վիշտ», մ°մդուհ «բերրի, լավ մշակված, 

թանկարժեք (հողատարածք)»-mamdåÈ «փառաբանված, գո-
վերգված», դավու «դատ» - dawÊ «աղմուկ, դղրդյուն», փուրդ  
«կենտ, կրճատ» - fard «1.մեկ, միակ, 2.անձ, անհատ»:  

Հալվուտ  բառը խոսվածքում գործածվում է «նորածին 
ուլը լեռներից տուն բերելու առթիվ հովվին տրված նվեր» 
իմաստով, մինչդեռ նրա արաբերեն Èalwiyy§t  համարժեքն 
ունի «քաղցրեղեն, չորացրած մրգեր» իմաստները («նվեր» ի-
մաստն ունի նույն արմատից ծագող Èulå§n բառը)  և այլն:  
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Հաճախ փոխառու լեզուն  (բարբառը) փոխառում  է փո-
խատու լեզվի բազմիմաստ բառի ոչ առաջին, հիմնական, այլ 
երկրորդ կամ այլ իմաստները, որոնք տվյալ պարագայում 
առավել կենսունակ են և ունեն գործածության ավելի բարձր 
հաճախականություն: Անտիոքի բարբառախմբի խոսվածք-
ներում արաբերենից կատարված փոխառությունների այդ-
պիսի օրինակներ են` շարմութա/շարմուտա «անբարոյական 

կին»-àarmåãa «1.լաթ, 2.մարմնավաճառուհի», բը»ուÒ «խը-

խունջ»-bazzaqa «1.թըքաման, 2.լորձնէակ, կակղամաշկ կեն-
դանի», թըսբ°հ «համրիչ» -tasbÊÈ «1.փառաբանում, դրվա-

տում, 2.տերողորմյա, համրիչ», բուտնիլ «տակից լավ խառնել 
(գործերը)» - baããana «1.տակից մեխել, փակել, 2.սադրել, դըր-

դել», ղը×  «օդի ճնշող` տաք լինելը» - Çamm «1.վիշտ, 2.տոթ, 

հեղձուցիչ օդ»  և այլն:           
Արաբերենից փոխառված  մի շարք բառեր, հատկա-

պես` այնպիսիք, որոնց իմաստներն արտահայտվել են նկա-
րագրական եղանակով` բառակապակցությունների միջոցով, 
վերցված լինելով խոսքի շղթայից, փոխառու լեզվում արտա-
հայտվել են ոչ ամբողջությամբ. բառակապակցության մի 
մասը սղվել է: Քեսաբի խոսվածքում, օրինակ, թավլա բառն 
ունի «նարդի» իմաստը, մինչդեռ ã§wila  արաբերենում նշա-
նակում է  «սեղան», իսկ «նարդի» իմաստն արտահայտվում է  
la#ba aã-ã§wila (բառացի`«սեղանի խաղ») բառակապակցութ-
յամբ: Նմանօրինակ` սուլթան  «1.սուլթան,  2.ձկան տեսակ» 
փոխառյալ բազմիմաստ բառի առաջին իմաստն արաբերե-
նում արտահայտվում է sulã§n «սուլթան, կառավարիչ» բառով, 
մինչդեռ բարբառային փոխառության իմաստային համար-
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ժեքն արաբերենում ստեղծվում է sulã§n  ibr§him   բառակա-
պակցությամբ` «տափակաձուկ»: Բարբառում գործածվող 

մեկ այլ` դաÌըմ «1.մի ձեռք հագուստ, 2.ատամնաշար» ի-

մաստներով բառում հիմնական իմաստը համընկնում է 
արաբերեն նրա համարժեքին` ãaqm «1.հավաքածու, 2.կոստ-
յում», իսկ «արհեստական ատամնաշար» իմաստն արտա-
հայտվում է  ãaqmu asn§n  հատկացուցչային կապակցության 
միջոցով: Անտիոքի խոսվածքներում կիրառվող բˆդիէխ/ 

բ°դիխ «սեխ» բառը արաբերեն baããÊx "aßfar որոշչային կա-

պակցությամբ արտահայտված այդ մրգի բարբառային տար-

բերակն է, իսկ Ìըմըլ` «ածուների մեջ պատահող միջատ»  

բառն արաբերենում ունի qaml (հվք.) «ոջիլ» իմաստը, իսկ  
qaml al-nab§t  նկարագրական ձևով արտահայտվում է «բու-
սաճիճու, ուտիճ» իմաստը և այլն:           

Այսպիսով` Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային 
տարբերակներում արաբերենից փոխառյալ բառերի հիմնա-
կան մասը պահպանել է փոխատու լեզվում ունեցած բառ-
իմաստը: Առանձին դեպքերում, սակայն, տեղի են ունեցել 
իմաստային փոփոխություններ, մասնավորապես` բառի-
մաստի նեղացում, ընդլայնում, ընդհանուր իմաստափոխու-
թյուն (բառիմաստի շրջմամբ կիրառվող փոխառյալ բառեր 
չկան): Արձանագրված են նաև փոխատու լեզվի ոչ առաջին, 
այլ մյուս իմաստներով փոխառված բարբառային բառեր: 

Յուրաքանչյուր լեզու կարող է որևէ բառ, հասկա-
ցություն անվանել նկարագրական եղանակով` բառակա-
պակցությունների կիրառմամբ: Արաբերենում կիրառվող մի 
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շարք բառակապակցությունների լծորդ բաղադրիչը  փոխա-
ռու լեզվում թեև սղվել է, սակայն բառիմաստը պահպանվել է: 
 
 

4. ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ   

 
Արաբերենից   կատարված    փոխառությունները,  ըստ 

իրենց ունեցած գործառական նշանակությունների, կարելի է 
բնորոշել հետևյալ կերպ. 

1.Բառերի մի խումբ, պահպանելով իր ունեցած հնչյուն-
ների հաջորդականությունը, բառային իմաստները, ենթարկ-
վել է միայն խոսվածքների արտասանական օրենքներին: 
Այդպիսի փոխառությունները խնդրո առարկա խոսվածք-
ներից բառեր դուրս չեն մղել` զբաղեցնելով նրանց տեղը, այլ 
ներմուծվել են որպես նոր հասկացություններ նշանակող 
կոդեր174: Դրանք, լինելով այլ լեզվին, մշակույթին, կրոնին, 
քաղաքակրթությանն առնչվող հասկացություններ և երևույթ-
ներ, որոնք պայմանավորված են տվյալ ժողովրդի աշխարհ-
ընկալմամբ, պատմական զարգացմամբ, տարբեր սովորույթ-
ներով, լեզվամտածողությամբ, այսինքն` լեզվական և արտա-
լեզվական զանազան գործոններով, թեև ներթափանցում են 
լեզվի (բարբառի) մեջ, բայց այդ լեզվամշակույթի և համա-
կարգի լիարժեք տարրեր չեն դառնում: Այդօրինակ փոխա-
ռություններ կարելի է համարել հետևյալ բառերը. բˆդˆվի 

«բեդվին» - badawÊ  «1.բեդվինական, 2.բեդվին»,  մ°շլ°հ «ամ-

                                                             
174Вайнрайх У., Языковые контакты,  К., 1979,  էջ  83: 
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բողջ մարմինը ծածկող արաբական վերարկու» - muàlaÈ  

«թիկնոց,  վերարկու»,  Ìըրօշ «ղրուշ (դրամի տեսակ)» -  qirà   

«դրամի անվանում (պիաստր)», յարաբ  «ո'վ Աստված» - y§  
rabb,  շիէխ «շեյխ» - àayx  «1.ծերունի, 2.շեյխ, ցեղի առաջնորդ», 
վˆզէր  «վեզիր, նախարար» -  wazÊr, °զ°ն «մոլլայի աղոթք» -

"aí§n  «աղոթքի կանչ, կոչ», ջ°մի «մզկիթ» - j§mi# «մզկիթ, 

ուրբաթօրյա աղոթքի վայր», մուÇա «մահմեդական կրոնա-

վոր` մոլլա» - maula «1.տեր, հրամայող անձ, 2.մոլլա» և այլն: 
2.Փոխառությունների մյուս խումբը ևս նշված տա-

րածքի հայերեն խոսվածքների համապատասխան բառերի չի 
փոխարինում: Այդ բառերն այլ բառերի կողքին գործառում են 
որպես ծանոթ հասկացությունների, այսպես կոչված` 
տարբերակային կոդեր175: Դրանք բոլորովին նոր չեն տվյալ 
հանրության համար, նրանց ընդհանուր հասկացական 
համարժեքներն առկա են տվյալ լեզվում (բարբառում), սա-
կայն այդ բառերն իմաստային այնպիսի նրբերանգներ են 
կրում, որոնք համապատասխանում են տվյալ ժողովրդի 
լեզվամտածողությանն ու աշխարհընկալմանը: Այդպիսիք են 

հետևյալ փոխառյալ բառերը` Ìաբըր «մահմեդականի գե-

րեզման» - qabr (բրբ.` գըրըզմòն «գերեզման»), բˆրˆքի «օրհ-

նություն» - baraka «1.օրհնություն, 2.երկնային շնորհ» (բրբ.` 
ուրթնութէն «օրհնություն»), շˆյթան «դև» - àayã§n «դև, սա-

տանա, հրեշ», (բրբ.`տիէվ  «դև»,  սադանու «սատանա»), հե-
րում «անմաքուր» - Èar§m «մեղք» (բրբ.`միէխկ «մեղք»)   և այլն: 

                                                             
175Նույն տեղում: 
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Մի շարք փոխառված բառերի իմաստային համարժեք-
ներն էլ խոսվածքներում առկա են, այսինքն` դրանք միևնույն 
հասկացության անվանումներն են: Արաբերեն տարբերակ-
ները, բնականաբար, ավելի ուշ շրջանում կատարված փո-
խառություններ են176: Բարբառային և փոխառյալ բառերը 
գործածվում են զուգահեռաբար: Օրինակ`  ջիէբ  «գրպան» -  
jayb (բրբ.` կր°բուն «գրպան»), ք°լբ  «շուն» - kalb  (բրբ.`շօն  

«շուն»), ջէհըզ «օժիտ» - jih§z (բրբ.`òժէտ/òժէտք «օժիտ»), 

ֆուÌարա «աղքատ» - fuqar§" (բրբ.`°խքուօտ «աղքատ»)  և 

այլն:    
 3.Փոխառություններ կատարվում են նաև բառապատ-

ճենումների միջոցով, որի դեպքում «...օտար բառը պարզա-
պես թարգմանվում է փոխառու լեզվի բառերով կամ բա-
ղադրությունների բաղադրիչներով»177, այսինքն` այլ լեզվի 
բառակազմական կաղապարի և մայրենի լեզվի արմատների, 
ածանցների համակցմամբ ստեղծվում է նոր, փոխատու 
լեզվի տվյալ բառին իմաստով համարժեք բառ:  

Հարկ է նշել, սակայն, որ փոխառության այս տեսակը 
հայերենի խնդրո առարկա խոսվածքներում գրեթե չի հանդի-
պում, որը պայմանավորված է փոխատու և փոխառու լեզու-
ների` տարբեր, տվյալ դեպքում` սեմական և հնդեվրոպա-
կան լեզվաընտանիքներին պատկանելու և ըստ այդմ նաև 

                                                             
176Կարծում ենք` սրանք հատկապես 20-րդ դ. 2-րդ կեսից հետո կատարված 
փոխառություններ են. այս ժամանակ լեզվական մերձեցումը տեղի էր 
ունենում ուսման միջոցով, քանի որ բոլոր դպրոցներում ուսուցման 
հիմնական լեզուն գրական արաբերենն էր: 
177 Հայոց լեզու, 1 մաս, Ա պրակ, Ե., 1980, էջ 338: 
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բառակազմական տարբեր միջոցներ կիրառելու հանգա-
մանքներով: 

 
5.ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԸՍՏ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ-ԹԵՄԱՏԻԿ 

ԽՄԲԵՐԻ 
 

Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխա-
ռությունները ստորև դիտարկել  ենք նաև ըստ իմաստային-
թեմատիկ խմբերի, որի համար հիմք ենք ընդունել Գ.Ջահուկ-
յանի` հայերենի հին օտար փոխառությունների համար 
կազմած քսաներեք համապատասխան դասակարգում-
ները178: Դրանք ներկայացնելիս հեղինակն  առաջնորդվել է 
ընդհանուր լեզվաբանության մեջ ընդունված, Դ.Բաքի բառա-
րանում179 ընդգրկված սկզբունքներով. այդ պատճառով է, որ 
բաժանումները (22 խումբ` իրենց ենթախմբերով) միմյանցից 
գրեթե չեն տարբերվում: Գ. Ջահուկյանը նույնպես բառա-
պաշարը դասակարգում է ըստ բառիմաստային մերձավո-
րության, բացառությամբ լրացուցիչ, իր կողմից ավելացրած 
23-րդ խմբի  (դերանուններ և մասնիկներ), որտեղ բառերն 
ընդգրկվում են խոսքիմասային ընդհանրության սկզբուն-
քով180: Հ.Աճառյանի կողմից առանձնացված իմաստային-
թեմատիկ 22 խմբերը ևս հիմնականում համընկնում են այս 
դասակարգման հետ (այստեղ, սակայն, խմբերի մեջ 
ենթախմբեր առանձնացված չեն): Մեծանուն գիտնականը ևս 
                                                             
178 տե'ս Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն: Նախագրային 
ժամանակաշրջան, Ե., 1987, էջ 204-222:  
179 Buck C. D., A. Dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European 
languages, Chicago-London, 1965. 
180 Ջահուկյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 206: 
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հարմար է գտել վերջին մեկ խումբը ոչ թե բառիմաստային, 
այլ քերականական հատկանիշով առանձնացնել, այսինքն` 
մակբայ և նմաններ181: 

Իմաստային-թեմատիկ182 այդ խմբերն են` 1. Ֆիզիկա-
կան աշխարհ, 2.մարդկություն` սեռ, տարիք, ընտանեկան   
հարաբերություն, 3.կենդանիներ, 4.մարմնի մասեր, մարմնա-
կան գործառություններ և պայմաններ, 5.ուտելիք և ըմպելիք. 
կերակրի պատրաստում և ամանեղեն, 6.հագուստ, անձնա-
կան զարդարանք և խնամք, 7.բնակարան, տուն, կահկա-
րասի, 8.երկրագործություն, բուսականություն, 9.ֆիզիկական 
տարբեր գործողություններ, արվեստ և արհեստ, սրանց հետ 
կապված նյութեր, 10.շարժում. տեղափոխություն, փոխադ-
րում, նավագնացություն, 11.ունեցվածք, սեփականություն և 
առևտուր, 12.տարածական հարաբերություններ` տեղ, ձև, 
չափ, 13.քանակ և թիվ, 14.ժամանակ, 15.զգայական ընկա-
լումներ, 16.զգացմունք, խառնըվածքային, բարոյական և գե-
ղագիտական ըմբռնումներ, 17.մտածողություն, միտք, 18.ձայ-
նական արտահայտություն, խոսք. ընթերցանություն և գիրք, 
19.տարածքային, հասարակական և քաղաքական բաժա-
նումներ, հասարակական հարաբերություններ, 20.ռազմա-
կան գործ, 21.օրենք, 22.կրոն և նախապաշարմունք, 23.դե-
րանուններ և մասնիկներ: 

Անտիոքի բարբառախմբում առկա արաբական փոխա-
ռությունների`մեր տրամադրության տակ եղած նյութը (տե'ս 

                                                             
181 Աճառյան Հ., 2013,  էջ 208-213: 
182Վերոնշյալ խմբերն իրենց հերթին, ինչպես նշեցինք, բաժանված են նաև 
ենթախմբերի, բայց մեր ուսումնասիրության նպատակից դուրս է 
փոխառությունները դասակարգել նաև ըստ ենթախմբերի. ենթախմբեր 
ներկայացվում են միայն ըստ անհըրաժեշտության: 
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գրքի հավելվածը) դասակարգելով վերոնշյալ խմբերում` 
տվել ենք դրանց արաբերեն սկզբնաձևերը, իմաստային, կի-
րառական յուրահատկությունները, գործառության ոլորտ-
ները: Առանձին անդրադարձել ենք այդ խմբերից մի քանի-
սում մեր ուսումնասիրության համար առանձնակի հետա-
քըրքրություն ներկայացնող հասկացություններին: 

Առավել ընդգրկուն է արաբական փոխառությունների` 
ստորև ներկայացվող խմբերի բառապաշարը:  
 
 

Ուտելիք և ըմպելիք. կերակրի պատրաստում  
և ամանեղեն 

 
Վերոնշյալ բնակավայրերի հայերը, դարեր շարունակ 

ապրելով արաբների հետ կողք կողքի և փոխշփումներ ունե-
նալով վերջիններիս հետ, իրենց սովորույթների, կենցաղի 
պահպանմանը զուգահեռ, բնական է, որ կարող էին յուրաց-
նել նաև օտար քաղաքակրթությանը, սովորույթներին առնչ-
վող երևույթներ: Դրանց թվում է նաև խոհանոցը: Արևելյան, 
այդ թվում` արաբական խոհանոցն աչքի է ընկնում իր յուրօ-
րինակությամբ և բազմազան մթերքների, համեմունքների 
հարստությամբ: Արաբական խոհարարության մեջ կիրառ-
վող, շատ կերակրատեսակների հիմնական բաղադրիչներ 
կազմող, արաբական խոհանոցին ամենաբնորոշ մթերքներից 
են ոչխարի միսը, հավը, ծովամթերքները, բրինձը, լոբազգի-
ները` սիսեռը, լոբին և զանազան համեմունքները: Ուտելիքի 
պատրաստման համար գերազանցապես օգտագործվում է 
ձիթայուղ: Ըմպելիքներից առանձնահատուկ տեղ ունեն սուր-
ճը, որի պատրաստումն ու հյուրասիրությունը յուրահատուկ 
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արարողակարգ է, ինչպես նաև` սև թեյը: Խոզի մսի և ոգելից 
խմիչքների օգտագործումը, հատկապես հասարակական 
վայրերում, խիստ արգելված է, և դրանք գործածողները 
կարող են մինչև իսկ պատասխանատվության ենթարկվել: 

Արաբական խոհանոցին հատուկ որոշ կերակրատե-
սակներ հարստացրել ու բազմազան են դարձրել խնդրո ա-
ռարկա բնակավայրերի հայ բնակչության խոհանոցը: 
Պատահական չէ, որ արաբական խոհանոցին բնորոշ 
մթերքների անվանումներ հանդիպում ենք նաև արաբերենից 
փոխառված բառերի ցանկում: Դրանց մի մասը «նոր հաս-
կացություններ նշանակող կոդեր» են, քանի որ այլ քաղա-
քակրթության ու կենցաղի բաղկացուցիչ տարրեր են: 

Անտիոքի բարբառախմբի` թեմատիկ-իմաստային այս 
խմբին պատկանող, արաբերենից կատարված փոխառութ-
յունները կարելի է դասակարգել հետևյալ ենթախմբերով. 

