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Հանգուցային բառեր և բառակապակցություններ՝ Հանգուցային բառեր և բառակապակցություններ՝ Հանգուցային բառեր և բառակապակցություններ՝ Հանգուցային բառեր և բառակապակցություններ՝ արաբական փոխառու-

թյուններ, բառապաշար, բարբառ, բարբառային շերտ, միջին հայերեն, բառապա-
շարի հարստացման ներքին, արտաքին և խառը ճանապարհներ, անմիջական 
փոխառություն, միջնորդավորված փոխառություն, ժողովրդախոսակցական լեզու 
(շերտ): 

Որևէ լեզվի բառապաշարի հարստացումն անընդհատ գործընթաց է, որը 
տվյալ լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում կամ վերջիններիս այս կամ այն 
հատվածում կարող է տարբեր ծավալումներ ունենալ և տարբեր լուծումներ 
գտնել: Միջին հայերենը «գրաբարի համեմատությամբ ավելի հարուստ էր ու բազ-
մազան և ուներ զարգանալու, իր միջոցները ընդլայնելու անսահման հնարավո-
րություններ» [18, 277]: Վերջիններիս մասին վկայում է միջին հայերենի բազմա-
շերտ բառապաշարը, որում տեղ են գտել ոչ միայն գրաբարից ավանդված և բար-
բառներից վերցված բազմաթիվ բառային, բառակազմական ու բառահարաբերա-
կան միավորներ, այլև մի շարք օտար լեզուներից (արաբերեն, պարսկերեն, լատի-
ներեն, լեհերեն, վրացերեն, թուրք-թաթարական լեզուներ և այլն) հախուռն ձևով 
կատարված փոխառություններ [տե՛ս 17, 88-89]: Դրանցից թվային գերակշռու-
թյամբ և գործածության հաճախականությամբ առանձնանում է արաբերենի շեր-
տը [6, 145; 1, 51]: Ասվածը կարելի է պատճառաբանել երկու նկատառումով. առա-
ջին՝ հայ ժողովրդի՝ արաբների և արաբերենի հետ ունեցած անմիջական շփմամբ, 
որը, ինչպես նշում է Հ. Աճառյանը, տեղի է ունեցել երկու փուլով (7-10-րդ դարեր, 
երբ հայ ժողովուրդն անմիջական շփման մեջ էր Հայաստան ներխուժած արա-
բների հետ, և 16-րդ դարից մինչև մեր օրերը, երբ հայ ժողովրդի մի ստվար հատ-
ված ապրում է Կիլիկիայում ու Ասորիքում, այն է՝ Սիրիայում՝ ամենօրյա շփում-
ներ ունենալով արաբների հետ) [տե՛ս 5, 171]: Երկրորդ՝ հայ ժողովրդի՝ արաբերե-
նի հետ ունեցած միջնորդավորված շփմամբ, որը գերազանցապես կատարվել է 
թուրքական լեզուների և պարսկերենի միջոցով (ինչպես հայտնի է, առայսօր թե՛ 
թուրքերեն, թե՛ պարսկերեն լեզուներում նկատելիորեն մեծ թիվ են կազմում ա-
րաբերենից կատարված փոխառությունները1): Դժվար չէ ենթադրել, որ միջին հա-
յերենում առկա արաբական փոխառությունների շերտը մասամբ կարող է վերա-
բերել արաբների հետ ունեցած անմիջական շփումների առաջին և երկրորդ փու-
լերին, մասամբ էլ՝ թուրքերի ու պարսիկների հետ շփման երկարատև ժա-
մանակահատվածին2: 

                                                                 
1 Ըստ Գ. Նալբանդյանի՝ պարսկերենի բառապաշարի 50 տոկոսից ավելին կազմում են 

արաբական փոխառությունները [տե՛ս 22, 101]: 
2 Հոդվածում առաջադիր խնդիրներից դուրս է արաբերեն բառերի դասակարգումն՝ ըստ 