1.Ուտելիք և ըմպելիք. քէբաբ «խորոված» - kab§b, 

շուրբու «ջրիկ, տաք կերակուր» - àårba, լը³այս/լը³ուօս «կիսա-

թանձր ապուր» - labås, °åըք  «ռուպով ձվածեղ» - #ujja «ձվա-

ծեղ», Òըդէմի  «խարկած սիսեռ» - qu∙§ma «լավ տապակած, 

կարմրացրած, բոված սիսեռ», ը×օզ/ը×աուզ - "urz «բրինձ», 
մըխլաուտ «աղացած ոսպ» (արաբերենում այլ իմաստ է` xalÊã 
«խառնաշփոթ»)», ֆուլ «խաշած բակլայով եփված արաբական 

ազգային կերակուր» - fål «ունդ, բակլա», Ò°րմէշ  «բոված հա-

ցի կտոր» (ծագում է qarmaàa` «կրծել (չորահացը)» բայից) և 
այլն: 

Քաղցրավենիք նշանակող բառերից են` հ°լվու  «հալ-

վա» - Èalw§"u «1.քաղցրեղեն, 2.հրուշակեղեն, հալվա», °կէդ  
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«քաղցըրեղենի թանձրացած լուծույթ» - #aqÊd «խտակեր, 
խտածո սննդամթերք» (°կիդիլ «քաղցր թանձրացած լուծույթ 

դառնալ»), մուշա³°ք «1.անուշեղենի տեսակ, 2.մաղ հիշեցնող 

թել, որով ծածկում են պատուհանները» - muàabbak «1.ցան-

ցավոր, 2.քաղցր ուտելիք («հյուսած կարկանդակ»)», մòր°³° 

«մուրաբա» - murabba «մուրաբա, ջեմ», ը×օբ/ը×աուբ «ռուպ»-
rubb «մրգահյութ, մուրաբա», հ°լվուօթ «նվեր տված 

անուշեղեն» - Èalwiyy§t «քաղցրեղեն, չորացրած մրգեր»: Սվե-
դիայի խոսվածքում կիրառվող հալվուտ  բառն ունի «նորա-
ծին ուլը լեռներից տուն բերելու առթիվ հովվին տրված նվեր» 
իմաստը: «Նվեր» իմաստն արաբերենում ունի նույն արմա-
տից ծագող Èulå§n բառը:             

Ըմպելիքներից են` շ°րբ°թ «օշարակ» -  àarb§t, արաÒ  

«օղի» - #araq, թˆլˆմու «կաթնեղենի տեսակ» - ãulma և 

Ìախվու183 «1.սուրճ, 2.սրճարան» - qahwa:  

2.Կերակրի պատրաստում և ամանեղեն. Այս ենթա-
խմբում ներառվում են արաբերենից փոխառված սակավա-

թիվ հետևյալ բառերը` թաբուօÌ  «պնակ» - ãabaq «1.կափարիչ, 

2.ափսե, սկուտեղ», թˆնջˆրու  «կաթսա» - tanjara, խաբիա 

«կարաս» - x§b#a, սաջ  «մետաղյա խոշոր աման, որի վրա 
սովորաբար հաց են թխում» - sÊj  «1.շամփուր, 2.մետաղաձող»: 

 
 
 

                                                             
183 Սվեդիայի խոսվածքում «սրճարան» իմաստն արտահայտում է Ìախվա 
բառը: 



 
  Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները 
 

 

125 
 

Հագուստ, անձնական զարդարանք և խնամք 
 

Թեմատիկ-իմաստային այս խումբն  ընդգրկում է հատ-
կապես փոխառյալ  այնպիսի բառեր, որոնք բնութագրում են 
զուտ արաբական հագուստը: Հարկ է նշել, որ այն 
սովորաբար առանձնանում է իր խստաոճությամբ. դա 
նկատելի է առավելապես այն դեպքում, երբ այս կամ այն 
հագուստը կամ զարդարանքը կրողը կրոնական ավելի 
պահպանողական հայացքներ ունի: Հագուստով և նրա մաս 
կազմող զարդարանքի պարագաներով հաճախ կարելի է 
միանգամից տարբերակել մուսուլմանին այլակրոնից, հատ-
կապես երբ խոսքը կանանց է վերաբերում:   

Օտար քաղաքակրթության, կրոնի բաղկացուցիչ տարր 
համարվող հագուստեղենի  մի շարք անվանումներ առկա են 
Անտիոքի բարբառային միավորների` արաբերենից կատար-
ված փոխառություններում: Սրանք ևս հիմնականում «նոր 
հասկացություններ նշանակող կոդեր» են, քանի որ գոր-
ծածվում են այն պարագայում, երբ պետք է անվանել այլազգի 
և այլակրոն ժողովրդի հագուստի այս կամ այն բաղադրիչը: 
Հագուստեղենի և խնամքի պարագաների այս անվա-
նումների համարժեքները հայերենի տարածքային 
վերոհիշյալ տարբերակներում, բնականաբար, բացակայում 
են: 

Ըստ իմաստային մերձավորության` դրանք կարելի է 
դասակարգել հետևյալ կերպ. 

ա) Արտաքին հագուստ. Քեսաբի խոսվածքում արձա-
նագրված է մուշլ°խ  բառը` «լայն վերնազգեստ» նշանակու-

թյամբ, Սվեդիայի խոսվածքում` մ°շլ°հ «ամբողջ մարմինը 
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ծածկող արաբական վերարկու» անվանումով: Արաբերենում 
դա muàlaÈ  «թիկնոց,  վերարկու» բառն է: Նմանօրինակ`  
ջò³ի  նշանակում է «լայն վերնազգեստ», որն արաբերեն jubb 

«ջուբբա (լայն թևքերով վերնազգեստ)» բառի բարբառային 

համարժեքն է: Մեկ այլ փոխառյալ բառ` ա³ու-ն, կիրառվում 

է «հովվական վերարկու» իմաստով, փոխատու լեզվում #ab§" 
«բրդյա հագուստ, վերարկու» բառն է: Ֆըսդան-ը «կանացի 
հագուստ»-ն է, համարժեք է  արաբերենի  fust§n «կանացի 

հագուստ, կիսաշրջազգեստ» բառին, իսկ  դաÌըմ  «1.մի ձեռք 

հագուստ» իմաստով գործածվող բառը արաբերենի ãaqm-ն 
է`«1.հավաքածու, 2.կոստյում» նշանակությամբ և այլն: 

բ) Գլխարկներ. գլխարկների և գլխաշորերի գործա-
ծումը բավական լայն տարածում ունի մուսուլմանական, այդ 
թվում նաև արաբական շատ երկրներում (որոշ վայրերում 
այն հագուստի պարտադիր բաղկացուցիչ մաս է համար-
վում), ընդ որում, դրանք բազմազան են և տարբեր պարագա-
ներում են կիրառվում: Այսպես`  տակա  «գլխի ծածկոց, ֆես, 
գդակ» - ã§qÊa «գլխարկ», տարբուշ/թարբաուշ «գլխարկ, 
գլխանոց» - ãarbåà  «ֆես», ագըլ «բեդվինի գլխաշոր» - #iq§l 
«բեդվինի գլխարկ, գլխի ծածկոց» և այլն: 

գ) Կտորեղեն, անձնական զարդարանք և խնամք. Այս 
ենթախմբում տեղ գտած արաբերենից փոխառյալ բառեր են` 

Ìումաշ «կերպաս» - qum§à «1.կտոր, 2.կտավ», քահրիբար  

«սաթ» - kahr§b§"r, ս°դ°ֆ  «սադաֆ» - ßadaf, շըրըդ «ժապա-

վեն» - àarÊã «ժապավեն, քող», մ°լիջին «բուստե ուլունք» - 

marj§na (հվք.` marj§n) «1.բուստ, մարջան, 2.մանր մարգա-
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րիտ»,  ջէհըզ «օժիտ» - jih§z,  չˆնթու «լաթե պայուսակ» -  àanãa 

«1.պարկ, պայուսակ, 2.ճամպրուկ» և այլն: 
Անձնական խնամքի պարագաներից առանձնահատուկ  

դեր ունի հինան, որը գործածվում է արաբական շատ երկըր-
ներում, նախատեսված է մազերի, եղունգների ներկման հա-
մար: Քեսաբի խոսվածքի` արաբերենից փոխառված բառա-
պաշարում այս բառը ևս հանդիպում է` հին° «հինա» -Èinn§": 

Նրանից կազմվել է նույնարմատ բայ` հինիլ  «հինայել»: 
Այս իմաստային-թեմատիկ խմբում ներառված բառերը 

արձանագրված են հիմնականում Քեսաբի խոսվածքին նվիր-
ված բարբառային ուսումնասիրությունների բառացանկե-
րում:   

 
 

Երկրագործություն, բուսականություն 
 

Իմաստային-թեմատիկ այս խմբում արաբերենից փո-
խառյալ բառեր գործածվում  են և՛ Քեսաբի, և՛ Սվեդիայի 
խոսվածքներում: Քեսաբ ավանն ընդհանուր առմամբ անտա-
ռային ու ժայռոտ վայր է, սակավահող ու սակավաջուր: Ա-
վանի շրջակա լեռները ծածկված են ցածրատեսակ, մշտա-
դալար ծառերով և թփերով: Սվեդիա գավառը, իր մի քանի 
գյուղերով տեղակայված լինելով Մուսա լեռան փեշերին, 
հիմնականում նույնպես սակավաջուր է և ունի լեռնային կլի-
մա: 

Չնայած բնակլիմայական ոչ այնքան նպաստավոր 
պայմաններին, քեսաբցիների գլխավոր զբաղմունքները եղել 
են գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունը, իսկ 
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վերջին շրջանում մեծ զարկ էր ստացել նաև այգեգործութ-
յունը184: Սվեդիայում ևս  (հատկապես այն գյուղերում, որոնց 
կլիման բարենպաստ է` Քաբուսիե, Հաջի-Հաբիբլի, Յողուն-
Օլուկ)  բնակչության հիմնական զբաղմունքներից էին այգե-
գործությունն ու շերամապահությունը, որոշ բնակավայրե-
րում նաև` անասնապահությունն ու ձկնորսությունը185:  

Այգեգործությանը վերաբերող մի շարք հասկացու-
թյուններ ինչպես Քեսաբի, այնպես էլ Սվեդիայի խոսվածք-
ներում անվանվել են արաբերենից կատարված փոխառու-
թյուններով: Բավական է նշել, որ միայն «ծառ» 
հասկացությանն առնչվող մի շարք փոխառված բառեր կան 
արձանագրված, որոնց բարբառային համարժեքները 
հայերենի տարածքային այս տարբերակներին վերաբերող  
ուսումնասիրություններում, որքանով կարողացանք պար-
զել, վկայված չեն: Այսպես` նասէբ  «մատղաշ ծառ» - naßb 
«բույս, տնկի» (հվք.), հ°մըլ «ծառի` շատ պտուղներով 

բեռնված լինելը, շատ բերք ունենալը» - È§mil  «1.տանող, կը-
րող,  2.բեռնակիր, 3.հղի», խըլֆ  «ծառի փոքր ճյուղ, ճյուղերի 
խումբ կամ ճյուղի ծայրը` վրայի տերևներով հանդերձ» -  xil§f 
«ուռի», խիշէլ «ծառի կեղև, մանավանդ թթենու ճյուղերի 

կեղևը» - qiàr «1.բարակ մաշկ, 2.կեղև, կլեպ», Òէ×էհ «ծեր, 

կենսունակությունը կորցրած (ծառ)» - qarÊÈ «վիրավոր, վերք 
ստացած», մատրաուբ «ծառի կամ թփի վրա տեխպ լարելու, 
տնկելու հարմար տեղ» - mutrab «փոշով ծածկված», ֆիլիջ  
«ծառի կոճղը, որը սղոցելով տախտակների է վերածվում» - 
falaja  «ջարդել, ճեղքել, ճղանել (փայտը)»  բայարմատից,  

                                                             
184 Փաշայան Ա., նշվ. աշխ., էջ 8: 
185 Հանանյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 8-10: 
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լ°³°ս «ծառերը չորացնող ախտ» - yabas «չորություն», yab§s 

«չորացած, չոր» և այլն: Արաբերենից փոխառյալ այսպիսի մի 
շարք բառերից արդեն իսկ կարելի է ենթադրել, որ հայաբնակ 
այս տարածքում այգեգործությունն իսկապես լայն 
տարածում է ունեցել, որ բարբառում բացակայող, 
անհրաժեշտ հասկացությունների անվանումները փոխառվել 
են այլ լեզվից:   

  Ինչպես նշվում է, Քեսաբ ավանում գրեթե ամեն 
ընտանիք իր կալվածքում ուներ տարբեր պտղատու ծառեր` 
ծիրանենի, թզենի,  նշենի, խնձորենի, սալորենի, որթատունկ 
և այլն186: Մի շարք ծառատեսակների և մրգերի անվա-
նումների  համար կիրառվում են նաև արաբերեն բառեր, թեև 
որոշ բառերի համարժեքները հայերենի բարբառային այս 
միավորներում  առկա են. մըշմըշին°/էնի «ծիրանենի»  - 

miàmiàa, մըշմէշ/մըշմուշա  «ծիրան» - miàmiàa (ծիր°ն° (ծիրա-

նի) «ծիրանի ծառ»),  բˆդիէխ/բ°դիխ «սեխ» -baããÊx  "aßfar,  խօխ 

«մանր սալորի տեսակ» - xaux  «սալոր», °ժվա «արմավ» - #ajåa 

«ճզմած արմավ, խուրմա» և այլն: 
Կալվածքների ամենաբերրի և լավագույն հողերը Քե-

սաբում հատկացված էին թթենիների մշակման, շերամաբու-
ծության համար, մի մասն էլ` ծխախոտամշակության: Սը-
րանք ժողովրդի տնտեսության ամենակարևոր մասն էին 
կազմում187: Խաղողագործությունն ու շերամապահությունը 
լայն տարածում ունեին նաև հարևան Սվեդիայում: Խաղողի 
մի քանի տեսակներից  ձմռան համար պատրաստում էին 

                                                             
186 Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 69: 
187 Փաշայան Ա., նշվ. աշխ., էջ 70: 
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չամիչ, ռուպ, գինի և անուշեղեն188: Խաղողագործությանն 
առնչվող մի շարք բարբառային բառերից զատ, որոշ երևույթ-
ներ անվանվել են արաբերենից փոխառյալ բառերով. օրի-
նակ` քըփչէուն  «ճմլած խաղողի և այլնի մնացորդը` չանչը», 
քըփսիլ «ճմլել, ճնշել» - kabasa «1.ճնշել, ճզմել, մամլել, 2.պա-

հածոյացնել», դիÇա «որթատունկ» -  d§lÊa «խաղողի վազ, որթ»,  

ջէմէրիլ  «խաղողի ջուրը զտելու համար թեթև տաքացնել» - 
jamarra  և այլն:   

Շերամաբուծության` որպես գյուղատնտեսության ճյու-
ղին առնչվող բնագավառի` արաբերենից փոխառյալ բառեր 
են. գէուխ «շերամ պահելու գետնահարկ շենք» - kåx «խրճիթ»,  
մըխնաÒ «բոժոժի շերմաորդը շոգեհարելու կառույց» - maxnaq 

«շոգեհարելու կառույց (շերամի բոժոժի համար)», մ°դխ°ն 

«շերամապահական կառույց» - madxana «խողովակ, ծխնե-
լույզ»: 

Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակնե-
րում կիրառվում են նաև վայրի և մշակովի բույսերի, բան-
ջարեղենի, կանաչիների` արաբերենից փոխառված բառան-

վանումներ: Այսպես` խò³°զ  «մոլոշ, ուտելու խոտ» - 

xubbaza «վայրի մոլոշ, փիփերթ», լիֆ «բույսի տեսակ» - lÊf 
«բուսական թելիկ», շուֆուն/շիֆուն - àåf§n «վարսակ», րահուն 

«ռեհան» - riÈ§n, շ°մսըÒամար «արևածաղիկ» (àams «արև» և 

qamar «լուսին» բառերից կազմված) և այլն: 
Արաբերենից փոխառյալ  բուսանունների  մեջ կարելի է 

առանձնացնել նաև ծաղկանունների փոքր խումբ. զանբաÌ  
                                                             
188  Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 69: 
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«շուշան ծաղիկ»- zabaq, շըÌիէÌ  «կակաչ» (Ք.խ.), շըղիÒ «հարս-