անմիջական և միջնորդավորված փոխառությունների խմբերի: 
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Հայերենում գրավոր առաջին արաբական փոխառությունը գործածվել է Հա-
յաստանի վրա արաբների առաջին հարձակումը և նրանց հետագա քաղաքակա-
նությունը, վարքն ու բարքը նկարագրող Սեբեոսի «Պատմութիւն» երկում [23; 25]: 
Այս առումով ուշագրավ է Գ. Բաղդիշյանի դիտարկումը. «Արաբները Հայաստանի 
վրա իշխել են VII դարում, բայց այդ դարում ապրած Սեբեոսի լեզվում արաբերե-
նից միայն մեկ բառ կա՝ հաւայ «օդ», իսկ պատմիչի երկում՝ «քաջագործություն» 
նշանակությամբ: Սա նշանակում է, որ փոխառության համար կարևոր պայման է 
նաև ժողովուրդների շփման տևողության չափը» [9, 109]: Փոխառությունների քա-
նակի հարցում ժողովուրդների շփման տևողության չափի կարևորությունն ըն-
դունելով հանդերձ՝ պետք է նկատել, որ նշված հարցում, անկասկած, պակաս 
կարևոր դեր չի խաղում հեղինակի անձի գործոնը նույնպես: Հոգևոր դասի ներկա-
յացուցիչ Սեբեոսը, ով նաև հայոց եկեղեցու վարած լեզվական քաղաքականու-
թյան ջատագովն էր, պիտի փորձեր իր պատմությունը, որքան հնարավոր է, շա-
րադրել անխառն գրաբարով, մի բան, որ ետդասական շրջանի հեղինակներին ոչ 
միշտ էր հաջողվում, քանի որ նրանք երբեմն ակամա առաջնորդվում էին ոչ թե 
դասական գրաբարի քերականության կանոններով, այլ սեփական լեզվամտածո-
ղությամբ՝ տուրք տալով տվյալ ժամանակաշրջանի ժողովրդախոսակցական լեզ-
վի տարրերին: Ասվածի մասին վկայում է նաև Դ. Բաղդիշյանը. «Պատմիչի լեզ-
վում թեև շատ կողմերով պահպանվում են դասական գրաբարի ձևաբանական, 
շարահյուսական ու ոճական առանձնահատկությունները, բայց նրանում կան 
նաև զգալի շեղումներ: Նա մի կողմից հենվում է դասական գրաբարի, մյուս կող-
մից՝ ժողովրդախոսակցական լեզվի իրողությունների վրա» [9, 109]: Բնական է, որ 
արաբներին ապականիչ բառով որակող3 Սեբեոսը ծայրահեղ դեպքում միայն 
պիտի դիմեր նրանց լեզվին՝ անկախ շփման տևողությունից: Ասվածի օգտին է 
վկայում այն, որ հետագայում այս գիծը շարունակել են նաև Դրասխանակերտ-
ցին, Ուխտանեսը, Լաստիվերցին և այլք. նրանց պատմություններում առհասա-
րակ բացակայում են արաբական փոխառությունները, այն դեպքում, երբ արաբ-
ների հետ գործնական շփումն արդեն ուներ ավելի քան 300 տարվա պատմու-
թյուն, և կասկածից վեր էր արաբական փոխառությունների առկայության փաստը 
հայերենի բանավոր շերտում: Պարզ երևում է, որ այդ ժամանակաշրջանի պատ-
միչները փորձում էին հնարավորինս զերծ մնալ բարբառային և ժողովրդախո-
սակցական լեզվից, մասնավորապես՝ նրանցում տեղ գտած բազմաթիվ օտարա-
բանություններից, որոնց դիմում էին միայն անհրաժեշտության դեպքում: 

Սակայն հասկանալի պատճառներով (գրաբարը վաղուց դադարել էր որպես 
խոսակցական լեզու ծառայելուց) 12-13-րդ դարերից սկսած անհնար է դառնում 
դիմակայել բազմաթիվ օտարաբանություններով բեռնված խոսակցական լեզվին, 
որը հետզհետե տեղ էր գտնում ոչ միայն ժողովրդական ստեղծագործություննե-
րում, այլև եկեղեցու կամարների տակ գրաբարով գրվող պամություններում: Այս-
պես՝ 13-րդ դարի երկրորդ կեսի պատմիչ Գրիգոր Ակներցին իր «Վասն ազգին 
նետողաց» երկում, այլ լեզուներից կատարված փոխառություններից բացի, գոր-

                                                                 
3 «Եւ ել զաւր ապականիչ յԱսորեստան կողմանէ ընդ ճանապարհս Ձորոյ յաշխարհն 

Տարաւնոյե [23, 204]: 
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ծածում է նաև մի շարք փոխառություններ ընդամենը մի քանի տասնամյակ 
առաջ՝ 1236-ին, Հայաստան ներխուժած և իրենց իշխանությունը հաստատած թա-
թար-մոնղոլների լեզվից [տե՛ս 10, 14-15]: 

Հ. Աճառյանի՝ արաբերենից հայերենին անցած 702 բառերի մասին [տե՛ս 5, 
188] Է. Աղայանը փաստում է. «…. ինչպես գիտենք հայոց լեզվի պատմությունից, 
արաբական տիրապետության ժամանակ և հենց տիրապետության հետևանքով, 
հայերենն արաբերենից փոխառել է 702 բառ, որոնցից աշխարհաբար գրական լեզ-
վում գործածվում են, ըստ պրո ֆ. Հ. Աճառյանի հաշվումների, 53 բառ միայն, 
այսինքն՝ ամբողջ արաբական փոխառությունների մեկ տասներկուերորդական 
մասը: Սակայն պրո ֆ. Աճառյանը այդ հաշվումները կատարել է նկատի ունե-
նալով նաև այն բառերը, որոնք միայն արևմտահայ գրականության մեջ են 
գործածվել և չեն մտել մեր համազգային լեզվի մեջ, ինչպես՝ խահուե «սուրճ», 
խիկար «իմաստուն», խպիպ «ծնոտի տակի միսը», ռուպ «դոշաբ», նշայ «օսլա», 
քումայթ «արմավագույն ձի» և այլն: Մենք հաշվեցինք և գտանք, որ պրո ֆ. Հ. 
Աճառյանի հաշված 53 բառերից քսանմեկն այդ կարգի բառեր են, ուստի և 
ժամանակակից հայերենում պահպանվել է միայն 32 բառ4, որ կազմում է ամբողջ 
արաբական փոխառությունների մեկ քսաներեքերորդ մասը կամ 4, 5%-ը» [4, 516]: 

Հետագայում, ինչպես վկայում է Մ. Մուրադյանը, Յ. Կարստը «մատենագի-
տական նորանոր նյութերի օգտագործման հիման վրա արաբական փոխառու-
թյունների թիվը հասցրել է շուրջ 1100 բառի: Այս մեծաքանակ բառապաշարի 
գրեթե կեսը գրական փոխառություններ են» [20, 199]: Ռ. Ղազարյանը արաբական 
փոխառությունների թիվը, «չհաշված փոխառությունների բազմաթիվ տարբերակ-
ներն ու գրչական ձևերը», հասցրել է 1436-ի՝ նշելով, որ դրանց մեծագույն մասը 
ժողովրդական բնույթի է և միջին գրական հայերենին է անցել ուղղակի ճանա-
պարհով՝ ժողովրդախոսակցական լեզվից [տե՛ս 17, 91-92]: 