նուկ ծաղիկը» (Ս.խ.) - àaqÊqa «ա) հողմածաղիկ, բ) քաջվարդ»: 
Հ.Չոլաքյանը Քեսաբի խոսվածքին նվիրված իր աշխա-

տության մեջ նշում է. «19-րդ դարուն և 20-րդ դարու 
սկիզբները հայկական բազմաթիւ բնակավայրեր հայերու 
ձեռքէ կը խլուին: Աղաները հայ գիւղացիներուն ձեռքէն կը 
խլեն անոնց հողերը, աղբիւրները, գետերը, ջրաղացները եւ 
արօտավայրերը: Յատկապէս կը տուժեն դաշտային ու 
ջրառատ վայրերու հայերը: Առանց կալուածի մնացած 
հայերը կը դառնան այլազգի աղաներու կալուածներուն մէջ  
հաստատուած ու անոնց համար քառորդով աշխատող 
գիւղացիներ»189: Աղաները նրանց անվանեցին մˆրˆբու` 

«ուրիշի կալվածքում քառորդով աշխատող»: Այս բառը ևս 
ամրագրվեց հայերենի վերոնշյալ խոսվածքների բառապա-
շարում, այն արաբերեն mur§bi#  «բնավարձակալ, բերքի  քա-
ռորդով աշխատող գյուղացի» բառի հայերեն բարբառային 
համարժեքն է: Ավելին, գյուղացիների կատարած աշխա-
տանքն անվանվեց մˆրˆբութէն «քառորդով աշխատանք» 

(արաբերեն համարժեքը` mur§ba#a  «բերքի քառորդով աշխա-
տանք»), իսկ բերքի քառորդ մասը կոչվեց ըրօբ «քառորդ», որը 
արաբերենի  rub# նույն իմաստն ունեցող բառի հայերեն բար-
բառային տարբերակն է: 
 
 
 
 

                                                             
189 Չոլաքեան Յ., 2009,  էջ 5: 
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Ֆիզիկական տարբեր գործողություններ, արվեստ և  
արհեստ, սրանց առնչվող նյութեր 

 
Անտիոքի բարբառախմբի արաբական փոխառություն-

ների` թեմատիկ-իմաստային այս խմբում ընդգրկված են ար-
հեստին վերաբերող մի քանի հասկացություններ, մինչդեռ 
արվեստի ոլորտի` արաբերենից փոխառյալ բառեր հայերենի 
նշված տարածքային տարբերակների փոխառյալ բառապա-
շարում բացակայում են: 

Վկայվում է, որ հատկապես Քեսաբում գյուղական մի-
ջավայրի պահանջները բավարարող վարպետ արհեստա-
վորներ կային` երկաթագործներ, պղնձագործներ, զինա-
գործներ, դերձակներ, որմնադիրներ, ատաղձագործներ և 
այլն: Չնայած դրան, սակայն, գյուղական պայմաններում 
արհեստը որպես երկրորդական զբաղմունքն էր և ծառայում 
էր գլխավորապես հողագործությամբ և անասնապահութ-
յամբ զբաղվող գյուղացուն անհրաժեշտ գործիքներ պատ-
րաստելու համար190:  

Մինչև 19-րդ դ. կեսը Քեսաբում կային արհեստավոր-
ների ընդամենը մի քանի կրպակներ: Սակայն ավելի ուշ 
արհեստանոցները սկսում են շատանալ և սպասարկել ոչ 
միայն հայ, այլ նաև թուրք և ալեվի բնակչությանը. մեծ թվով 
որմնադիրներ և հյուսներ ամառները գնում էին շրջակա, 
հատկապես թուրքական գյուղերում աշխատելու191: Այս շր-
ջանում ամենատարածված արհեստներն էին կոշկակարու-
թյունը, դերձակությունը, դարբնությունը, ջուլհակությունը, 

                                                             
190 տե'ս Չոլաքեան Յ., Քեսապ, Ա հատոր, Հ., 1995, էջ  212-215:  
191 Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ. աշխ., էջ  297: 
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թամբագործությունը, իսկ Սվեդիայի որոշ գյուղերում` գդա-
լագործությունը, սանրագործությունն ու փայտամշակումը: 

Իմաստային-թեմատիկ այս խմբին, մասնավորապես 
արհեստներին վերաբերող փոխառյալ բազմաթիվ բառեր են 
վկայված հայերենի վերոհիշյալ տարածքային տարբերակ-
ներում: Դրանց մեծ մասը, սակայն,  իրենց կազմությամբ 
արաբաթուրքական, այսինքն` միջնորդավորված փոխառու-
թյուններ են և կազմվել են  արաբերեն բառերով և թուրքե-
րենի բառակազմական միջոցներով (օր.`հալվա-ջի «քաղցրա-
վենիք վաճառող» և այլն): Փոխառությունների  այդ տեսակի 
ուսումնասիրությունը, սակայն, ներկա աշխատանքի շրջա-
նակներից դուրս է, ուստի կարելի է առանձնացնել արհեստ-
ներին առնչվող սակավաթիվ բառային միավորներ, որոնք 
արաբերենից կատարված անմիջական փոխառություններ 

են: Այսպես` դ°³ուրա «խոշոր մուրճ (կվալտ)» - dabbura 

«մուրճ, փոքր մուրճ»,  մաշու/մաշըգ «ունելի» -  m§àÊq, Ò°-

Çուզա/ÒըÇիզըդ  «փոքր պտուտակ, պտուտակ գամ» - qal§åî 

«պտուտակ», թˆնˆքու «թիթեղ» - tanak, լահըմ  «անագ» -  

laÈm §1.զոդում, 2.զոդվածք¦, բˆքˆրու «ճախարակ» - bakara, 

ղը³նիլ «երկար հագուստը  ծալելով կարճացնել և կարել» - 

Çabana «1.խաբել, 2.կարելով կարճացնել (հագուստը)»: Ար-

հեստավորների անվանումներից հանդիպում ենք` Ìասուօբ  

«մսագործ» - qaßß§b, նաջուօր «ատաղձագործ» - najj§r փոխառ-
յալ բառերը:  
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Ունեցվածք, սեփականություն և առևտուր 
 

Իմաստային-թեմատիկ այս խմբի մեջ ընդգրկված 
բառերը ևս ուշագրավ են այն առումով, որ առնչվում են 
հատկապես քեսաբահայերի շրջանում տարածված և զար-
գացած զբաղմունքներից մեկին` առևտրին: Այս մասին կան 
տարբեր վկայություններ: Մասնավորապես, Ա. Փաշայանը, 
անդրադառնալով քեսաբահայերի միջավայրում առևտրի 
տարածում ունենալու հանգամանքին, նշում է, որ տասնյակ 
կիլոմետրեր հեռավորությունից թուրք ու արաբ գյուղա-
ցիները գալիս էին Քեսաբ իրենց առևտուրը կատարելու, իսկ 
Քեսաբի առևտրականները կապ էին պահում Բեյրութի և 
Լաթակիայի հետ, որտեղից ծովի վրայով ապրանքներ էին 
ստանում192: Հատկանշական է, սակայն, որ «...առեւտուրը քե-
սապցու ունեւոր դասակարգի սիրած զբաղմունքն էր, ով որ 
մի շօշափելի գումար ձեռք բերում, խանութ էր բացում, կամ 
սրճարան կամ ճաշարան եւ կամ հիւրանոց»193: Առհասարակ, 
հայերի մեջ, որտեղ էլ որ նրանք լինեն, անպատճառ կան 
առևտրականներ: Արաբ հեղինակի վկայությամբ «...հայերը, 
որպես կանոն, ներփակված  են նեղ տնտեսության մեջ և 
զբաղվում են առևտրով  ու  արհեստի կոնկրետ տեսակներով. 
հենց այս ոլորտներում են նրանք արաբների հետ անմի-
ջական շփման մեջ մտնում: Այսինքն` նրանց շփման շրջա-
նակը սահմանափակվում է հիմնականում այդքանով»194: 

                                                             
192 Փաշայան Ա., նշվ. աշխ., էջ 9: 
193 Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 297: 
194àa#aban q. "at -ta#ddudÊa  "al- #arabÊa fÊ lubn§n wa "ab#§diha "at - tarbåÊa,  "al fikr "al - 
#arabÊ, 1982, էջ 140:      
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Տ. Ա. Ինճեճիքյանը, նկարագրելով Քեսաբի շուկան, նը-
շում է, որ այն սովորաբար շաբաթ օրն էր բացվում և  
1939 թ.-ից առաջ շատ բազմամարդ էր լինում. «մինչեւ երե-
սունհինգ  քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ գտնուող թուրք ու 
այլազգ գիւղացին գրաստներով ամէն տեսակի գիւղա-
տնտեսական ապրանքներ էր բերում, պազարում ծախում եւ 
անհրաժեշտ արդիւնաբերական ապրանքներ առնում Քե-
սապի խանութներից ու գընում»195: 

Քեսաբցիները, շփվելով արաբների, թուրքերի հետ, 
բնականաբար, պետք է հաղորդակցվեին նաև նրանց հասկա-
նալի լեզվով, լսեին և կիրառեին այս ոլորտին առնչվող 
բառեր: Այդ իսկ պատճառով առևտրին վերաբերող, արա-
բերենից փոխառված մի շարք հասկացություններ կիրառ-
վում են Քեսաբի խոսվածքում և որոշակի պատկերացում 
հաղորդում այդ գործընթացի վերաբերյալ. մասնավորապես, 
առևտուրը կատարվում էր կանխիկ վճարումով կամ ապ-
րանքափոխանակությամբ. ս°լ°ֆ «կանխիկ» - salaf «1.նախ-

նիներ, 2.կանխավճար», նաÌդի «առձեռն» - naqdÊ, բ°դ°լ 

«1.փոխարեն, 2.փոխարժեք, փրկագին» - badal  «1.ինչ-որ բանի 
փոխարեն տրվող իր, փոխարինող, 2.գումարային փոխհա-
տուցում, գումար»: Արաբերենից փոխառյալ բառերի մեջ 
նշվում է նաև  բազուօր բառը` «շուկա» իմաստով, նույն ար-
մատից  կազմված  բազարիլ   պարզ բայը գործածվում է  «սա-
կարկել» նշանակությամբ: Հարկ է նշել, սակայն, որ «բազար»-
ն ունի իրանական ծագում, իսկ արաբերենում bazz§r նշա-

                                                             
195 Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ. աշխ., էջ 298: 
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նակում է «սերմավաճառ», նույնարմատ bazzara բայն ունի 
«սերմեր տալ (բույսը)» իմաստը: 

Արաբերենից է փոխառված մուշդˆրու «հաճախորդ» 

բառը, որը փոխատու լեզվում ունի muàtarin «գնորդ» իմաստը: 
Այս իմաստային-թեմատիկ խմբին առնչվող արաբերենից 
փոխառյալ ևս մեկ բառ` սըմսար «միջնորդ»  նշանակութ-
յամբ, իմաստով մոտ է փոխատու լեզվում  այդ բառի կի-
րառությանը` sims§r  «առևտրական և բորսայական գործարք-
ների միջնորդ, գործակալ»:    

Առևտրի հիմքում, ինչպես հայտնի է, օգուտն է, եկա-
մուտը: Այս նշանակությամբ բառեր ևս կան փոխառություն-
ների շարքում. ֆայդու «օգուտ, օգտակար» - f§"ida «օգուտ, 
շահ», մասլահաթ  «շահի աղբյուր, շահեկանություն» - maßlaÈa  
«օգուտ, շահ» և այլն: 

Տ.Ա.Ինճեճիքյանը նշում է, որ ունևորները, սակայն, 
չնչին փոքրամասնություն էին կազմում, իսկ հասարակ ժո-
ղովուրդը տնտեսապես բարվոք վիճակում չէր գտնվում. 
հազիվ էր ծայրը ծայրին հասցնում, աշխատասեր էր ու 
չարքաշ և զբաղվում էր հողագործությամբ196: Այսինքն` կա-
րելի է եզրակացնել, որ կար խիստ արտահայտված հա-
սարակական շերտավորում. ունևորներ, որոնց հիմնական 
զբաղմունքը առևտուրն էր և հասարակ գյուղացին, որը հա-
նապազօրյա հացը հայթայթում էր գլխավորապես  հողագոր-
ծությամբ զբաղվելով: Տիրող հասարակական շերտավորումն 
արտահայտող հասկացությունների անվանումներ գտնում    
ենք նաև արաբերենից կատարված փոխառյալ բառերի մեջ: 
Այսպես` մòլք «ունեցվածք» - mulk, մալ «ունեցվածք» - m§l,  

                                                             
196 տե'ս Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ. աշխ., էջ  297-298:  
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քòմէմիլ «կուտակել (ունեցվածք)», քòմիլ «դիզել» - kamm 

«քանակ» բառից, մ°ր°ս «ժառանգություն» mir§² և միաժա-

մանակ`ֆուÌարա «աղքատ, խեղճ» - fuqar§", (եզ.թ.` faqÊr 

«1.աղքատ, կարիքավոր, 2.աղքատ, չքավոր մարդ»), մուհթաջ 
«կարիքավոր» - muÈt§j «ինչ-որ բանի կարիք, անհրաժեշտութ-
յուն զգացող», այստեղից` մուհթաջ ինիլ «ինչ-որ բանի կարիք 
զգալ» հարադիր բայի կազմությունը և այլն:  

Քեսաբը, ինչպես հայտնի է, նաև ամառանոցային վայր 
է. գտնվում է ծովափին, ամառն այստեղ զով է, իսկ ջուրը` 
սառը և առողջարար: Ինչպես Ա. Փաշայանն է վկայում, 
«Հալեպից և Սիրիայի զանազան այլ քաղաքներից, մինչև իսկ 
Եգիպտոսից ամռանն այստեղ  օդափոխության էին գալիս»197: 
Մեկ այլ վկայության համաձայն`շատ քեսաբցիներ վարձով 
էին տալիս իրենց տները. ամռան ամիսներին դա նրանց 
համար եկամտի աղբյուր էր198: Հավանաբար հենց այս հան-
գամանքը, արաբների հետ այս առումով ևս  շփման եզրեր 
ունենալը  կարելի է  այն դերակատարություններից մեկը 
համարել, որ արաբերենից փոխառյալ բազմաշերտ բառերի 
շարքում արձանագրված են նաև այս երևույթին առնչվող 
փոխառություններ: Այսպես` քիր° «վարձ» - kirwa «1.վարձա-

կալություն, 2.վարձավճար», իջար «վարձ, վարձու» - "ujra 
«1.վճար, 2.վարձավճար», դաման «վարձով շահագործման 
տված» - ∙am§n «ապահովում, երաշխիք»,  րաղբուն 
«կանխավճար» - #rbån «կանխավճար» և այլն: 

                                                             
197 Փաշայան Ա., նշվ. աշխ., էջ 9: 
198 Ինճեճիքեան Տ. Ա., նշվ. աշխ., էջ  298:  
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Սվեդիայի խոսվածքում արաբերենից փոխառված բա-
ռերի շարքում այս իմաստային-թեմատիկ խմբին առնչվող 
բառեր չեն հանդիպում: Սրանից կարելի է ենթադրել, որ 
առևտուրն այստեղ այնքան էլ տարածված չէր գոնե 
զբաղմունքի առումով: 

Կարծում ենք` տրամաբանական է, որ Անտիոքի բար-
բառախմբի տարածքային տարբերակներում արվեստին 
առնչվող արաբերենից փոխառյալ բառեր չեն հանդիպում: 
Դա կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ բարբառա-
խոս հայերի բանավոր հաղորդակցումը այլազգի գյուղացի-
ների հետ հիմնականում առօրյա-կենցաղային բնույթ էր 
կրում199:  
 

Զգացմունք, խառնվածքային, բարոյական և  
գեղագիտական ըմբռնումներ 

 
Թեմատիկ-իմաստային այս խմբում ևս ընդգրկված են 

արաբերենից փոխառված մի շարք բառեր, որոնց մի մասը 

                                                             
199Այս առումով ուշագրավ  է  արաբ հեղինակի հետևյալ նկատառումը. 
«Դժվար թե հնարավոր լինի պնդել, որ հայերը, որոնք կրթություն չեն 
ստացել դպրոցներում, որտեղ ուսուցումը տարվում է արաբերենով, 
միևնույն ազատությամբ տիրապետում են երկու լեզուներին` հայերենին և 
արաբերենին և կարող են ակտիվ կերպով օգտագործել արաբերենի 
տարբեր ձևերը: Նրանք առավելապես խոսում են հայերենով և արաբերեն 
բարբառով այնքանով, որքանով այն ապահովում է նրանց սոցիալտնտե-
սական կարիքները: Նկատվել է, որ հայերը տեղի արաբ բնակչության հետ 
շփման դժվարություններ չեն ունենում, երբ խոսքը հիմնականում 
վերաբերում է  առօրյա-կենցաղային ոլորտին: Բայց այդ շփումը գրեթե 
անհնարին է դառնում այն պարագայում, երբ խոսքը, օրինակ, մշակույթի 
կամ գիտության հարցերի մասին է» (տե'ս àa#aban q, նշվ. աշխ., էջ 140): 
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ստորև ներկայացնում ենք ենթախմբերով` ըստ իմաստային 
մերձավորության. Այսպես` 

1.Շ°ր «փորձանք, չարիք»  - àarr «1.չարիք 2.վնաս, փոր-

ձանք», բէլա «փորձանք» - bal§"  «1.փորձություն, 2. փորձանք»,  
խաթու «վտանգ, վտանգավոր» - xaãar «1.վտանգ, 2.խաղա-