Արաբական փոխառությունները իմաստաթեմատիկ դաշտում միատարր 
չէին. փոխառվում էին առօրյա բառերից մինչև գիտական եզրույթներ, հետևաբար 
դրանք միատարր չէին կարող լինել նաև գործածության և կենսունակության տե-
սանկյուններից: Իմաստաթեմատիկ տարբեր դաշտեր ներկայացնող արաբական 
փոխառությունների շարքում «…. գերիշխող են հատկապես բժշկությանը, հիվան-
դություններին, բույսերին, առտնին տնտեսությանը, առօրյա կյանքին վերաբերող 
բառերը» [19, 160-161], բազմաթիվ եզրույթներ և այլն [տե՛ս 17, 91-112]: Բնական է, 
որ, օրինակ, հայրեններում, պայմանավորված նրանցում արծարծված թեմանե-
րով, գերազանցապես տեղ են գտել առտնին իրեր, երևույթներ ու հատկանիշներ, 
ինչպես նաև զանազան ապրումներ, զգացումներ ու զգացմունքներ ցույց տվող ա-
րաբական փոխառություններ, որոնք հատուկ են ժողովրդախոսակցական լեզվին 
և բարբառներին5, մինչդեռ բժշկարաններում հաճախադեպ են բժշկության բնա-

                                                                 
4 Ա. Սուքիասյանը նշում է, որ ժամանակակից հայերենում առկա է 60 արաբական փո-

խառություն, թեև թվարկում է դրանցից 58-ը [տե՛ս 26, 205]: 
5 Անդրադառնալով այս կամ այն երկում օտար բառերի ավելի կամ պակաս քանակով 

գործածված լինելու հարցին՝ Ղ. Հովնանյանը կարծում է, որ, օրինակ, « …. գրության մի մէջ 
յաճախութիւն արաբական բառից՝ միշտ նշան չէ արաբերէնէ թարգմանեալ կամ՝ արա-
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գավառին վերաբերող եզրույթները6: Այս առումով միանգամայն ճիշտ է նկատվել. 
«…. միջին հայերենի բառապաշարում առկա էին հայ ժողովրդի պատմական 
կյանքում կատարված փոփոխությունները արտահայտող բոլոր բառերը, որոնց 
զգալի մասը ներթափանցել էր միջին դարերի գրականության լեզվի մեջ» [18, 278]: 

Ըստ Գ. Ջահուկյանի՝ գրական աղբյուների միջոցով ավանդվել է գրական մի-
ջին հայերենի երկու տիպ: Արաբական փոխառությունները հիմնականում տեղ են 
գտել դրանցից այն մեկի բառապաշարում, որը «հանդես է գալիս …. իբրև քիչ թե 
շատ անկախ գրական լեզու՝ բարբառային տարրերի առանձնահատկություննե-
րով, որոնց մեջ գերակշռում են Կիլիկիայի բարբառի արտահայտությունները 
(«կիլիկյան միջին գրական հայերեն»), արաբական, եվրոպական, այլև թուրքական 
փոխառությունների համեմատաբար առատ գործածությամբ» [24, 45]7: 

Մասնագիտական գրականության մեջ սովորաբար նշվում է, որ այս կամ այն 
լեզվի բառապաշարի հարստացումը կատարվում է երկու ճանապարհով՝ ներքին 
և արտաքին: Սակայն փոխառությունների, մասնավորապես արաբերենից փո-
խառված բառերի բառակազմական քննությունը ցույց է տալիս, որ բառապաշարի 
հարստացման ներքին և արտաքին ճանապարհներից բացի՝ գոյություն ունի նաև 
երրորդ ճանապարհը, երբ փոխատու լեզվի հիմնական ձևույթների և փոխառու 
լեզվի ներքին միջոցների համադրումով կամ հարադրումով ձևավորվում են բա-
ռային նոր միավորներ: Այսպես՝ հայրեններում, անկախաբար գործածվող արա-
բական փոխառություններից բացի, տեղ են գտել նաև իրենց կազմության մեջ հա-
յերեն բառակազմական տարրեր (հիմնական և/կամ բառակազմական ձևույթներ) 
պարունակող փոխառություններ (օրինակ՝ ղարիբութիւն, խաբրիկ, ճուղապ տալ 
և այլն): Օրինակ՝ 

  Կերթամ այն գաղտուկ դռնիկն,  
  Կոյ կանչեմ խաբրիկ մի ալանի (123, 7-8)8: 
  Դարձաւ ու ճուապ յերետ (594, 5): 
Ստացվում է, որ բառապաշարի հարստացումը կատարվում է երեք ճանա-

                                                                                                                                                    
բերէնի հետևողութեամբ յօրինեալ լինելուն, և ոչ նուազութիւն նոյնպիսի բառից՝ նշան է հա-
կառակին: - Կիրարկութիւն որպիսի և իցէ օտար բառից, ընդհանրապէս խօսելով՝ աւելի 
գրութեան նիւթէն կամ մատենագրին կամքէն ու վարժութենէն կախում կ’ունենայե [21, 331]:  