դրույք, 3.արժանապատվություն», Ì°զ°բ «տառապանք» -  

#aþ§b  «տառապանք, տանջանք», Ò°հըր  «սուգ, վիշտ» - qahra  

«սուգ, վիշտ», քուֆըր «հայհոյանք» - kufr «1.անաստվածութ-
յուն, 2.ապերախտություն» և այլն: 

2.Վ°ր°թ «վտանգավոր տեղեր առաջնորդող, մոլորեց-

նող, խաբեբա» -  waraã, խայըն «դավաճան, նենգամիտ»  - 
x§"in, բանտիզ «հետույքը երևացող` բաց»200 - b§"in «երևացող, 
ակնհայտ»,  ãÊz  «հետույք», շարմութա/շարմուտա «պոռնիկ»  - 

àarmåãa «1.լաթ, 2.մարմնավաճառուհի», Ì°խբ° «անբարոյա-

կան (կին)» - qaÈba «մարմնավաճառուհի» և այլն: 
3.ՍադըÌ «հավատարիմ» - ß§diq «ճշմարտախոս, ան-

կեղծ», ըսլ°հ  «վայելուչ» - ß§liÈ «1.լավ, բարի, 2.պատվար-

ժան», ջˆսուր «քաջ, խիզախ» - jasår «խիզախ, անվեհեր, հան-

դուգն», մˆշհուր «հայտնի, անվանի» - maàhår  «հայտնի, ան-

վանի, փառաբանված», խէր «բարի, բարենշան» - xayr «1.լավ, 
բարի, 2.օգուտ, բարօրություն», մ°սբուհ «օրինավոր, շիտակ, 

ընդունելի» -masmå# «լսելի, ընկալելի, հստակ» և այլն: 

                                                             
200Քեսաբցիները, միջգյուղական մրցակցության ոգով, այս անարգական 
խոսքը սովոր էին հղել սվեդիացիների հասցեին (տե'ս Անդրեասյան Տ., նշվ. 
աշխ., էջ 184): 
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4.Խաթըր «հարգ, հարգանք»-xaãar «1.վտանգ, 2.խա-
ղադրույք, 3.արժանապատվություն», շ°ր°ֆ  «պատիվ» - àaraf  

և այլն:  
 

 
Տարածքային, հասարակական և քաղաքական բաժանում-

ներ, հասարակական հարաբերություններ 
 

Քանի որ նշված բնակավայրերի հայ բարբառախոս-
ները տևական ժամանակ ապրել և այժմ էլ ապրում են օտար 
պետության մեջ, ուստի տարածքային, հասարակական և 
քաղաքական բաժանումներ, հասարակական հարաբերութ-
յուններ, պետական, սոցիալ-տնտեսական  կառույցներ և այս 
ոլորտին առնչվող այլ հասկացություններ նրանք հիմնակա-
նում փոխառել  են արաբերենից` որպես այդ երկրին բնորոշ 
վարչական անվանումներ: 

Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակ-
ների` այս իմաստային-թեմատիկ խմբում ներառված բառերը 
հիմնականում առնչվում են պետական կառավարման տար-
բեր մարմիններին: Իմաստային մերձավորության սկզբուն-
քով դրանք կարելի է ստորաբաժանել ըստ հետևյալ ենթա-
խմբերի. 

ա) Իշխող, ղեկավարող անձանց տրվող անվանումներ. 
օրինակ` սուլթան  «սուլթան» - sulã§n «սուլթան, կառավարիչ», 

շիէխ «շեյխ» - àayx «1.ծերունի, 2.առաջնորդ», վˆզէր/վ°»եր 

«վեզիր, նախարար, վարչապետ» - wazÊr «նախարար, վեզիր», 
մուխտար «գյուղապետ» - muxt§r «տանուտեր, ավագ (գյու-
ղի)», մòդըր «կառավարիչ» - mudÊr  «1.կառավարիչ, տնօրեն, 
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2.ռեկտոր», վˆքէլ «փոխանորդ» - wakÊl «գործակալ, փոխա-

նորդ»: 
բ) Վարչական կառույցների, կառավարման օղակների 

անվանումներ. մեջլըս «ժողով» - majlis «1.տեղ, նիստերի 
դահլիճ,  2.ժողով, նիստ», հուքում°թ  «կառավարություն» - 

Èukuma  «1.կառավարում, 2.կառավարություն»: 
Իմաստային-թեմատիկ այս խմբին առնչվող փոխառյալ 

բառերից են նաև`  վաթան «հայրենիք» - waãan «հայրենիք, 
ծննդավայր», դօվլաթ «պետություն» - dawula, ղˆրէբութէն 

«օտարություն» - ÇarÊb  «1.օտար, անհայտ, 2.օտարերկրացի»:   
Հնարավոր է նաև, որ այս իմաստային-թեմատիկ խըմ-

բում տեղ գտած արաբերեն ծագումով որոշ բառեր  օսմանյան 
տիրապետության շրջանում փոխառվել են թուրքերենից, 
այսինքն` միջնորդավորված փոխառություններ են:  
 

Օրենք 
 

Հասարակական-քաղաքական կյանքը կարգավորող 
օրենսդրական-իրավական մի շարք նորմերի, դրանք իրա-
գործող կառույցների, օրինախախտության դրսևորումների, 
դրանից բխող պատասխանատվության և իրավական այլ 
հետևանքներին վերաբերող մի շարք հասկացություններ ան-
վանելու համար սեփական պետականությունից զուրկ, 
օտար, իշխող պետության մեջ դարեր շարունակ բնակվող 
հայ բարբառախոսները, բնական է, որ կարող էին գործածել 
արաբերենից փոխառված բառեր: Դրանք հիմնականում 
դատական համակարգին առնչվող հասկացություններ են` 
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մ°խքˆմու «դատարան» - maÈkama, Ìադա «դատավոր» - 

q§∙in, դավու «դատ» - dawÊ «աղմուկ, դղրդյուն», շահադ «վկա» 

- à§hid, թասդըÌ «1.փաստ, 2.փաստացի» - taßdÊq «1.հավատ, 

2.հաստատում, 3.վավերացում», Ìարար «որոշում» - qar§r, 

հˆրˆմու «գող» - Èar§mÊ, հˆրում «մեղք» - Èar§m, ջˆսուս 

«լրտես» - j§sås, ջըրըմ «տուգանք» - jarm, ջէզու «պատիժ» - 

jaz§", ջէÇադ «դահիճ» - jallad, բարթէլ  «կաշառք» - barãÊl և այլն: 

Այս իմաստային-թեմատիկ խմբին են վերաբերում 

արաբերենից փոխառված նաև հետևյալ բառերը` հուօÌ «իրա-

վունք» - Èaqq, ուսուլ «կանոն, կարգ» - "ußål, նուօբ «կարգ» - 
nawuba  «հերթ» (հգն.` nawub)», մուհúր «կնիք» -  muhr և այլն: 

Որպես բառային համակարգի լիիրավ անդամներ` փո-
խառյալ որոշ բառերից ստեղծվել են բարբառային նոր տար-
բերակներ` հˆրˆմութէն «գողություն», բարթըլիլ «կաշառել», 

մուհըրիլ «կնքել» և այլն:   
 

Կրոն և նախապաշարմունք 
 

Արաբների կրոնին` իսլամին կամ մահմեդականութ-
յանը վերաբերող տերմինները` իսլամաբանությունները201,  
հանդիպում  են հատկապես Քեսաբի խոսվածքի արաբական 
փոխառություններում. Անտիոքի բարբառախմբի մյուս խոս-
վածքներում դրանք բավական սակավաթիվ են: 

                                                             
201Եզրույթի գործածությունը տե΄ս Մեսրոպյան Հ., Իսլամաբանությունները 
հայերենի բարբառներում, www.hayeren.hayastan.com:     
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Սիրիայում մ.թ.ա. առաջին դարից, ինչպես հայտնի է, 
արդեն ձևավորվում են քրիստոնեության կենտրոններ, որ-
տեղից ասորի քարոզիչները, մուտք գործելով այլ երկրներ, 
այդ թվում նաև Հայաստան, կարևոր դեր են կատարում հե-
թանոսության դեմ պայքարում` հանուն միաստվածության 
կրոնի` քրիստոնեության հաստատման: Իսկ արաբական 
նվաճումներով 7-րդ դարից սկսվում է Մերձավոր Արևելքի, 
ապա Փոքր Ասիայի իսլամացումը: Հայաստանի բռնազավ-
թումով, սակայն, կրոնափոխություն տեղի չի ունենում ոչ 
միայն մեր հայրենիքում, այլև հարևան երկրների հայկական 
գաղթօջախներում: Սիրիահայ գաղութը, որը միշտ մշակու-
թային, կրոնական, տնտեսական սերտ կապերի մեջ էր 
պատմական Հայաստանի, իսկ 12-րդ դարից նաև Կիլիկիայի 
հայկական թագավորության հետ, պահպանում է իր քրիստո-
նեական կողմնորոշումը: Երկրի նոր տերերի` արաբների և 
սիրիաբնակ հայերի փոխհարաբերությունները հատկապես 
կրոնամշակութային, լեզվական առումով, մտնում են մեկ այլ 
փուլ, որն ընդունված է անվանել  «ընդհանուր արաբական 
ազդեցության շրջան»:  

Մերձավոր Արևելքի հայկական գաղթօջախներին 
շրջապատող արաբական բնակավայրերի նոր կրոնը` մահ-
մեդականությունը, հասկացությունների իր համակարգով և 
համապատասխան եզրույթներով դարերի ընթացքում չէր  
կարող իր որոշակի արտացոլումը չունենալ հայերենի 
վերոնշյալ տարածքային տարբերակների բառապաշարում202: 

                                                             
202Ինչպես նշել ենք, սիրիահայերը տեղացիների հետ միասին գրեթե չորս 
դար Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ են եղել, և արաբա-
կան փոխառությունները, այդ թվում նաև իսլամաբանությունները, հայերե-
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Քեսաբի խոսվածքի հնագույն փոխառությունների շարքում, 
կարծում ենք, առաջին հերթին պետք է դասել մահմեդակա-
նությանը վերաբերող բառերը: 

Կրոնների տարբերությունը տվյալ երկրում հաճախ 
համընկնում է տեղի բնակչության առանձին խմբերի`  տար-
բեր լեզուներով խոսելու հանգամանքին, որն էլ իր հերթին 
խոչընդոտում է այդ հանրությունների մերձեցմանը203:  

Իսլամաբանությունները, ըստ իրենց իմաստային և 
գործառական նշանակության, կարելի է բաժանել երեք 
ենթախմբերի. 

1.Նոր հասկացություններ նշանակող կոդեր. այդպիսիք 
կարելի է համարել իսլամին առնչվող փոխառյալ հետևյալ 
բառերը. °զ°ն «մոլլայի աղոթքը»  - "aí§n «աղոթքի կանչ, կոչ», 

մուÇա «մահմեդական կրոնավոր` մոլլա» - maula «1.տեր, 

հրամայող անձ, 2.մոլլա», մուսուլմ°ն «1.իսլամ, 2.մահմեդա-

կան» - muslim «իսլամի հետևորդ», ջ°մի/° «մզկիթ» - j§mi# 

«մզկիթ, ուրբաթօրյա աղոթքի վայր», սòÛ° «մոլեռանդ» - 

sunna «1.սովորույթ, 2.ավանդություն, 3.օրենք» և այլն:  
  Որպես բառային համակարգի լիիրավ անդամներ` 

այդ փոխառություններով ևս ստեղծվել են բարբառային նոր 

կազմություններ, ինչպես`սòÛ°թիլ «թլպատել», °զ°ն գինչիլ  

«ազան կանչել» և այլն: 

                                                                                                                                 
նին հաճախ անցել են թուրքերենի միջնորդությամբ: Բայցևայնպես, պարզ 
է, որ արաբական բնակավայրերով շրջապատված հայկական գյուղերի 
բնակիչների խոսքում տեղի են ունեցել նաև արաբերենից անմիջական 
անցումներ և΄ նախաօսմանյան, և΄ օսմանյան տիրապետության ժամանա-
կաշրջաններում: 
203 Белл Р., նշվ. աշխ., էջ 174, Вайнрайх У., նշվ. աշխ., էջ 157-158: 
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2. Ծանոթ հասկացությունների տարբերակային կո-

դեր204. այդպիսիք են` ջ°Û°թ «դրախտ» - janna «այգի», "al-

janna «երկրային պարտեզ, դրախտ», մուղդուսիկ «ուխտա-
վոր» - muqaddis «ուխտագնաց, ուխտավոր», իման  «հավատք» 
- "iym§n «1.հավատ որևէ բանի նկատմամբ, 2.հավատք», 

Ìաբըր «մահմեդականի գերեզման» -qabr «գերեզման», Ìուր-

բուն «մատաղ» - qurb§n  «զոհ, մատաղ», հˆրում «հարամ, 

կեղտոտ»-Èar§m «1.արգելված, 2.մեղք», մուբարաք «1.օրհնյալ, 
2.զարմանքի արտահայտություն» - mub§rak «օրհնյալ, 
երջանիկ», շէյթան «1.դև, 2.ձուկ» - àayã§n «դև, սատանա, հրեշ», 
ջին «ոգի, սատանա, նաև աժդահա» - jinn/jinna (հվք.) «ջիններ, 
հոգիներ, դևեր», հ°ջի «մահտեսի» - Èajj «ուխտագնաց, ուխ-

տավոր», մˆզար «գերեզման» - maz§r  «1.գերեզման (սրբի), 

2.աղոթատեղի»  և այլն: 
Ինչպես երևում է վերոնշյալ օրինակներից` փոխառյալ 

այս բառերով արտահայտված կրոնական հասկացություն-
ները հայ քրիստոնյային բոլորովին անծանոթ չեն, պարզա-
պես ունեն իմաստային մի փոքր այլ, օտար կրոնի փիլի-
սոփայական բովադակությանը համապատասխանող նրբե-
րանգներ: Ուստի հայ բարբառախոսներն արաբական եզ-
րույթ-իսլամաբանությունները գործածում են իսլամի, իսկ 
քրիստոնեության ավանդական հասկացությունների բարբա-
ռային անվանումները՝ քրիստոնեության համատեքստում: 

Օրինակ` նաÒլուօթ «անեծք» (խոսվածքում` °նիէսգ), նաÒլա-

դիլ «անիծել» (խսվ.`°նիծիլ),  բˆրˆքի «օրհնություն» (խսվ.` 
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ուրթնութէն), շէյթան  «դև» (խսվ.` տիէվ), ջին  «ոգի, սատանա» 

(խսվ.`սադանու), Ìաբըր «մահմեդականի գերեզման»  (խսվ.` 

կըրըզմòն) և այլն:  

  3.Լեզուներում` հատկապես բանավոր խոսքում, կրո-
նական որոշ արտահայտություններ ունեն հաճախակի կի-
րառություն: Դրանք գործածվում են որոշակի իրադրության 
պահի, որի հետևանքով վերածվում են համապատասխան 
հուզահոգեբանական երանգ արտահայտող դարձվածների, 
բացականչությունների, միջանկյալ բառերի: Ինչպես օրի-
նակ` հայերենում Աստծո/ու սիրու(ն), փառք Աստծո/ու, 
Աստված մի արասցե, ռուսերենում` боже мой, к черту  և այլ 
արտահայտություններ, որոնք խոսողը հաճախ օգտա-
գործում է` առանց դրանց բաղադրիչների վերլուծական 
ըմբռնման: Խոսքում հաճախակի հանդիպող այսպիսի ար-
տահայտություններն օտարալեզու, նույնիսկ այլ կրոն դա-
վանող անհատները հեշտությամբ են փոխառում205: Քեսաբի 

խոսվածքում այս կարգի փոխառություններից են`  յաÇա - y§  

"al-llah «ո΄վ Աստված», համազոր է «Աստվա¯ծ իմ» բացական-
չությանը, յարաբ «ո΄վ Աստված, Տե΄ր իմ» - y§  rabb «ո΄վ Տեր», 

յարաբի  «ո΄վ Աստված իմ» - y§ rabbÊ  «ո΄վ Տեր իմ», իշաÇա 

«երանի» - "in à§"  "al-llah «եթե Տերը կամենա», վաÇա-բիÇա «ի-

րավ որ, Աստված վկա» - wa "al-llah bi "al-llah «Աստված վկա», 

վաÇա «իրավ որ, ճշմարիտ» - wa" allah «Աստված վկա» արտա-

հայտությունները: Այս փոխառությունները, որոնք հան-
դիպում են նաև հայերենի տարածքային այլ տարբերակնե-
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րում,  կրոնական իրենց իմաստները  կորցրել և վերածվել են 
հուզահոգեբավական (աֆեկտիվ) արտահայտությունների: 

Քեսաբի խոսվածքի կրոնական ոլորտի արաբական 
փոխառություններում, որքան կարողացանք պարզել, չկան 
պատճենումներ: 

Նշված իմաստային - թեմատիկ խմբերից բացի, արա-
բերենից կատարված փոխառություններ ընդգրկում են նաև 
մյուս խմբերը, թեև` ավելի սակավաթիվ: Մեր կատարած 
վիճակագրության համաձայն` արաբերենից կատարված փո-
խառություններն ավելի շատ ընդգրկված են «ֆիզիկական 
տարբեր գործողություններ, արվեստ և արհեստ, սրանց հա-
մապատասխան նյութեր և գործիքներ» (9-րդ խումբ)  ու 
«զգացմունք (ֆիզիկական որոշ դրսևորումներով), խառնված-
քային, բարոյական և գեղագիտական ըմբռնումներ» (16-րդ 
խումբ) իմաստային - թեմատիկ խմբերում (ըստ մեր հաշ-
վումների` յուրաքանչյուրում ավելի քան հիսուն բառային 
միավոր): Փոխառյալ առավել սակավաթիվ բառեր ներառված 
են «շարժում. տեղափոխություն, փոխադրում, նավագնացու-
թյուն» (10-րդ խումբ` երեք բառ), «մարմնի մասեր. Մարմնա-
կան գործառություններ և պայմաններ»206 (4-րդ խումբ` ութ 
բառ) և «մտածողություն» (17-րդ խումբ` հինգ բառ) իմաս-
տային-թեմատիկ խմբերում207: 