6 Հ. Հյուբշմանն իր դիտարկած արաբական փոխառությունների մասին նկատել է. «Ան-
շուշտ այդ բառերից ոչ բոլորն են վերաբերում կենդանի լեզվին: Մի քանիսը, ինչպես, օրի-
նակ, աստղաբաշխական անվանումներն ընդհանրապես չեն դիտվում որպես հայկական 
բառեր, այլ որպես նշած հասկացությունների արաբական անվանումներ, մի քանի ուրիշներ 
էլ միայն պատահականորեն են հանդիպում և դիտվում են որպես գիտական լեզվին վերա-
բերող օտարաբանություններ, որոնք ժողովրդական լեզվում քաղաքացիական իրավունք 
չեն ստացել» [15, 297]: 

7 Նույն տեղում Գ. Ջահուկյանը գրում է, որ միջին հայերենի երկրորդ տիպը « …. հանդես 
է գալիս …. իբրև գրաբարախառն լեզու, որ ավելի է հակված դեպի գրաբարը, որի մեջ կան 
ամբողջական գրաբար դարձվածքներ ու արտահայտություններ, և շեղումներ են կատար-
վում միջին հայերենից հօգուտ գրաբարի»: 

8 Հայրեններում տեղ գտած փաստական նյութը գերազանցապես քաղել ենք Աս. Մնացա-
կանյանի «Հայրեններ» աշխատությունից՝ նշելով համապատասխան էջը և տող(եր)ը: 
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պարհով՝ ա) ներքին, բ) արտաքին, գ) խառը: Այս տեսանկյունից բացառություն չէ 
նաև միջին հայերենի բառապաշարը, որն արտաքին և խառը ճանապարհներով 
հարստացել է արաբերենից, պարսկերենից, թուրքերենից և այլ լեզուներից փոխառ-
յալ բազմաթիվ գոյականներով, բայերով, ածականներով, այլև որոշ մակբայներով, 
շաղկապներով, վերաբերականներով ու ձայնարկություններով9, ինչպես նաև 
դրանց մի մասի մասնակցությամբ ձևավորված նորակազմություններով: Օրինակ՝ 

  Իմ հեքիմըն դոʹ ւ եղիր (595, 7): 
  Դուն ալ խալատ10 բան’մ ունիս (634, 7): 

Քաշեր եմ շատ տէրտ ու ղամ (337, 886): 
Հայիʹֆ իմ կէնճ արևուս (595, 21) և այլն11: 

Միջին հայերենը արտաքին ճանապարհով հարստացել է պարզ բառերով, 
մինչդեռ խառը ճանապարհով՝ պարզ ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր նո-
րակազմություններով: Խառը ճանապարհով ձևավորված թե՛ համադրական և թե՛ 
վերլուծական կազմությունների մեջ արաբական փոխառությունները հանդես են 

                                                                 
9 Մ. Ասատրյանը նկատում է. «Լոռու խոսվածքում ևս չափազանց շատ են թուրքերենից 

կամ թուրքերենի միջնորդությամբ պարսկերենից ու արաբերենից փոխառյալ բառերը, 
որոնք առկա են նաև հայերենի բազմաթիվ այլ բարբառներում: Այդ բառերից են. ադաթ «սո-
վորություն», ալամ «աշխարհ», այիբ «արատ», …. ասլան «առյուծ» …. և այլն» [7, 151]: Հայե-
րենի բազմաթիվ բարբառներում առկա և թուրքերենից կամ թուրքերենի միջնորդությամբ 
արաբերենից փոխառյալ բառերի մասին նշում է նաև Ա. Մարգարյանը. «Հասարակ անուն-
ներից բացի հայերենը արաբերենից ևս փոխ է առել մի շարք հատուկ անուններ, ինչպես՝ 
Ամիր, Ասադ, Ասլի, Բադալ, Դովլաթ, Հասան, Ջալալ և այլն» [19, 161]: Արաբական փոխա-
ռությունների մի մասի կենսունակությանն, անշուշտ, նպաստում են նրանց՝ իբրև հատկա-
նուն առայսօր գործածական լինելու և կամ էլ հատկանունների կազմության մեջ տեղ գտած 
լինելու հանգամանքները՝ Ազիզյան, Ամիրյան, Աշուղյան, Դովլաթյան, Զուլալյան, Զուլում-
յան, Խումարյան, Հասրաթյան, Հեքիմյան, Ղարիբյան և այլն [տեʹս 8, 259-316; 11, 124]: 

10 Հայերենում արաբական բառերի փոխառությունը և դրանցում տեղի ունեցած հնչյու-
նափոխությունը համակարգված գործընթաց չէր. այն տևել է մի քանի դար, կատարվել է 
տարերայնորեն և տարբեր բարբառներում՝ կրելով վերջիններիս հնչյունական համակարգե-
րի փոփոխությունները, որն էլ հանգեցրել է առաջին հայացքից անկանոն, անմիօրինակ և 
անհետևողական արդյունքի. ըստ Հ. Մուրադյանի՝ միայն մեզ հասած լեզվական աղբյուրնե-
րում միջին հայերենը վկայված է չորս տարբեր բաղաձայնական համակարգերով [տե՛ս 3, 
109-122]: Սկսված լինելով 7-րդ դարից՝ հնչյունափոխությունը շարունակվում է նաև միջնա-
դարում, երբ խոսակցական լեզուն ենթարկվում էր արմատական փոփոխությունների, 
որտեղ բուռն կերպով կատարվում էին պատմական և փոխազդեցական հնչյունափոխու-
թյուններ: Դա համընկավ հայոց լեզվի զարգացման այն ժամանակահատվածին, երբ, պայ-
մանավորված աշխարհաքաղաքական և այլ հանգամանքներով, որոշ բարբառների կողքին 
առաջանում էին նորերը: Արաբների հետ հայերը սահմանակից էին թեʹ արևելքում, թեʹ հա-
րավում, մի հանգամանք, որը ևս կարող էր իր հետքը թողնել փոխառյալ բառերի հնչյունա-
կան անմիօրինակ կազմի վրա: Դրանից բացի՝ արաբական փոխառությունները մեր ժո-
ղովրդի կողմից փոխառվել են ոչ միայն անմիջական ճանապարհով, ինչը ևս կարող էր ան-
միօրինակությունների պատճառ դառնալ: 