Քեսաբի բարբառային միավորում փոխառյալ բառեր 
ներառում  են բոլոր խմբերը, իսկ Սվեդիայի խոսվածքում` 
արաբերենից անմիջականորեն կատարված փոխառություն-
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ներ, մեր լեզվական նյութի համաձայն, չկան օրենքին, կրո-
նին և նախապաշարմունքին, ռազմական գործին, տարած-
քային, հասարակական և քաղաքական բաժանումներին 
վերաբերող իմաստային խմբերում: Այս խոսվածքում փո-
խառյալ բառեը մեծ մասամբ վերաբերում են երկրագործութ-
յանը, բուսականությանը, ուտելիքին, կենցաղային պարագա-
ներին, ինչպես նաև զգացմունքային, բարոյական ըմբռնում-
ներին: Բեյլանի բարբառային միավորում արձանագրված 
արաբերենից փոխառված բառերը բավական սակավաթիվ 
են. հայերենի տարածքային այս տարբերակում դրանց մեծ 
մասը թուրքերեն է կամ դրանք միջնորդավորված փոխառու-
թյուններ են: 

Արվեստին, մշակույթին, գիտությանը վերաբերող ա-
րաբերենից փոխառված բառեր, որքանով կարողացել ենք 
պարզել, Անտիոքի բարբառախմբի հայերեն խոսվածքներին 
նվիրված ուսումնասիրություններում արձանագրված չեն: 

Ամփոփելով արաբերենի ազդեցության դրսևորումներն 
Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակներում` 
նշենք, որ դրանք արտահայտվել են, ինչպես սովորաբար փո-
խառություններին է հատուկ, հնչյունական և հատկապես` 
բառային մակարդակներում: Օտար պետության կազմում 
դարեր շարունակ գոյատևող հայկական այս բնակավայրերի 
հայության առօրյա բանավոր խոսքում, ցավոք սրտի, բա-
վական շատ են այլ, հատկապես արաբական և թուրքական 
բառերը, որոնք երբեմն գրեթե անհասկանալի են դարձնում 
այն: Սա լուրջ սպառնալիք է ինչպես այդ բարբառային միա-
վորների, այնպես էլ արևմտահայերենի համար: Բարեբախ-
տաբար, օտար ազդեցության գրեթե չենթարկված քերակա-
նական կուռ կառուցվածքը պահպանում է տարածքային այս 
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միավորների գոյությունը և հաստատուն տեղը հայերենի 
բարբառների շարքում: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Այսպիսով, մեր ուսումնասիրության արդյունքները 
հանգեցնում են հետևյալ  եզրակացությունների. 

1.Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբերակ-
ներում արաբերենի ազդեցության դրսևորումներն արտա-
հայտվել են հնչյունական և հատկապես բառապաշարային 
մակարդակներում` փոխառությունների միջոցով: 

Արաբական փոխառությունները հիմնականում կա-
տարվել են Անտիոքի հայերեն բարբառային միավորներում 
հպական բաղաձայնների տեղաշարժ-տեղափոխությունից 
հետո, քանի որ այդ բառերում արաբերենի հնչյունների ձայ-
նաբանական հատկանիշները (ձայնեղ, խուլ, շնչեղ խուլ)  
նշված հնչյունափոխությանը չեն ենթարկվել և արտահայտ-
ված են գրեթե նույնությամբ: Դրանք` որպես հայերենի 
խնդրո առարկա բարբառային միավորների հնչյունական 
համակարգերի անդամներ, ենթարկվում են միայն բառում 
դիրքով պայմանավորված` տվյալ համակարգին բնորոշ փո-
խազդեցական հնչյունափոխության, ինչպես` ն-ի մոտ խուլե-
րի ձայնեղացում, ր-ից հետո ձայնեղների խլացում և այլն: 

 2.Արաբերենի բաղաձայն այն հնչյունները, որոնք 
հնչարտաբերական հատկանիշներով բավական մոտ կամ 
մեկ-երկու հատկանիշով նման գծեր են ցուցաբերում Ան-
տիոքի բարբառախմբի բաղաձայններին, փոխառություննե-
րում նույնացել են վերջիններիս: Առաջին ենթախումբը նե-
րառում են հպականները, շփականների մեծ մասն ու ձայ-
նորդները, իսկ երկրորդը` þ, ², È շփականներն ու ∙, ã, î, ß   
ուժգին  արտաբերման (էմֆատիկ) բաղաձայնների շարքը: 
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3.Ուշագրավ է, որ արաբերենի q (կաֆ) բաղաձայնը փո-
խառությունների միջոցով անցել է Անտիոքի բարբառային 
միավորներին և հանդիպում է բավական թվով փոխառյալ 
բառերում: Ավելին, օտար այս հնչյունը, ամրանալով Ան-
տիոքի բարբառախմբի հնչյունական համակարգում, գոր-
ծածվում  է  նաև  հայերեն  բառերում`  փոխարինելով  կ-ին 
(այսինքն` ինքնուրույն հնչույթ չէ): 

4.Արաբերենի խուլ հպական համզան (") Անտիոքի բար-
բառախմբի փոխառություններում չի պահպանվել: Միջձայ-
նավորային դիրքում դրա փոխարեն յ կիսաձայնն է ի հայտ 
գալիս. սա, հավանաբար, " >յ  հնչյունափոխություն չէ, այլ` 
համզայի անկումով պայմանավորված` ձայնավորների միջև 
առաջացած հորանջից խուսափելու նպատակով հնչյունի 
հավելում: Փոխատու լեզվի ձայնեղ շփական # (այն)-ը Քեսա-
բի խոսվածքում պահպանվել է միայն բառամիջում, իսկ Սվե-
դիայի խոսվածքում ենթարկվել է #>ղ  հնչյունափոխության: 

5.Արաբերենի բաղաձայնական համակարգում կիրառ-
վող տևական հնչյուններն Անտիոքի բարբառախմբի արաբա-
կան փոխառություններում պահպանվել են ոչ բոլոր դեպքե-
րում: Խնդրո առարկա բարբառային միավորներին  հատուկ 
բաղաձայնների տևական արտասանությունը ևս արաբերենի  
հնարավոր հնչյունական ազդեցության դրսևորում է: 

6.Արաբերենից փոխառյալ բառերում կարճ ձայնավոր-
ները վերոնշյալ բարբառային միավորներում հաճախ նույ-
նությամբ պահպանվել են, իսկ երկար ձայնավորները վե-
րածվել են կարճերի՝  առանց որակական փոփոխության: 

Արաբերենի ձայնավորների դրսևորած հնչյունափո-
խությունները մասամբ հանգում են մայրենի լեզվի պատմա-
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կան հնչյունափոխությանը,  մասամբ էլ ենթարկվել են  փո-
խառու լեզվում գործող հնչյունական օրենքներին: Վերջին 
բնորոշման ամենացայտուն արտահայտումը բարբառների 
արևմտյան խմբակցության, այդ թվում նաև Անտիոքի բար-
բառախմբի ձայնավորային ենթահամակարգին հատուկ, բա-
ռում շեշտով պայմանավորված հնչյունափոխությունն է. շեշ-
տակիր դիրքում տեղի է ունենում  պարզ ձայնավորի երկ-
բարբառացում, որն առկա է նաև արաբերենից փոխառված 
բառերում: 

7.Հայերենի` խնդրո առարկա տարածքային տարբե-
րակների` արաբերենից փոխառված բառապաշարում խոս-
քիմասային պատկանելության առումով ամենաընդգրկունը 
գոյականն է, այնուհետև` բայն ու ածականը: Գործողության 
նշանակությունն արտահայտվում է հիմնականում պարզ 
բայերի միջոցով: Բայերի մի մասն էլ, հատկապես Քեսաբի 
խոսվածքում, համապատասխան իմաստներն արտահայ-
տում է նկարագրական եղանակով` հիմնականում հարադիր 
բարդությունների կազմությամբ: Թվականական և դերանվա-
նական ձևերից արձանագրված են մեկ-երկու բառային միա-
վորներ: Սպասարկու խոսքի մասերը ևս ներկայացված են  
ընդամենը մի քանի փոխառյալ բառերով: 

Արաբերենից փոխառված քերականական երևույթներ 
հայերենի հիշյալ բարբառային միավորներում չեն հանդի-
պում. փոխառությունները ենթարկվում են տվյալ խոսված-
քում համապատասխան խոսքի մասին հատուկ թեքման օրի-
նաչափություններին (կամ, համապատասխանաբար, չեն 
թեքվում): 

8.Անտիոքի հայերեն բարբառային միավորներն արա-
բերենից  բառարմատներ` որպես այդպիսիք, չեն փոխառել. 
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փոխառություններն արաբերեն բառեր են, որոնք հայերենի 
խնդրո առարկա բարբառային միավորներում ընկալվում են 
որպես արմատներ կամ արմատական բառեր: Եթե անգամ 
արաբերեն բառն այս խոսվածքների բառապաշար է ներթա-
փանցել խոսքի շղթայում ձեռք բերած ձևաբանական իր 
տարբեր արտահայտություններով, փոխառու լեզվում ընկալ-
վում և գործառվում է որպես բառի ուղիղ ձև: 

9.Արաբերենից փոխառված բառերի մի շերտ, դառնա-
լով հիմնական բառապաշարի բաղկացուցիչ մաս, բնիկ բա-
ռերի նման ձևավորել է բառակազմական կառույցներ: Մաս-
նավորապես, փոխառյալ բառերով և խոսվածքներում գոր-
ծառող ածանցներով կազմվել են մի շարք նոր բառեր: Ինչպես 
արաբերենից փոխառված արմատներ, այնպես էլ ածանցներ 
հայերենի նշված տարածքային տարբերակներում, սակայն, 
չեն գործածվում: Փոխառյալ բառապաշարում (հատկապես 
Քեսաբի խոսվածքի) բավական քիչ են  այնպիսի բառերը,  
որոնք ենթարկվել են խոսվածքներին հատուկ բառաբարդ-
ման օրինաչափություններին:  

Ի տարբերություն անվանական կազմությունների` ա-
րաբերենից փոխառյալ բաղադրիչով բայական հարադիր 
կազմությունները վերոհիշյալ բարբառային միավորներին 
(հատկապես Քեսաբի խոսվածքին) բնորոշ են: 

10.Անտիոքի բարբառախմբի տարածքային տարբե-
րակներում բառերի մի ստվար խումբ փոխառու լեզվում 
(բարբառային միավորում)  կիրառվում է  փոխատու լեզվում 
ունեցած նույն իմաստով, այսինքն` բառիմաստի պահպան-
մամբ: Փոխառյալ մի շարք բառեր էլ ենթարկվել են ոչ միայն 
հնչյունական, բառակազմական, այլ նաև բառիմաստային 
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փոփոխությունների` բառիմաստի նեղացման, ընդլայնման: 
Բառիմաստի շրջմամբ կիրառվող փոխառյալ բառեր, 
սակայն, չեն հանդիպում:  

11.Քեսաբի խոսվածքի բառապաշարն ընդգրկում է 
իմաստային-թեմատիկ բոլոր խմբերը: Սվեդիայի խոսված-
քում արաբական փոխառություններ չկան  օրենքին, կրոնին 
և նախապաշարմունքին, ռազմական գործին, տարածքային, 
հասարակական և քաղաքական բաժանումներին վերաբերող 
իմաստային խմբերում: Իսկ Բեյլանի բարբառային միա-
վորում արձանագրված արաբերենից փոխառված բառերը 
սակավաթիվ են. այստեղ փոխառյալ բառերի մեծ մասը թուր-
քերեն է: 

Իմաստային-թեմատիկ խմբերից առավել ընդգրկուն են  
երկրագործությանն ու բուսական աշխարհին,  առևտրին, 
ուտելիքին և ըմպելիքին, հագուստին, օրենսդրական-
իրավական, ինչպես նաև կրոնական հասկացություններին 
վերաբերող խմբերը: Մյուսներում ներառված փոխառութ-
յունները համեմատաբար ավելի սակավաթիվ են: Արաբե-
րենից ամենաքիչ թվով փոխառյալ բառեր ընդգրկում են 
շարժմանը, մարմնի մասերին և մտածողությանը  վերաբերող 
իմաստային-թեմատիկ խմբերը: 
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РЕЗЮМЕ 
 

Территориальные варианты антиохийской или крайней 
юго-западной диалектной группы западной группы 
армянских диалектов – это научно описанные диалектные 
единицы армянского языка, зафиксированные в 20-м веке в 
провинции Антиохия исторической Сирии (ныне в составе 
Турции) и в Кесабе (современная Сирия). Более ранние 
научные описания этих диалектов, так же как и сведения об 
иноязычных заимствованиях в них, встречаются крайне редко. 
А между тем являющаяся носителем этих диалектов община, – 
одна из старейших в регионе. В отдельные исторические 
периоды доминирующее положение здесь занимали разные 
народы, говорящие каждый на своем языке, тесное общение с 
которыми привело к проникновению в местные диалекты 
армянского значительного объема иноязычных, в частности, 
арабских заимствований. 

Целью данной книги является системное исследование 
влияния арабского языка на вышеуказанную диалектную 
группу с применением сравнительно-типологического 
метода. В работе поставлены следующие задачи: описать 
проявления звуковой системы арабского языка на примере 
заимствований; провести морфолого-семантический анализ 
заимствований; классифицировать заимствования по 
семантико-тематическим группам; охарактеризовать их с 
применением общеязыковедческого подхода. 
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Основные положения монографии могут быть полезны 
при проведении всесторонних исследований наблюдаемых в 
армянских диалектах иноязычных проникновений. 

Работа поможет выявить не только языковые, но и 
исторические, культурные и общественные связи между 
соседними народами, ввиду чего она представляет интерес 
для специалистов в области арменоведения в целом и 
армянского языкознания в частности. 

Книга состоит из введения, двух глав, выводов, списка 
сокращений, списка литературы и приложения.  

Во введении формулируются поставленные в работе 
вопросы, обосновывается актуальность темы, вкратце харак-
теризуются армяно-сирийские исторические взаимосвязи и 
армяно-арабские языковые отношения. 

В первой главе на примере заимствований всесторонне 
исследуются проявления звуковой системы арабского языка в 
армянских говорах Антиохии. Смычные и сонорные 
согласные арабского языка, эмфатические согласные, бόльшая 
часть фрикативных отождествились с соответствующими либо 
с близкими по одному-двумя признакам согласными 
армянского языка. Заслуживает внимания использование 
арабского q в заимствованных и армянских словах. Гласные 
языка-источника в основном не подверглись звукоизменению: 
долгие гласные трансформировались в краткие – без 
качественного изменения. Замеченные же примеры 
звукоизменения отчасти сводятся к произошедшим 
историческим звукоизменениям в самом арабском языке, и 
отчасти – к характерному для звуковой подсистемы 
рассматриваемой диалектной группы звукоизменению, 
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диктуемому местом ударения в слове: под ударением 
происходит дифтонгизация простого гласного.  

Во второй главе заимствованный из арабского словарный 
запас рассматривается с точки зрения лексико-семантической 
принадлежности: две самые большие группы составляют 
существительные и глаголы. Второстепенные части речи 
представлены скупо.  

Словообразование чаще всего происходило путем присо-
единения к заимствованной корневой морфеме армянской 
словообразовательной морфемы. Путем словосложения 
образовано лишь небольшое количество слов.  

Из семантико-тематических групп наиболее много-
численны следующие: “земледелие и растениеводство”, “еда и 
питье”, “одежда, личные вещи и уход”, “имущество, собствен-
ность и торговля”, “религия и предрасудки”. 
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SUMMARY 
 

The territorial varieties of the Antiochian, or the 
southwesternmost dialect cluster of the western group of 
Armenian dialects, are the scientifically described dialectal units 
of Armenian, recorded in the 20th century in the Province of 
Antioch of historical Syria (presently part of Turkey), and in the 
town of Kesab (in present-day Syria). Earlier scientific 
descriptions or information about borrowings from foreign 
languages in said dialects are quite a rare occurrence. Meanwhile, 
this community, which is the native speaker of the dialects at 
issue, is one of the oldest in the region.  At certain historical 
periods, different peoples, speaking each their own language, 
dominated here; close communications with them resulted in 
penetration of a considerable amount of foreign borrowings, 
Arabic in particular, into the local dialects of Armenian. 

The goal of this book is to conduct a systemic study of the 
influences of the Arabic language on the dialect group in question 
with the use of the comparative-typological method. The tasks set 
in the work are as follows: a) to describe the evidences of the 
Arabic sound system, exemplified by borrowings; b) to conduct 
morphological-semantic analysis of the borrowings; c) to classify 
the borrowings into semantic-thematic groups; d) to characterize 
the latter with a general linguistics approach. 

The key provisions of the monograph can contribute to 
comprehensive researches of foreign intrusions into the dialects of 
the Armenian language. 

The book will help identify not only linguistic, but also 
historical, cultural and social ties between the neighboring 
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peoples, thereby it is of interest for researchers in the field of 
Armenian studies in general, and of Armenian linguistics in 
particular. 

The book consists of an introduction, two chapters, 
conclusions, a list of abbreviations, a reference list, and an 
appendix. 

The Introduction gives a general outline of the issues 
elucidated in the dissertation, substantiates the relevance of the 
theme, as well as provides a brief insight into the  Armeno-Syrian 
historical bonds and Armeno-Arab linguistic relations. 