11 Նշված երկու ճանապարհներով հայերենի բառապաշարը համալրած բառերը ներկա 
աշխատանքում պայմանականորեն անվանում ենք արաբական փոխառություններ, թեև 
իրականում դրանք իրարից տարբեր իրողություններ են [2, 119-136; 16, 114-120 և այլք]: 
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գալիս միայն հիմնական ձևույթների դերով (ռահնակ, ղարիպանալ, խաբրաբեր, 
սապռ ու համբեր, մելուլ մելուլ, թարկ տալ, հալալ ու հարամ այնել և այլն), 
մինչդեռ փոխառու լեզվի ներքին միջոցները՝ և՛ հիմնական, և՛ երկրորդական 
ձևույթների դերով (ռահնակ, ղարիպանալ, խաբրաբեր, սապռ ու համբեր, թարկ 
տալ, հալալ ու հարամ այնել և այլն): Ըստ մեր հաշվարկների՝ միայն հայրեննե-
րում արտաքին ճանապարհով բառապաշարի հարստացման միջոց են ծառայել 
թվով շուրջ 350 արաբական փոխառություններ: Դրանից բացի՝ վերջիններիս մի 
մասի և միջին հայերենի ու այլ լեզուների բառակազմական միջոցների համադ-
րությամբ կամ հարադրությամբ հենց նույն ժամանակահատվածում կազմվել են 
նոր բառեր, որոնք էլ ներկայացնում են միջին հայերենի բառապաշարի 
հարստացման խառը ճանապարհը: 

Սույն հոդվածում դիտարկվում է արաբերենի այն բառաշերտը, որը, դարեր 
առաջ փոխառվելով, առայսօր ապրում է ժողովրդի հիշողության մեջ: Անշուշտ, 
չենք բացառում, որ այդ փոխառությունների մի մասը ժողովրդին է անցել ավելի 
ուշ շրջանում գերազանցապես թուրքերենի և պարսկերենի միջոցով (նշեցինք, որ 
թե՛ թուրքերեն, թե՛ պարսկերեն լեզուներում նկատելիորեն մեծ թիվ են կազմում 
արաբերենից կատարված փոխառությունները): Սակայն լոկ այն հանգամանքը, 
որ թեև արդեն շուրջ երկու դար գրական հայերենը հետևողականորեն մաքրվում 
է օտարաբանություններից, այնուամենայնիվ բարբառային և ժողովրդախոսակ-
ցական շերտերում դրանք դեռևս շարունակում են պահպանվել և, ամենայն հա-
վանականությամբ, դեռ երկար պիտի պահպանվեն, ինքնին վկայում է փոխառու-
թյունների մի մասի առավել հին լինելու մասին: Ասվածի վկայություններն են 
ավելի հին՝ նախքան արաբերենն այլ լեզուներից կատարված փոխառություննե-
րը, որոնք առայսօր գործածվում են գրավոր և/կամ բանավոր լեզվում: Այս դեպ-
քում պետք է կարևորել նաև ժողովրդի հավաքական հիշողությունը, շնորհիվ որի 
մոռացության ամենակուլ երախից փրկվել և փրկվում են բազմաթիվ փոխառյալ 
բառեր և նրանցից սերված ածանցավոր ու բարդ կազմություններ: Անցնելով տար-
բեր ճանապարհ՝ դրանց մի մասը տվյալ ժամանակահատվածի լեզվաընկալում-
ների արդյունքում տեղ է գտել ժամանակակից հայերենի տարբեր շերտերում 
(բարբառային, ժողովրդախոսակցական կամ գրական) և առայսօր գործածական է: 

Արաբական փոխառությունների մի մասը սերնդեսերունդ փոխանցվել է 
գրավոր (հայ աշուղական և գուսանական երգեր, հայրեններ, հայ նոր գրականու-
թյան դասականների ստեղծագործություններ և այլն), մյուսները՝ բանավոր ճա-
նապարհով (առօրյա խոսք, զրույցներ, ժողովրդական երգեր և այլն): Դրանցից 
վերջիններիս էլ կանդրադառնանք առաջիկա շարադրանքում: 

1. Բանավոր ճանապարհով մեզ են հասել այն բառերն ու արտահայտու-
թյունները, որոնցով երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում անբռնազբոս հա-
ղորդակցվելու նրանց, ում համար գրական շերտի բառապաշարը կա՛մ անմատ-
չելի է, կա՛մ անսովոր, կա՛մ էլ անծանոթ ու օտար: Դրանք այն բառերն ու արտա-
հայտություններն են, որոնք խախտում են բարբառային և ժողովրդախոսակցա-
կան լեզվի սահմանները: Բնական է, որ այս խմբի փոխառությունները դեռևս շա-
րունակում են գործածվել բարբառներում, որոնք առայսօր կանոնակարգման և այլ 
առումներով գրեթե անվերահսկելի են, սակայն տարօրինակ է, որ այդ օտարաբա-
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նությունները մեր օրերում գրեթե նույն ակտիվությամբ գործածվում են նաև 
ժողովրդախոսակցական լեզվում: Ժողովրդախոսակցական և բարբառային շերտե-
րում պահպանված օտարաբանություններից են՝ թարկել/թարկ տալ, լայեղ/լայաղ, 
խաբար, խաթր, խալվաթ/խոլվաթ/խովլաթ, խալխ, խալի, խալաս/խալիս, ղալաթ, 
խեր, հալբաթ, հայիփ, հասրաթ, հավես, հարամ, հեքիմ, ղադար/ղըդար, ղաստի/ 
ղաստիվ, ղափիլ, ղըվաթ, ղուրբան, մահլամ/մհլամ, մաղբուն, մայլա, մասլահաթ, 
մասխարա, մոլայ, մուննաթ, նալ, նալաթ, նաշ, նաֆաս, ջափա, ջեբ, ջուղապ, 
վաթան, վասիաթ, տնազ, ումբր, ումուդ, քուֆր/քֆուր, ֆրսանդ/փրսանդ և այլն: 

Ասվածը բնավ չի նշանակում, թե նշված ժամանակահատվածում բարբառա-
յին և ժողովրդախոսակցական ոլորտներում տեղ գտած վերոնշյալ և այլ արաբա-
կան փոխառությունները դադարել են գրական հայերենում գործածվելուց: Սակայն 
պետք է նշել, որ թե՛ արձակ և թե՛ չափածո գեղարվեստական խոսքում նրանց 
առկայությունը գերազանցապես պայմանավորված է այս կամ այն ստեղծա-
գործության թեմայով, տաղաչափության ու ոճավորման խնդիրների լուծմամբ կամ 
ոճավորման անհրաժեշտությամբ: Նկատենք, որ նշված և բազմաթիվ այլ արա-
բական փոխառություններ մեր ժողովրդի մի մասի համար այսօր արդեն անհաս-
կանալի են, մյուս մասի համար՝ հասկանալի, բայց ոչ գործածական, իսկ երրորդ 
մասի համար՝ հասկանալի և գործածական խոսքային բոլոր իրավիճակներում: 

Արաբական փոխառությունների մեկ այլ խումբ մեր օրերն է հասել ժո-
ղովրդական երգերի միջոցով: Համոզված ենք, որ այդ երգերի և/կամ դրանցում 
տեղ գտած արտահայտությունների, գեղարվեստական պատկերների մի մասն 
աներկբայորեն սերում է միջին հայերենից, ավելի ստույգ՝ հայրեններից: Այսպես՝ 
դեռևս հայրեններում հանդիպող տասնյակ բառեր և կայուն (բառա)կապակցու-
թյուններ՝ անփոփոխ կամ մասնակի փոփոխության ենթարկված, տեղ են գտել հե-
տագա դարերի հեղինակների ստեղծագործություններում, ինչպես՝ գոհար, լալ, 
խաբար, խաս, հալալ, համա, հեյրան, հեքիմ, ղարիբ, ղումաշ, ղուրբան, 
մահլամ/մհլամ, մուրազ, շամամ, շամս ու ղամար, ջահել, ջավահիր, ջուղապ, 
քաբաբ անել և այլն: Նշենք դրանցից մի քանիսը՝ Զքո խյմէթդ ես գիտեմ (338, 933)// 
Յիս քո ղիմաթըն չիմ գիդի (Ս-Ն, 23), քէպապ տ’անիմ (644, 111)//նուրմեկանց 
քաբաբ մի՛ անի (Ս-Ն, 20): Է շէմս ու ղամար կասեն՝ Ի յարապ լեզուն, որ դու ես …. 
(86)//Երեսդ է շամս ու ղամար …. (Ս-Ն, 8) և այլն: 

Ասվածը հավաստում են նաև Կոմիտասի և Դ. Ղազարյանի կողմից անցյալ 
դարասկզբին մշակված ու ձայնագրված մի շարք երգեր. Չե՛մ, չե՛մ, չե՛մ կըրնա 
խաղա, Ջահել-ջիվան դոշիս դաղ ա (Ե, 342): Սըրտիկ, մալուլ մի՛ մընա (Ե, 230): …. 
Աշխարհ գիտի, ալամ գիտի, իմն ես տյու (Ե, 390)12: Սպիտակ ձին նալն ի՞նչ կանի, 
յա՛ր, յա՛ր (Ե, 384): Մի շամամ չեղավ, Ղրկեմ իմ յարին (Ե, 383): Արի՛, յա՛ր, արի՛, 
Խռով մի կենա, Աստըվորի մալ Ձի, քե չի մընա (Ե, 332): Բուսել ես բաղի միջին, 
Շամամի թաղի միջին (Ե, 340): Սարի թըրթընջուկ թազա, Մեղր ու շաքար քեզ 
մազա (Ե, 309) և այլն13: 

                                                                 
12 Հմմտ. Աստված գիտի, աշխարհ գիտի՝ իմն ես դու (ՀԹ, 1, 83): 
13 Հմմտ. նաև՝ Երնէկ անոր գտնողին, Վա՛յ եկեր կորսնցնողին (658, 75-76)//Ով չի գտնի 