Chapter One comprehensively investigates the 
manifestations of the Arabic sound system in the Armenian patois 
of Antioch. The occlusive and sonorant consonants of Arabic, the 
emphatic consonants and most of the fricatives had identified 
with their respective ones or those approximating by one or two 
features. The use of the Arabic letter q in the borrowed and 
Armenian words is worth attention. The vowels of the source 
language most often did not undergo sound changes: long vowels 
transformed into short ones without quality change. The observed 
instances of sound changes partly come down to historical 
changes in the Arabic language proper, and partly – to sound 
changes, typical for the sound subsystem of the dialectal group at 
issue, dictated by the stress in the word: in stressed syllables, 
simple vowels turned into diphthongs.  
           In Chapter Two, the lexicon, borrowed from the Arabic 
language, is analyzed from the viewpoint of lexical-semantic 
belonging: nouns and verbs make the two biggest groups, while 
the secondary parts of speech are scarcely represented. Word-
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formation mainly happened by way of adding an Armenian word-
building morpheme to the borrowed stem. Very few words are 
formed by compounding. The most numerous of the semantic-
thematic groups are: “agriculture and plant growing”, “food and 
drink”, “clothes, personal effects and care”, “property, goods and 
trade”, “religion and prejudice”.  
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Համառոտագրություններ 

Արաբ. - արաբերեն 

ած. - ածական 

Բեյլ. բրբ. - Բեյլանի բարբառ 

ՀԲԱ - Հայերենի բարբառագիտական ատլաս 

Ս. խ. - Սվեդիայի խոսվածք 

Սիր. բրբ. - Սիրիայի բարբառ 

Ք. խ. - Քեսաբի խոսվածք 
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ԱՆՏԻՈՔԻ ԲԱՐԲԱՌԱԽՄԲԻ ԱՐԱԲԵՐԵՆԻՑ ՓՈԽԱՌՅԱԼ 
ԲԱՌԵՐԸ  ԸՍՏ  ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ-ԹԵՄԱՏԻԿ ԽՄԲԵՐԻ208 

 
1.Ֆիզիկական աշխարհ 

                  

ԱÙամ «արևոտ, առանց անձրևի պարզկա օրեր» (Ս.խ.) - yaum 

«օր»,  "al-ayy§m   «հիշարժան օրեր» 

աÙամիլ  «օդը պարզել և արևոտ օրերի հույս ներշնչել» 

թութիա «ծովաստղ» (Ք.խ.) - tåtÊ§ «ցինկ» (արաբ.` «najm "al-
baÈr» «ծովաստղ») 
հավու «օդ» (Ք.խ.) - haw§" «1.մթնոլորտ, 2.օդ» 
ղ°րբ° (Ք.խ.), ղարբա (Ս.խ.) «արևմտյան հով»  - Çarb  «արև-

մուտք» 

ղը×  «օդի ճնշիչ` տաք լինելը» (Ս.խ.)  - Çamm «1.վիշտ, 2.տոթ, 

հեղձուցիչ օդ» 

Òամար  «լուսին» (Ս.խ.) - qamar209  

Òը³ի/Òը³ըգ  «ձնագունդ, ձնագնդիկ» (Ս.խ.)  - qubba «1.կամար, 

2.գըմբեթ» 
ն°ֆ°ս «օդ, շունչ» (Ք.խ.) - nafas 

                                                             
208Իմաստային-թեմատիկ խմբերի համար, ինչպես արդեն նշել ենք, հիմք 
ենք ընդունել Գ. Ջահուկյանի կողմից հայերենի հին օտար փոխառութ-
յունների համար կազմած քսաներեք համապատասխան  դասակարգում-
ները (տե՛ս Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն:Նախագրային 
ժամանակաշրջան, Ե., 1987, էջ  204-222): 
209Արաբերեն այն բառերը, որոնց հիմնական իմաստները նույնանում են 
փոխառյալ բառերի իմաստներին, տրվում են առանց թարգմանության: 
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նիÌդի «կաթիլ» (Ք.խ.) - nuqãa «1.կետ, վերջակետ, 2.կաթիլ» 

շարÌա «1.արևելյան հով`քամի, 2.արևելք» (Ք.խ.), շարÒա  

«արևելյան հով`քամի» (Ս.խ.) - àarq «արևելք» 
սիէլ «հեղեղ» (Ք.խ.) - sayl 
 
 
2.Մարդկություն` սեռ, տարիք, ընտանեկան հարաբերություն 
 
Աբա «դայակ» (Ք.խ.) - "ab  (հգն.` §b§") «հայր» 
°զուբ «ամուրի» (Ս.խ.), °զուօբ (Ք.խ.) «1.ամուրի, 2.մնայուն 

գործավոր» - #azab «1.չամուսնացած, 2.ամուրի», ա»օբ  «ծա-

ռա» (Բեյլ. բրբ.) 
°լ°մ  «մարդկություն» (Ք.խ.) - # §lam «աշխարհ»  

°×° «1.հորեղբայր, 2.կնոջ հայր, 3.տարեց մարդկանց կոչա-

կան դիմելաձև» (Ք.խ.) - #amm 

°×ունք  «հորեղբայրենք» 

°յլուտ «շատվոր» (Ս.խ.) - #§"ila (հգն.` §"il§t)  «ընտանիք, գեր-

դաստան» 
աշրուօթ  «մեծ գերդաստան, աշիրեթ» (Ք.խ.) - #aàÊra «ցեղ, 
տոհմ» 
բˆդˆվի  «բեդվին» (Ք.խ.) - badawÊ «1.բեդվինական, 2.բեդվին» 

իհալի «ժողովուրդ» (Ք.խ.) - "ahl (հգն.`"ah§lin) «1.հարազատ-
ներ, 2.մարդիկ» 

իéան «մարդ» (Ք.խ.) -  ins§n 

խելէօ  «ո'վ քեռի» (դիմելաձև) (Ք.խ.) - x§l  «քեռի» 
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հˆքիմ «բժիշկ» (Ք.խ.) - ÈakÊm «1.իմաստուն (ած.), 2.ա)իմաս-

տուն (գ.), բ)փիլիսոփա, գ)բժիշկ» 
շ°բ°բ «երիտասարդներ», «առողջ և գրավիչ մարդ» (Ք.խ.) - 

àab§b «1.պատանեկություն, երիտասարդություն, 2.երիտա-
սարդություն (հվք.)» 
շըբէն «կնքահայր, քավոր» (Ք.խ.),(Ս.խ.) - àabÊn «1.խաչեղբայր, 
2.կնքահայր» 
ջադա «չար կին, ջադու» (Ք.խ.)  - jadda «տատիկ» 

 
3.Կենդանիներ 

 
Բաղբաղան «թութակ» (Ք.խ.) - babbaÇ§n 

բաÝիէÌ «բազե» (Ք.խ.), բ°շիÒ  «բազե» (Ս.խ.) - b§àiq «սակռ, ճու-

ռակ » 

բը»ուÒ  «խխունջ» (Ս.խ.) - bazzaqa «1.թքաման, 2.լորձնէակ, 

կակղամաշկ կենդանի»  
բըլբէօլ  «սոխակ» (Ք.խ.) – bulbul 
բուրի «ձկան տեսակ» (Ք.խ.) -  båriyya «ծածանաձուկ,  երկայ-
նաձուկ» (հվք.`bårÊ) 
զընբօր «իշամեղու» (Ք.խ.) - zunbår 
թիմս°հ  «կոկորդիլոս» (Ք.խ.) - tims§È 

Ìըմըլ «ածուների մեջ հանդիպող միջատ» (Ք.խ.) - qaml al-

nab§t «բուսաճիճու, ուտիճ» (հվք.` qaml «ոջիլ») 
հ°լըզուն «խխունջ» (Ք.խ.), հ°լիզին «խխունջի խեցի» (Ս.խ.) - 

Èalazån  «խխունջ»  
հայվան «կենդանի» (Ք.խ.) - Èayaw§n 
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մալաքա «կկուների դասի գույնզգույն թռչուն» (Ս.խ.) - malaka 
«շնորհ, կարողություն»  
մ°րջ°ն «ձկան տեսակ» (Ք.խ.) - marj§n  «տափակաձուկ» 

շըբըքի  «1.ուռկան, 2.ձուկ» (Ք.խ.) - shabaka «1.ցանց, ուռկան,  
2.ծուղակ» 
սումուն «սոխակի մեծության գորշ փետուրներով թռչուն, որ 
աշնանն ու ձմռանը գալիս է Սվեդիա և «ցունգ» ձայներով 
երգում» (Ս.խ.)  - sum§na «լոր»   (հվք.`samm§n) 
ք°լբ «շուն» (Ս.խ.) - kalb 

 քըսվէս «փայտոջիլ, մլուկ» (Ս.խ.) - fasfasa (հվք.` fasfas)  
«փայտոջիլ, մլակ» 
 

4.Մարմնի մասեր, մարմնական գործառություններ և 
պայմաններ 

 
Բըլղիլ/բըÇըղդիլ «կուլ տալ» (Ք.խ.) - bala#a «կուլ տալ, կլանել» 

լօն «դեմքի գույն, կազմվածք» (Ք.խ.), լէուն «մարդու 
կազմվածքը» (Ս.խ.)  - laun «գույն, երանգ» 
հ°զմ «մարսողություն» (Ք.խ.) - ha∙m 

մաÒդու «ստամոքս» (Ք.խ.) - ma#ida 

մըéիլ  «ծծել» (Ք.խ.) - maßßa «ծծել, կլլել, ներծծել» 

նահիֆ «նրբամարմին» (Ք.խ.) - naÈÊf «նիհար» 
սուրաթ (Ք.խ.), սուրատ/սուրեթ (Ս.խ.) «երես, դեմք» - ßåra 

«1.տեսք, 2.նկար, դիմանկար» 
ֆըլըջ «կաթված» (Ք.խ.)  - f§lij   
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          5. Ուտելիք և ըմպելիք. կերակրի պատրաստում և 
ամանեղեն 

 
°կէդ  «քաղցրեղենի թանձրացած լուծույթ» - #aqÊd «խտակեր, 

խտածո սննդամթերք» 
°ժվա «արմավ» (Ք.խ.) - #ajåa«ճզմած արմավ, խուրմա» 

°åըք  «ռուպով (մուրաբա) ձվածեղ» - #ujja «ձվածեղ» 

արաÒ  «օղի» (Ս.խ.)  - #araq «1.քրտինք, 2.օղի» 

բˆդիէխ (Ք.խ.), բ°դիխ  (Ս.խ.) «սեխ»  - baããÊx  "aßfar  «սեխ» 

ը×օբ (Ք.խ.), ը×աուբ (Ս.խ.) «ռուպ» -  rubb «մրգահյութ, մուրա-
բա» 
ը×օզ (Ք.խ.), ը×աուզ (Ս.խ.) «բրինձ» - "urz  (ուրուզ աբուր  
«բրնձի փլավ» (Բեյլ. բրբ.)) 

թաբուօÌ  «պնակ» (Ք.խ.) -  ãabaq «1.կափարիչ,  2.ափսե, պնակ» 

թˆլˆմու «կաթնեղենի տեսակ» (Ք.խ.)-ãulma «փոքր հաց, հա-

ցիկ» 
թˆնջˆրու  «կաթսա» (Ք.խ.) - tanjara  

իֆտար (Ք.խ.), իֆթար (Ս.խ.)  «նախաճաշ» - ifã§r   
իֆթարի ինիլ  «նախաճաշել»  

լը³ուօս (Ք.խ.), լը³այս (Ս.խ.) «ապուր» - labås  

խաբիա «կարաս» (Ք.խ.) - x§b#a 
խօխ  «մանր սալորի տեսակ» (Ք.խ.) - xaux  «սալոր»  

Ìախվու «1.սուրճ, 2. սրճարան» (Ք.խ.) - qahwa  

Ò°րմէշ «բոված հացի կտոր» (Ս.խ.) - qarmaàa բայից, նշ. է` 

«1.խռթխռթալ ատամների տակ (չորահացը)»   
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Òըդէմի «խարկած սիսեռ» (Ս.խ.) - qu∙§ma «լավ տապակած, 

կարմըրացրած սիսեռ»    
հ°լվու  «հալվա» (Ք.խ.) - Èalw§"u «1.քաղցրեղեն, 2.հրուշա-

կեղեն, հալվա»  
հ°լվուօթ «նվիրած անուշեղեն» (Ք.խ.), հալվուտ «նորածին 

ուլը լեռներից տուն բերելու առթիվ հովիվին տրված նվեր» 
(Ս.խ.)- Èalwiyy§t «քաղցրեղեն, չորացրած մրգեր»  
մանղալ «կրակարան» (Ք.խ.) - manqal  
մըշմէշ  «ծիրան» (Ք.խ.), մըշմուշա (Ս.խ.) - miàmiàa  
մունի  «տանը տևական օգտագործման համար կարևոր պա-
շար» (Ս.խ.) - måna «պարեն, մթերք, պաշար»    

մուշա³°ք «1.անուշեղենի տեսակ, 2.մաղ թել, որով ծածկում 

են պատուհանները» (Ք.խ.) - muàabbak «1.ցանցավոր, 
2.քաղցրավենիք («հյուսած» կարկանդակի նման)»  

մòր°³° «մուրաբա» (Ք.խ.) - murabba «մուրաբա, ջեմ»   

նաÒնա  «անանուխ» (Ք.խ.) - na#na#   

շ°րբ°թ «օշարակ» (Ք.խ.) -  àarb§t «քաղցր խմիչք, օշարակ»  

շուրբու  «ջրիկ, տաք կերակուր» (Ք.խ.) - àårba «ապուր»  
քէբաբ «խորոված» (Ք.խ.) - kab§b  
ֆուլ «խաշած բակլայով եփված արաբական ազգային կերա-
կուր» (Բեյլ. բրբ.) - fål «ունդ, բակլա» 

 
6.Հագուստ, անձնական զարդարանք և խնամք 

 
Ա³ու «հովվական վերարկու» (Ք.խ.)-#ab§" «բրդյա հագուստ, 

վերարկու»  
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ագըլ «բեդվինի գլխաշոր» (Ք.խ.) - #iq§l «բեդվինի գլխարկ, գլխի 
ծածկոց»  
դաÌըմ «1.մի ձեռք հագուստ, 2.ատամնաշար» (Ք.խ.)-ãaqm 

«1.հավաքածու, 2.կոստյում», ãaqmu asn§n «արհեստական ա-
տամնաշար»  

Ìումաշ  «կերպաս» (Ք.խ.) - qum§à «1.կտոր 2.կտավ»  
հˆդիա «նվեր» (Ք.խ.) - hadiyya 

հին° «հինա» (Ք.խ.) - Èinn§" 

հինիլ «հինայել» (Ք.խ.) - Èinn§"  
մ°լիջին «բուստե ուլունք» (Ս.խ.)- marj§na (հվք.`marj§n) «1. 

մարջան, բուստ, 2.մանր մարգարիտ»  
մուշլ°խ «լայն վերնազգեստ» (Ք.խ.), մ°շլ°հ «ամբողջ մար-

մինը ծածկող արաբական վերարկու» (Ս.խ.) - muàlaÈ  «թիկ-
նոց,  վերարկու»  
շըրըդ «ժապավեն» (Ք.խ.) - àarÊã «ժապավեն, քող»   
չենթու  «լաթե պայուսակ» (Ք.խ.) - àanãa «1.պարկ, պայուսակ, 
2.ճամպրուկ»  
ջէհըզ «օժիտ» (Ք.խ.) - jih§z  
ջիէբ  «գրպան» (Ք.խ.) - jayb  
ջուրաբ (Ք.խ.) «գուլպա» - jaurab  

ջò³ի «լայն վերնազգեստ» (Ք.խ.) - jubb «ջուբբա» (լայն թևքե-

րով վերնազգեստ)  
ս°դ°ֆ  «սադաֆ» (Ք.խ.) - ßadaf  

տակա «գլխի ծածկոց, ֆես, գդակ» (Ս.խ.), (Ք.խ.) - ã§qÊa 

«գլխարկ»  
տարբուշ  «գլխարկ» (Ք.խ.), թարբաուշ  «գլխանոց» (Ս.խ.)  - 
ãarbåà «ֆես»   
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ք°թ°ն «կտավ» (Ք.խ.) - katt§n «1.վուշ, 2.կտավ»  

քահրիբար  (Ք.խ.) «սաթ» - kahr§b§"r   
ք°ս° «քսակ, լոգանքի շփիչ» (Ք.խ.) - kÊs «1.դրամապանակ, 

քըսակ, 2.բաղնիսպանի  մերսման ձեռնոց»  
ֆըսդան «կանացի հագուստ» - fust§n «շրջազգեստ, կիսա-
շրջազգեստ»       
 
 

7.Բնակարան, տուն, կահկարասի 
  
Գէուխ «շերամ պահելու գետնահարկ շինություն» (Ս.խ.) - kåx 

«խրճիթ»   
դուլուօբ «պահարան» (Ք.խ.) - dål§b  
թավլա «նարդի» (Ք.խ.)-ã§wila «սեղան» (արաբ.`«նարդի» la#ba 
aã-ãa§wila, բառացի.` la#ba «խաղ» և ã§wila «սեղան», այ-
սինքն`«սեղանի խաղ»)   
լըհիֆ  «վերմակ» (Ս.խ.), լ իէֆ «վերմակ, ծածկոց» (Ք.խ.) - liÈ§f  
խաբիա «կարաս» (Ք.խ.) - x§b#a 
հˆմում «բաղնիք» (Ք.խ.) - hamm§m  