ախ կքաշի, Վայը քու կորցնողին ըլի (Ս-Ն, 8), որտեղ փոխառյալ բառեր չկան: 
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Գրավոր ճանապարհով արաբական փոխառությունները մեզ են ավանդվել 
հեղինակային ստեղծագործությունների, տվյալ դեպքում՝ հայ աշուղական և գու-
սանական տաղերի միջոցով, որոնցից շատերի ակունքներում նույնպես ժո-
ղովրդական երգերն են: Բնական է, որ ժամանակագրական տեսանկյունից արա-
բական փոխառությունները պետք է ավելի հաճախադեպ լինեին վաղ աշխարհա-
բարի շրջանում: Այսպես՝ հանճարեղ Սայաթ-Նովայի ստեղծագործություններում, 
հայերեն, վրացերեն, պարսկերերեն և թուրքերեն բառաշերտերից բացի, տեղ են 
գտել նաև մի շարք արաբական փոխառություններ, որոնց մի մասը, ամենայն հա-
վանականությամբ, հանրության մեջ պահպանվել է այդ բառերն ընդգրկող տա-
ղերի հանրահայտության շնորհիվ: Միայն «Քամանչա» բանաստեղծությամբ (Ս-Ն, 
5-6) սերնդեսերունդ փոխանցվում են նաքաս, ղաստ անել, աշուղ, ջավահիր, նաղշ 
անել, ղիմեթ, լալ, թաս, վախտ, մեջլիս արաբական փոխառությունները, որոնց 
մեծ մասը նույնպես հանդիպում է դեռևս հայրեններում: Օրինակ՝ Ղա՛ստ արա՝ էլ 
լավ օրերու էդիվըն հասնիս, քամանչա՛ (Ս-Ն, 5): Նաքազ մարթն քիզ չի տեսնի 
(Ս-Ն, 5): Օչով ղիմեթըտ չի գիդի – լալ ու ալմասն իս, քամանչա՛ (Ս-Ն, 5) և այլն: 

Ըստ մեր հաշվարկների՝ Սայաթ-Նովայի ստեղծագործություններից մեզ են 
հասել հարյուրից ավելի արաբական փոխառություններ, որոնցից են՝ աջաբ, 
աջայիբ, բունիաթ, դավթար, դովլաթ, զալում, թաս, խաբուլ, խաթր, հալ, հէյրան, 
ղալամ, ղարիբ, ղիմեթ, ղումաշ, մուրվաթ, յօմրիկ, նաքազ, շամս, ջավահիր, 
ռեհան, քաբաբ անել և այլն: Օրինակ՝ Բունիաթըս ավազ չիմանաս՝ քարափ է, 
քարուկըրեն է (Ս-Ն, 20): Քու տերըն բաղըն ի՞նչ կոնե՝ քու հուտըն ռեհան իս շինի 
(Ս-Ն, 7): Գուզիմ՝ ումբրըս հանց անց կացնիմ՝ օրս մունաթ չի քաշէ (Ս-Ն, 27): 
Ղաբուլ ունիմ՝ քու խաթրու ինձ սըպանի (Ս-Ն, 29): Յա՛ր, մըտիլ իս բախչի մեչըն, 
աջայիբ սեյրան իս անում (Ս-Ն, 18): Շուղկտ արեգագի նըման է՝ տեսնողին հեյրան 
իս անում (Ս-Ն, 18): Գիր սիրէ, ղալամ սիրէ, դաւթար սիրէ (Ս-Ն, 28): Աջաբ քեզ 
ի՞նչ գեթ իմ արի՝ կենում իս խըռով, ա՛չկի լուս (Ս-Ն, 46): Առանց քեզ ի՞նչ կոնիմ 
աշխարհիս մալըն (Ս-Ն, 33): Թարիփըտ դավթար իմ արի, փիլ պիտի, վուր գիրքըն 
տանե (Ս-Ն, 17): Ղա՛րիբ բըլբուլ, ձայնըտ մալում, Յիս ու դուն էրվինք մե հալում, 
Սայաթ-Նովեն ասաց՝ զա՛լում, Դու մի՛ լաց լի, յիս իմ լալու (Ս-Ն, 19): Յիս խոմ էն 
գլխեն էրած իմ, նուրմեկանց քաբաբ մի՛ անի (Ս-Ն, 20): Աշխարումըս իմըն դուն 
իս, Բեմուրվաթ իս, մուրվաթ չունիս (Ս-Ն, 23): Ուստի՞ գու քաս, ղարի՛բ բլբուլ, Դու 
մի՛ լաց լի, յիս իմ լալու (Ս-Ն, 19) և այլն: 

Նշեցինք, որ արաբական փոխառություններից մեզ ավանդվել են նաև հայ 
նոր գրականության դասականների (Խաչատուր Աբովյան, Գաբրիել Սունդուկյան, 
Հովհաննես Հովհաննիսյան, Հովհաննես Թումանյան, Ավետիք Իսահակյան, Եղիշե 
Չարենց, Պարույր Սևակ և ուրիշներ) ստեղծագործությունների միջոցով, ինչպես՝ 
ադաթ, ազիզ (արաբ. «սիրելի»), մարջան, շառ (արաբ. «փորձանք»), ռեհան, ջահել 
(արաբ. «երիտասարդ»), ջհուտ, գօհար, սալամ (արաբ. «ողջույն»), սուփրա (արաբ. 
«սփռոց»), լայեղ (արաբ. «վայել») և այլն: Այս դեպքում նկատելի է հետևյալ օրինա-
չափությունը: 