հˆնˆֆիկ «ծորակ» (Ք.խ.) - hanafiyya  

մ°հլիբ «կավե ձիթաման» (Ս.խ.)- maÈlab «կաթ վաճառելու 

վայր»   
սաբուն  «օճառ» (Ք.խ.) - s§bån  
սաբունիլ  «օճառել»  
սաբունուդ/-օդ  «օճառոտ»   
սըտըլ  «դույլ» (Ք.խ.) - saãl   
սուֆրու «ճաշասեղան» (Ք.խ.) - sufra  
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փաթանյու  «բրդյա վերմակ» (Ք.խ.) - baãã§niyya  
քըբրէթ «լուցկի» (Ք.խ.) - kibrÊt «1.ծծումբ, 2.լուցկի» 
քòրսա «աթոռ» (Ք.խ.) - kursÊ «աթոռ, բազկաթոռ» 

ֆըրն «փուռ» (Ք.խ.) - furn «վառարան»     
 
 

8.Երկրագործություն, բուսականություն 
 

°Ç°գ  «անասունների կեր`մանավանդ չոր տեսակը» (Ս.խ.) -

#alaq «կեր, անասնակեր» 

զանբաÌ «շուշան ծաղիկ» (Ք.խ.) - zabaq  

լ°³°ս «ծառերը չորացնող ախտ» (Ս.խ.) - yabas «չորություն», 

yab§s «չորացած, չոր»  
խըլֆ  «ծառի փոքր ճյուղ, ճյուղերի խումբ կամ ճյուղի ծայրը` 
վրայի տերևներով հանդերձ» (Ս.խ.) - xil§f «ուռենի»  

Òէրրէհ «ծեր, կենսունակությունը կորցրած ծառ» (Ս.խ.) - qarÊÈ 

«վիրավոր, վերք ստացած»  
հ°մըլ (Ք.խ.), հ°մըլ (Ս.խ.) «շատ բերք ունեցող ծառ» - È§mil  

«1.տանող, կրող,  2.բեռնակիր, 3.հղի» 

հˆéէր «խսիր» (Ք.խ.) - ÈaßÊr «խսիր, գոմափռոց»  

մ°դխ°ն «շերամապահական կառույց» (Ս.խ.) - madxana «խո-

ղովակ, ծխնելույզ»  
մ°մդուհ «բերրի, լավ մշակված, թանկարժեք (հողատա-

րածք)» (Ս.խ.) - mamdåÈ «փառաբանված, գովերգված»  
մատրաուբ  «ծառի կամ թփի վրա տեխպ լարելու, տնկելու 
հարմար տեղ» (Ս.խ.) - mutrab «փոշով ծածկված» 
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մըխնաÒ «բոժոժի շերմաորդը շոգեհարելու կառույց» (Ս.խ.) - 

maxnaq «շոգեհարելու կառույց (շերամի բոժոժի համար)»  
շ°մսըÒամար «արևածաղիկ» (Ս.խ.) - àams «արև», qamar 

«լուսին»  

շըÌիէÌ  «կակաչ» (Ք.խ.), շըղիÒ «հարսնուկ ծաղիկը» (Ս.խ.) - 

àaqÊqa  «ա) հողմածաղիկ, բ) քաջվարդ»  
րահուն «ռեհան» (Ք.խ.) - riÈ§n  
քըփսիլ «սեղմելով ճզմել կամ խայթել» (Ք.խ.) - kabasa «ճնշել»  
քòմու «դեզ» (Ք.խ.) - kåma «դեզ, կույտ»  

 
9.Ֆիզիկական տարբեր գործողություններ, արվեստ և 

արհեստ, սրանց համապատասխան նյութեր և գործիքներ,  
այլ հասկացություններ 

 
°յնիլ  «նշան առնել, աչքադրել» (Ս.խ.) - #ayn «աչք»  

°ջ°լ° ինիլ  «արագ անել, արագացնել» (Ք.խ.) -  #ajala «արա-

գություն, աճապարանք» բˆքˆրու «ճախարակ» (Ք.խ.) - 

bakara  
բլիշիլ «սկսել» (Ս.խ.) - ballaàa «սկսել» (Սիր. բար.)  
բուտնիլ «խառնակչություն անել» (Ս.խ.) - baããana «1.տակից 

մեխել, 2.սադրել, դրդել» դ°³ուրա «խոշոր մուրճ» (Ս.խ.) - 

dabbura «մուրճ, փոքր մուրճ»   
թˆնˆքու «թիթեղ» (Ք.խ.) - tanak  

թիÇիլ «բլուրել, բլուրի պես դիզել» (Ս.խ.) - tall «բլուր» 

(հգն.`til§l)  
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խ°լիսիլ  «լրացնել, ազատել» (Ս.խ.) - xalaßa «1.անկեղծ լինել, 

2.ազատ լինել»   
լահըմ  «անագ» (Ք.խ.) - laÈm «1.զոդում, 2.զոդվածք»  
լահըմիլ «անագապատել»  

Ìաբըլ  ինիլ/ընել, Ìէբլիլ «ընդունել»(Ք.խ.), Ò°բլիլ «ընդունել, 

հանդուրժել» (Ս.խ.) - qabala «1.ընդունել, 2.հանդուրժել»,  q§bil 

«ընդունող, դիմավորող»  

Òալ  «ասաց» (Ս.խ.) - q§la «1.ասել, խոսել, 2.ասաց, խոսեց» 

ÒըÇիզըդ «փոքր պտուտակ, պտուտակ գամ» (Ս.խ.) - qalwaîa 

«պտուտակել», qal§åî «պտուտակ» 
Ò°Çուզա/ի «քահանայական փակեղ» (Ս.խ.)   

Ìասուօբ  «մսագործ» (Ք.խ.) - qaßß§b  

Òարր°ր  «որոշում, բնորոշում» (Ս.խ.) - qar§r 

Ìˆյթուն «պատրույգի համար գործածվող պարան» - qÊã§n 

«1.հյուսած պարան,  քուղ, 2.ուսակապ»  (Ք.խ.)  

Ìըդըմիլ «առաջ շարժվել» (Ք.խ.), Òըդըմիլ  «քայլ առնել, սկսել» 

(Ս.խ.)  - qadama «առաջ գնալ, նախորդել»,  qadam «քայլ» 
ÒըÝիլ  «բոլորը միանգամից հավաքել (ինչ-որ բան)» (Ս.խ.)  - 

qaààa «հավաքել, ժողովել»  
ÌըÛ°բ «կանեփից սարքած պարան»-qun§b կամ qunn§ba 

«թաղանթ, պատյան (օր.` հասկերի թերթիկների նման)»   

Òըրարիլ «խոստովանել» (Ս.խ.) - qarara «որոշել, բնորոշել»  

Ìըրբաջիլ «մտրակել» (Ք.խ.) - kurb§j «մտրակ»  

հաբլիլ «պարանով կապկպել» (Ք.խ.) - Èabl «պարան»  
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հ°դիէր «պատրաստ» (Ք.խ.) - È§∙ir «1.ներկա,  2.ընթացիկ,  

3.պատրաստ»  
հ°դիրիլ  «պատրաստել» (Ք.խ.)  

հ°դըրվիլ «պատրաստվել» (Ս.խ.)   

հ°զմ  ինիլ  «մարսել» (Ք.խ.) - ha∙m «մարսողություն»  

հալաղիլ «շրջապատել» (Ս.խ.)  - Èalqa «1.մատանի, օղ, 
2.օղակ»   (հգն.` Èalaq)  
հալաղու հալաղու  «շուրջանակի, չորս բոլորը»  
հ°լ°ղիլ «շրջապատել, օղակել» (-վիլ «օղակվել»)  

հա×ալ  «բեռնակիր» (Ք.խ.) - Èamm§l  

հˆրումիլ «հարամ անել, զրկել» (Ք.խ.) - Èar§m  

«1.ա)արգելված, բ)սուրբ, գ) անօրինական,  2.մեղք»  
հըլըքիլ  «սպառվել, հոգնել» (Ք.խ.) - hal§k «մահ, վախճան»  
ղըբըտիլ «պատի կամ շինության հանկարծակի և աղմուկով 
փլվելը» (Ս.խ.) - xar§ba «ավերակ»  

ղը³նիլ «երկար հագուստը  ծալելով կարճացնել և կարել» 

(Ս.խ.) - Çabana «1.խաբել, 2.կարելով կարճացնել (հագուստը)»  
մաշու (Ք.խ.), մաշըգ (Ս.խ.)  «ունելի» - m§àÊq   
մասխարու «ծաղրածու» (Ք.խ.)-masxara «1.ծաղրի առարկա, 
2.դիմակ»  
մասխարիլ «ծաղրել» (Ք.խ.)  

մըéիլ «ներծծել» (Ս.խ.)  - maßßa  

յ°լս°հու «կնորոգի (նա)» (Ս.խ.)- yußalliÈu «(նա) նորոգում է, 

կնորոգի»  
նաջուօր «ատաղձագործ» (Ք.խ.) - najj§r  
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շըÍիլ «տնկել» (Ս.խ.) - àaqqa «պատռել, ոչնչացնել»   

շըղլիլ  «զբաղվել, ուշանալ» (Ս.խ.) - àuÇl «զբաղմունք, գործ»  
ջընըզդիլ «քթի տակ տխուր երգեր մռմռալ» (Ս.խ.) - jannaza 
«ննջեցյալի հուղարկավորությունը կատարել, թաղել»  
քիշըֆիլ «1.այցելել հիվանդի, 2.քննել» - kaàafa «1.բացել, 
հանել, 2.պահածոյացնել» (Ս.խ.)  
քըսըֆըրիլ «դժգունել, չաճել» (Ս.խ.)-kasafa «1.ծածկվել, 
փակվել, խավարել, 2.մռայլ, դժգույն լինել» 
 

10.Շարժում, տեղափոխություն,  
փոխադրում, նավագնացություն 

 
Հ°ր°ք°թ «շարժում» (Ք.խ.) - Èaraka  «շարժում, ընթացք»   

մին° «նավահանգիստ» (Ք.խ.) - mÊn§" 

ջ°րըմ  «նավակ, ձկնորսանավակ» (Ս.խ.) - jarm «1.նավ, 

նավակ, 2.գետային բեռնանավ» 
 

11.Ունեցվածք, սեփականություն և առևտուր 
 

Ամանօթ «պահ տված իր» (Բեյլ. բրբ.)- «1.հուսալիություն,  
2.պահ տված իր, գրավ»  
բ°դ°լ «1.փոխարեն, 2.փոխարժեք, փրկագին» (Ք.խ.) - badal  

«1.ինչ-որ բանի փոխարեն տրվող իր, փոխարինող,  2.գումա-
րային փոխհատուցում, գումար» 

բազուօր «շուկա» (Ք.խ.) - bazzara «սերմեր տալ» (բույսի), bazz§r 

«սերմավաճառ» 
բազարիլ «սակարկել»  
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իջար «1.վարձ, 2.վարձու» (Ք.խ.) - "ujra «1.վճար, 2.վարձա-
վճար»  

Ìըրօշ «ղրուշ» (Ք.խ.) - qirà  (հգն.`quråà) «պիաստր (դրամ)»  

մալ «ունեցվածք» (Ք.խ.)-m§l  
մախսուս «մասնավոր» (Ք.խ.) - maxßåß «հատուկ, յուրահա-
տուկ»  
մահրում «զուրկ, զրկված» (Ք.խ.) - maÈråm  
մահրումիլ «զրկել» (Ք.խ.)  
մասլահաթ «շահի աղբյուր, շահեկանություն» (Ք.խ.) - maßlaÈa 
«օգուտ, շահ»  
մ°ր°ս «ժառանգություն» (Ք.խ.) - mir§²  

մòլք «ունեցվածք» (Ք.խ.) - mulk  

մուհթաջ «կարիքավոր» (Ք.խ.)-muÈt§j «ինչ-որ բանի կարիք, 
անհրաժեշտություն զգացող»  
մուհթաջ ինիլ  «կարիք զգալ» 
մուշդˆրու «հաճախորդ» (Ք.խ.) - muàtarin  «գնորդ»   

նաÌդի «առձեռն» (Ք.խ.) - naqdÊ  

ս°լ°ֆ «կանխիկ» (Ք.խ.) - «1.նախնիներ, 2.կանխավճար»  

սըմսա «1.միջնորդ, 2.գազանի տեսակ» (Ք.խ.)-sims§r  
«առևտրական և բորսայական գործարքների միջնորդ, գոր-
ծակալ»  

վաÌըֆ «եկեղեցու կալվածք» (Ք.խ.) - waqf «1.բարեգործական 

նպատակով կտակված, ավանդված ունեցվածք, 2.սեփակա-
նություն»  
քիր° «վարձ»(Ք.խ.)-kirwa «1.վարձակալություն, 2.վարձա-

վճար»   
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ֆայդու «1.օգուտ, 2.օգտակար» (Ք.խ.) - f§"ida «օգուտ, շահ» 
(mufÊd «օգտակար») 

ֆուÌարա «աղքատ, խեղճ» (Ք.խ.) - faqÊr «1.աղքատ, 2.աղքատ 

մարդ» (հվք.`fuqar§") 
 

13.Քանակ և թիվ 
 

Ըրօբ «քառորդ» (Ք.խ.) - rub#   
թամամ «կատարյալ, ամբողջ» (Ք.խ.) - tam§  
թ էօլթ (Ք.խ.), թէòլթ «մեկ երրորդ» (Ս.խ.) -²ul²  

թòմ «բոլոր» (Ք.խ.) - t§mm  «1.ամբողջական, ավարտուն, կա-

տարյալ»  
Ìըտ «քիչ, հազվագյուտ» (Ք.խ.) - qiã# «կտոր, մաս»  

հիսաբ  «հաշիվ» (Ք.խ.) - Èis§b  
հիսաբիլ «հաշվել» 
ջòմլա «ամբողջը, բոլորը» (Ք.խ.) - jumla «հանրագումար, 

արդյունք»   
փուրդ  «կենտ, կրճատ» (Ս.խ.) - fard «1.մեկ, միակ, 2.անձ, ան-
հատ»    

 
14.Ժամանակ 

 
Բու×°  «մի քիչ հետո» (Ս.խ.) - ba#dama «այն բանից հետո, երբ»  

դայման  «միշտ» (Ք.խ.) - d§"iman  
զէման  «ժամանակ» (Ք.խ.) - zam§n  
ս°ղ°թ  «1.ժամ, 2.ժամացույց» (Ք.խ.) - sa#a  

վախըթ  «ժամանակ» (Ք.խ.) - waqt   
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ֆասըլ  «կարճ ժամանակում» (Ս.խ.) - faßl «1.մաս, 
բաժանմունք, 2.տարվա եղանակ»  
ֆ°ր «շատ կարճ ժամանակ» (Ս.խ.) - farr «փախուստ» 

 
15. Զգայական ընկալումներ 

 
Աշկար «շեկ» - aàqar «շիկահեր, խարտյաշ» (Ք.խ.) 
իջբիլ «հավանել» (Ս.խ.) - #ajaba «դուր գալ, հավանել» 

լալաÒըլ «անզգա, մարած» (Ք.խ.)- la "al-#aql (բառացի`«խելք 

չկա»)   
լէօն «գույն» (Ք.խ.) -laun «գույն, երանգ» 
հասրուօթ «կարոտ» (Ք.խ.) - Èasra կամ Èasira «կարոտ, վիշտ» 
հասրատիլ  «կարոտ մնալ» (ծաղրական)  
մըրր «լեղի, դառնություն» (Ս.խ.) - murr «դառը, լեղի, դառնա-
համ»  
մըրազ «ցանկալի բան, բարեբախտություն» (Ս.խ.) - mur§d 
«1.ցանկալի բան, 2.ցանկություն»  
նաֆսըքըբիր «հպարտ» (Ս.խ.) - nafs "al-kabÊr «հպարտ, 
պատվախնդիր»  
ջիլ° «փայլ» (Ք.խ.) - jalwa «փայլ»  

ջիլիլ «փայլ տալ» 
 
 

16. Զգացմունք (ֆիզիկական որոշ դրսևորումներով). 
խառնվածքային, բարոյական և գեղագիտական ըմբռնումներ 
 
Ազիզ «1.ազնիվ, 2.հարազատ» - #azÊz «1.ուժեղ, կարող, 2.արժե-
քավոր, 3.սիրելի, թանկագին» (Բեյլ. բրբ.)  
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°թաբ ինիլ  «մեղադրել» (Ք.խ.) -#atab «մեղադրանք»   

°հթիաջ «ծայրահեղ կարիք» (Ս.խ.), իհթիյաջ «կարիք» (Ք.խ.) - 

ihti§j  «կարիք, անհրաժեշտություն»  
բ°հտըլ «խայտառակ» (Ս.խ.) - bahdala «վիրավորանք»     

բանտիզ «հետույքը երևացող` բաց» (քեսաբցիները, միջգյու-
ղական մրցակցության ոգով, այս անարգական խոսքը սովոր 
էին հղել սվեդիացիների հասցեին) (Ս.խ.) - b§"in «երևացող, 
ակնհայտ», ãÊz «հետույք» 
բէլա «փորձանք» (Ք.խ.) - bal§"  «1.փորձություն,  2.փորձանք» 
ըսլ°հ  «վայելուչ» (Ս.խ.) - ß§liÈ «1.լավ, բարի, 2.պատվարժան» 

ըսլ°հիլ «բարվոքել, նորոգել»  

թ°հմըլ «համբերանք» (Ք.խ.) - taÈammul   

թˆնբուօհ «զգուշացում» (Ք.խ.) - tanbÊh  

ինթիÌամ «վրեժ» (Ք.խ.) - intik§m  

ինքար «ուրացում» (Ք.խ.)- ink§r  
ինքար ինիլ «ուրանալ»  
իջբիլ «հավանել» (Ս.խ.) - #ajaba «դուր գալ»  
իջաթ «ստեղծում» (Ք.խ.) -"iyj§d «1.ստեղծում, արարում, 
2.հայտնագործություն»  
խաթըր «հարգ, հարգանք» (Ք.խ.) - xaãar «1.վտանգ, 2.ար-
ժանապատվություն»  
խաթու «վտանգ, վտանգավոր» (Ք.խ.)-xaãar «1.վտանգ, 
2.արժանապատվություն»   
խայալ «ուրվական» (Ք.խ.) - xay§l   
խայըն «դավաճան, նենգամիտ» (Ք.խ.) - x§"in 
խէր «բարի, բարենշան» (Ք.խ.) - xayr «1.լավ, բարի, 2.օգուտ, 
բարօրություն»  
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Ìաբըլ «ընդունված, ընդունելի» (Ք.խ. - q§bil «1.ընդունող, 

դիմավորող, 2.հաջորդ, եկող» 

Ì°զ°բ «տառապանք» (Ք.խ.) -#aþ§b §տառապանք, տանջանք»  

Ò°հըր «սուգ, վիշտ» (Ս.խ.) - qahra  «սուգ, վիշտ»  

Ì°խբ° «անբարոյական (կին)» (Ք.խ.) - qaÈba «մարմնավաճա-

ռուհի»  

Ìէյիբ «կորած»  (Ք.խ.) -Ç§"ib «1.բացակայող 2.գաղտնի, կորած»   

հայրան  «հիացած» (Ք.խ.) - Èayr§n  «զարմացած, զմայլված, 
հիացած»  
հայր ինիլ «զարմանալ»  

մաբÌուլ «ընդունելի» (Ք.խ.)-maqbål «1.ընդունելի, 2.հավանա-

կան, 3.ընդունված»  
մ°սբուհ «ընդունելի, օրինավոր, շիտակ»(Ս.խ.)-masmå# «լսե-

լի, ընկալելի, հստակ» 
մˆշհուր «հայտնի, անվանի»(Ք.խ.) - maàhår   

մˆշղուլ (Ք.խ.), մ°շղուլ (Ս.խ.) «զբաղված» - maàÇål   

մòրաջաթ «խնդրանք» (Ք.խ.) - mur§ja#a «1.զննում, 2.դիմում, 

խորհրդատվություն»  
նազար «նայվածք» (Ք.խ.)  - naîar «1.տեսողություն,  2.հայացք»  
ն°ֆս «ախորժ, եռանդ» (Ք.խ.) - nafs «1.հոգի, 2.արյուն, 3.մարդ, 

4.ջանք,  5.ախորժակ»  
նիզամի  «կանոնավոր» (Ք.խ.) - niî§mÊ «1.կարգուկանոնին վե-
րաբերող,  2.կանոնավոր» 
շաթիր «ճարտար» (Ք.խ.) - à§ãir «1.ճարպիկ, հնարամիտ 2.խո-
րամանկ»  
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շ°ր «փորձանք, չարիք» (Ք.խ.) - àarr «1.չարիք, 2.վնաս, փոր-

ձանք» 
շ°ր°ֆ «պատիվ» (Ք.խ.) - àaraf 

շարմութա (Ք.խ.), շարմուտա (Ս.խ.) «անբարոյական (կին)» - 
àarmåãa «1.լաթ, 2.մարմնավաճառուհի»  
ջեսուր «քաջ, խիզախ» (Ք.խ.) -jasår   
սաբըր «համբերություն» (Ք.խ.)- ßabr  
սաբըր ինիլ «համբերել»  
սադըÌ «հավատարիմ» (Ք.խ.) - ß§diq «ճշմարտախոս, անկեղծ»  

վ°ր°թ «վտանգավոր տեղեր առաջնորդող, մոլորեցնող, խա-

բեբա» (Ս.խ.) - waraã 
ումօր «փույթ, հոգ» (Ք.խ.) - #umr  «1.կյանք  2.տարիք»   
քòֆ°րի  «շատ հին՝ գյավուրների ժամանակից մնացած» 

(Ս.խ.) - k§fir (հգն.`kuff§r) - «1.անհավատ, 2.գյավուր (ոչ 
մահմեդական), անաստված»  
քուֆըր «հայհոյանք»  (Ք.խ.) - kufr «1.անաստվածություն, 2.ա-
պերախտություն»  
քòֆրիլ «հայհոյել» 

ֆարÌ «տարբերություն» (Ք.խ.) -farq «1.տարանջատում,  

2.տարբերություն»  
ֆըջըր «չար, շարժուն (մանուկ)» (Ս.խ.), ֆուջուօր «չարաճճի» 
(Ք.խ.) - f§jir «1.ա)մեղսավոր, բ)անամոթ, 2.ա)անառակ, բ)խա-
բեբա»      
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17.Մտածողություն 
 

Մարիֆ°թ  «ձիրք» (Ք.խ.) - ma#rifa  «իմացություն, ճանաչողու-

թյուն» 
ջահիլ «անգետ», փխբ.`«երիտասարդ» (Ք.խ.) - j§hil  «տգետ, ա-
նուս»  
ջահիլնիլ «երիտասարդանալ» 
շարթ  «պայման» (Ք.խ.) - àarã  «պայման, պահանջ» 
սըր «գաղտնիք» (Ք.խ.) - sirr «1.գաղտնիք, 2.գերեզման» 

 
18.Ձայնական արտահայտություն, խոսք,  

ընթերցանություն և գիր 
 

Բ°յտ «երգի մեջ գործածվող հանդիմանական խոսք» (Ս.խ.) - 

bayt  «1.տուն, 2.ոտանավորի, չափածոի տող»   
դ°րս  «դաս» (Ք.խ.) - dars  

իմթիհ°ն  «քննություն» (Ք.խ.) - imtiÈ§n  

խˆբուօր  «լուր» (Ք.խ.) - xabar  

Ìալ  «1.իբրև թե, 2.ասաց» (Ք.խ.), (Ս.խ.)- q§l wa qiÊl   «ասեկոսե, 

բամբասանք», q§la  «ասաց»  

Ì°լ°մ «մատիտ» (Ք.խ.) - qalam «1.եղեգնյա գրիչ, 2.ձեռագիր» 

հ°Ìյուօթ  «հեքիաթ» (Ք.խ.) - Èik§ya   «պատմվածք, վիպակ, 

պատմություն» 

մաÒլում  «իրավ որ, այդպես է» (Ք.խ.) - ma#låm  «1.հայտնի, 2.ի-

հարկե, անկասկած» 
մ°ս°լ°ն  «օրինակ`... » (Ք.խ.) - ma²alan  
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մ°ս°լ  «1.օրինակ,  2.առակ, զրույց» (Ք.խ.) - ma²al  «1.օրինակ, 

նմուշ,  2.ասացվածք, առակ» 
մ°ս°լò «հարց» (Ք.խ.) - mas"ala  

մարհաբա (Ք.խ.),(Ս.խ.) «բարև» - marhaban «բարև, բարի գա-
լուստ»  
մ°քթ° «1.դպրոց, 2.գրասենյակ» (Ք.խ.)-maktab «1.դպրոց, 

2.գըրասեղան, 3.գրասենյակ¦  
մ°քթուբ «նամակ» - maktåb  «1.գրված, 2.գրություն, ուղերձ»  

յաÇա «ո'վ Աստված» - y§  "al-llah  

յ°խի (Ք.խ.), յ½խի (Ս.խ.) - «ո'վ եղբայր» - y§ axxÊ «(ո'վ) եղբայր 

իմ» (համեմատության արտահայտություն` առանց բուն 
բառիմաստի ընկալման) 
յարաբ «ո'վ Աստված» (Ք.խ.)  - y§  rabb   

յարա³ի «ո'վ Աստված իմ» (Ք.խ.)-y§ rabbÊ «(ո'վ)Տեր(Աստված) 

իմ»  
նուÌտա «կետ» (Ք.խ.) - nuqãa «1.կետ, ենթագլուխ, 2.միջակետ»   

ջուբուօբ «պատասխան» (Ք.խ.) - jaw§b 
սահի «իրավ» (Ք.խ.) - saÈÊÈ  

վաÇա  «իրավ որ, ճշմարիտ» (Ք.խ.) - wa "al-llah  «Աստված 

վկա»  

վաÇա-բիÇա «իրավ որ, Աստված վկա» (Ք.խ.)-wa "al-llah bi "al-

llah «Աստված վկա» 
 տաիէբ  «լավ» (հավանության արտահայտություն) (Ս.խ.) - 
ãayyib «լավ»   
քˆլիմու «բառ, խոսք» (Ք.խ.)-qalima  

 



 
  Անտիոքի հայերեն բարբառախմբի արաբական փոխառությունները 
 

 

189 
 

19.Տարածքային, հասարակական և քաղաքական 
բաժանումներ.  

հասարակական հարաբերություններ210 
 

Գòւմրըք «մաքսատուն» - jumruk  

դօվլաթ «պետություն» - dawula 

հուÌում «ազդեցություն» - Èukåma «1.կառավարում, 2.կառա-

վարություն»  
հուքում°թ «կառավարություն» 

հòÌմիլ «ազդել»  

ղˆրէբ  «օտարական, պանդուխտ» - ÇarÊb «1.օտար, անհայտ, 

2.օտարերկրացի» 
ղˆրէբութէն  - «օտարություն»  

մ°րք°զ «կենտրոն» - marqaz  

մˆջլըս «ժողով» - majlis  «1.տեղ, նիստերի դահլիճ, 2.ժողով, 

նիստ»  
մˆրˆբու «ուրիշի կալվածքում քառորդով աշխատող» - 

mur§bi#  «բնավարձակալ, բերքի  քառորդով աշխատող գյու-
ղացի»  
մˆրˆբութէն «քառորդով աշխատանք» - mur§ba#a «բերքի քա-

ռորդով աշխատանք»  
մòդըր «կառավարիչ» - mudÊr   

մուխտար «գյուղապետ» - muxt§r «տանուտեր, ավագ (գյուղի)» 

                                                             
210Այս իմաստային-թեմատիկ խմբում ընդգրկված փոխառյալ բառերը 
գործածվում են Քեսաբի խոսվածքում:  
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շիէխ «շեյխ» - àayx  «1.ծերունի, 2.առաջնորդ»  
սի°ս°թ «քաղաքականություն» - sÊ§sa «1.կառավարում, 2.քա-

ղաքականություն»  
սուլթան «1.սուլթան, 2.ձկան տեսակ» - sulã§n «սուլթան, կա-
ռավարիչ» (արաբ.` sulã§n  ibr§him «տափակաձուկ»)  
վաթան «հայրենիք»  - waãan «հայրենիք, ծննդավայր» 

վˆզէր «վեզիր, նախարար» (Ք.խ.), վ°»եր «նախարարապետ, 

վարչապետ» (Ս.խ.) - wazÊr  «վեզիր, նախարար»  
վˆքէլ «փոխանորդ» - «1.լիազորված, 2.ա)գործակալ, բ)փո-

խանորդ»  
րէսմի «պաշտոնական» - rasmÊ «պաշտոնական, օրինական¦  
րէսմիաթ «պաշտոնականություն» - rasmiyy§t 
 

20.Ռազմական գործ 
 

Խըշդ (Ք.խ.), ղըշտ (Ս.խ.) «նիզակ»  -xuàt «նիզակ, գեղարդ»   
հòջòմ «հարձակում» - hujåm §հարձակում, գրոհ»  

հòջòմիլ «հարձակվել»  

մըզրաÌ «նիզակ» (Ք.խ.) -mizr§q  

մուհˆրˆբու «պատերազմ» (Ք.խ.) -muÈ§raba  

մունի «պարեն» (Ք.խ.) - mu"na «պարեն, մատակարարում»  

յˆéէր «գերի» (Մխ.) - "asÊr (հգն.` yasÊr «գերիներ, ստրուկներ»)  

նադուր «պահակ» (Ք.խ.) - n§ãir «պահակ, հսկիչ»  
ֆիդայի «կամավոր ռազմիկ, պարտիզան» (Ք.խ.) - fid§"Ê 
«1.ինքն իրեն զոհող (նպատակին հասնելու համար), 2.պար-
տիզան¦ 
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ֆըÁէլ  «պատրույգ» (Ք.խ.) - fatÊl  «պատրույգ,  բռնկիչ, խայծ» 

 
21.Օրենք211 

 
Բարթէլ «կաշառք» - barãÊl 
բարթըլիլ  «կաշառել»  

թասդըÌ «1.փաստ, 2.փաստացի» - taßdÊq «1.հավատ, 2.հաս-

տատում, 3.վավերացում»  

Ìադա «դատավոր» - q§∙Ê  

Ìարար «որոշում» - qar§r  

հուօլ «վիճակ» - È§l «1.հանգամանք, 2.վիճակ, իրավիճակ»  

հուօÌ «իրավունք» - Èaqq  

հուօÌ   ինիլ «իրավունք  ունենալ»  

հˆրˆմու «գող» - Èar§mÊ «գող, ավազակ»  

հˆրˆմութէն  «գողություն»  

մ°խքˆմու «դատարան» -maÈkama  

մուհúր «կնիք» - muhr  

մուհըրիլ  «կնքել» 
նիզամ «կարգապահություն» - niî§m  
նուօբ «կարգ» - nawuba «հերթ» (հգն.` nawub)  
շահադ «վկա» - à§hid  
շըրէք «գործակից, բաժնեկից» - àarÊk 
շըրք ինիլ «բաժնեկից լինել»  

                                                             
211Այս իմաստային-թեմատիկ խմբում ընդգրկված փոխառյալ բառերը ևս 
Քեսաբի խոսվածքում են գործածվում: 
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ջեսուս «լրտես» - j§sås  
ջէզու «պատիժ» - jaz§"  

ջէÇադ «դահիճ» - jallad  

ջըրըմ «տուգանք» - jaram «մեղք, հանցագործություն» 
ս°բ°բ «պատճառ» - sabab  

ուշúր «տասանորդ  (տուրք)» - #uàr 

ուսուլ «կանոն, կարգ» - "aßl  (հգն.` "ußål) 
ք°ֆ°լ°թ «երաշխավորություն» - kaf§la    

 
22.Կրոն և նախապաշարմունք212 

 
°զ°ն «մոլլայի աղոթք» - "aþ§n  «աղոթքի կանչ, կոչ»   

°զ°ն գինչիլ «աղոթքի (ժամի, ժամանակի)  մասին հայտնել»  

աÇա «Աստված» - "allah «աստված, Ալլահ»  

բˆրˆքի «օրհնություն» - baraka «1.օրհնություն, 2.երկնային 

շնորհ»  
դին «կրոն» - dÊn «հավատ, կրոն»  
իման «հավատք» - "iym§n  

իշաÇա «եթե Տերը կամենա» - "in à§" "allah  

Ìաբըր «մահմեդականի գերեզման» (Ք.խ.), Òաբըր «գերեզման» 

(Ս.խ.) - qabr «գերեզման» 

Ìըսմաթ «բախտ, բաժին» - qisma «ճակատագիր, բաժին» 

Ìու³ու «գմբեթ» - qubba  
                                                             
212Այս իմաստային-թեմատիկ խմբում ընդգրկված փոխառյալ գրեթե բոլոր 
բառերը նույնպես քաղված են Քեսաբի խոսվածքին նվիրված ուսումնա-
սիրություններից: 
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Ìու³իգ «փոքր գմբեթ» 

Ìուրբուն «մատաղ» - qurb§n «զոհաբերություն»  

հ°å° «ուխտավոր» - È§jj «ուխտավոր, ուխտագնաց» 

մ°խթòմ  «կնքված, փակ» - maxtåm  «1.կնիք կրող, 2.կնքված»  

մˆզար «գերեզման» - maz§r «1.գերեզման (սրբի), 2.աղոթա-

տեղի»  

մուÇա «մահմեդական կրոնավոր` մոլլա» - maula «1.տեր, 

հրամայող անձ, 2.մոլլա»  
մուբարաք «1.օրհնված, 2.զարմանքի արտահայտություն» - 
mub§raq «օրհնյալ, երջանիկ»  
մուսուլմ°ն «իսլամ» - muslim «1.իսլամ ընդունած, 2.մուսուլ-

ման¦, al-"isl§m «իսլամ»  
շէյթան «1.դև, 2.ձուկ» - àayã§n  
ջ°հթ ինիլ «ճիգ թափել» - jahd  «ճիգ, ջանք» 

ջ°մի «մզկիթ» - j§mi# «մզկիթ, ուրբաթօրյա աղոթքի վայր»  

ջ°Û°թ «դրախտ» - janna «այգի», "al-janna  «դրախտ» 

ջˆնˆզու «հուղարկավորություն» - jana§za 

ս°լ°մ°թ «փրկություն»  - sal§ma «1.անվտանգություն, բարօ-

րություն, 2.փրկություն» 
ս°լ°մ°թ ըննիլ «փրկվել»  

քաֆըր «անհավատ» - kafår «անշնորհակալ»  
ֆ°լ°ք «ճակատագիր» -  falak «1.երկինք, 2.ուղեծիր» 
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23.Դերանուններ և մասնիկներ 
 

Աջաբ  «արդյոք» (Ք.խ.) - #ajab 

իÇ° «մասնավորապես, բացի» (Ք.խ.) - "illa «1.եթե ոչ, 2.բացի, 

բացառությամբ»   
ղէր «ուրիշ» (Ք.խ.), ղ°յր «ուրիշ, բացի» (Ս.խ.)  - Çayr  «ուրիշ, 

այլ»     
մնի «անձնական բացառականի մասնիկ» (Ք.խ.) - minnÊ  «ինձ-
նից»   
j°նի «այսինքն»  (Ք.խ.) - ya#nÊ  

ֆըլուն «այսինչ, ոմն» (Ք.խ.)  - ful§n 
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