2.1. Սայաթ-Նովայից մի քանի տասնամյակ հետո հանդես եկած Աբովյանի 
երկերում օտարաբանությունները համատարած են (պատճառը դարձյալ նույնն է՝ 
գրել ժողովրդին հասկանալի լեզվով): Ասվածը տպավորիչ դարձնելու համար 
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նշենք, որ «Վերք Հայաստանի» վեպի պատահականորեն ընտրված յոթ էջերում 
[տե՛ս 14, 215-222], չհաշված այլ օտարաբանությունները, արձանագրել ենք շուրջ 
30 արաբական փոխառության կամ նրանց մասնակցությամբ ձևավորված նորա-
կազմության գործածության դեպք: Ընդ որում՝ դրանք հանդիպում են և՛ հեղինա-
կի, և՛ հերոսների խոսքում, ինչպես՝ ազիզ, դովլաթ, զուլում, լայեղ, խաբար, խաթր, 
հալալ, մալ, նալ, նալլաթ, ումբր, քեֆ, ֆառաշ և այլն, որոնցից շատերն այսօր ար-
դեն համարվում են օտարաբանություններ, իսկ մի քանիսն էլ (դովլաթ, ֆառաշ) 
պարզապես դուրս են մնացել հայերենի բառապաշարից: 

2.2. Գ. Սունդուկյանի դրամատիկական ստեղծագործություններում ակնհայտ 
առաջընթաց կա. նշված տեսակի օտարաբանություններն իսպառ բացակայում են 
հեղինակային խոսքում՝ հնչելով միայն հերոսների բերանից, ասել է՝ Սուն-
դուկյանը դրանք գործածում է խոսքի ոճավորման, կերպարների տիպականաց-
ման և այլ նպատակներով: Բավարարվենք մի քանի օրինակով՝ …. ու մեչն ուռած 
ու փքած սեիր իս անում (ԳՍ, 502): …. աբա քու հալալ աշխատանքն էլ հեսար 
անինք (ԳՍ, 502): …. էն չախը թամաշա արա (ԳՍ, 502): …. ինչ ղադա փուղ է մոդ 
արի (ԳՍ, 494): …. սուփրեն գցին (ԳՍ, 494): Ա՛յ, թազա խաբար (ԳՍ, 496): …. էն 
ղադա քաշվեցավ էս խեղճ ամերիկեն (ԳՍ, 496): Գուլաբինց Օսեփի դուքանը խո 
գի՞դիս (ԳՍ, 498): …. էգեղեցու համա փող կու մոդ անեի ու ջիբս կոծեի (ԳՍ, 502): 
Մե-մե ախմախ էլ վուր ասում է թե՝ փլանը կամ փստանը վունչինչ չուներ …. (ԳՍ, 
506): Փուրդ որ հաստացրիլ իս ու էլ օչովու այնումդ չիս գցում (ԳՍ, 506): …. գնամ. 
ման հալալ ու ջան ազատ ձիզմեն (ԳՍ, 506) և այլն: 

2.3. Սունդուկյանից կես դար հետո (19-րդ դարի վերջ և 20-րդ դարի սկիզբ) 
այլ բան են վկայում Նար-Դոսի, Մուրացանի, Րաֆֆու, Թումանյանի, Իսահակյա-
նի և այլոց ստեղծագործությունները: Վերջիններիս բառապաշարի դիտարկումից 
պարզում ենք, որ հիշյալ ժամանակահատվածում զուգահեռաբար՝ 

2.3.1. մի դեպքում տեղի է ունենում փոխառությունների մի մասի գրակա-
նացման գործընթաց. գրական հայերենի մակարդակ են բարձրանում արաբական 
(և ոչ միայն արաբական) չափազանց փոքրաթիվ փոխառություններ, ինչպես՝ 
աշուղ, գազար, գոհար, զուլալ, խումար, կողպեք/կողպել, հինա, հինայել, հինա 
դնել, մզկիթ, մինարեթ, մկրատ, մուղդուսի, նախշ, շամամ և այլն, որոնք այսօր էլ 
գործածական են ժամանակակից հայերենի գրական շերտում: Օրինակ՝ (ՀԹ, 1, 
25): Ա՛յ պաղ ջըրեր, զուլալ ջըրեր, Որ գալիս եք սարերից (ՀԹ, 1, 78): …. ծաղկուն-
քը ալվան Զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով (ՀԹ, 1, 82): Սարեն կու գաք, 
նխշուն հավքե՛ր …. (ԱԻ, 1, 37): Ձեռ ու ոտս կապեցին, Բանտը դրին, կողպեցին 
(ԱԻ, 1, 127): Տասնյակ տարիներ ապրեց Խալիֆաների հոյակապ քաղաքում (ԱԻ, 
2, 53): Գոհար աստղերի քարավանները թափառում էին երկնի ճամփեքով (ԱԻ, 2, 
54): Աշուղ Սայաթ-Նովի նման ես երգ ու տաղ պիտի ասեմ …. (ԵՉ, 46): Հինա դրին 
ձեռքերը (ՀԹ, 1, 25): Սերս զուլալ է սառնաղբյուրի պես (ՊՍ, 1, 200): Ինչ-որ հնար-
քով կողպիր մտքերս (ՊՍ, 1, 315, 490): Նրբին-մոմաբույր մատները նրանց նիզակ-
ներ դարձան, Նրանց հինայված եղունգները՝ տեգ (ՊՍ, 4, 290): Արկերը բերդի պա-
տերն են հոշում, – Խաչեր են շողում մինարեթներում (ՊՍ, 4, 243): …. ծոցի 
շամամն ու թշերի խնձորը (ՊՍ, 6, 378) և այլն: 

2.3.2. Երկրորդ դեպքում չափազանց մեծաթիվ փոխառություններ դուրս են 
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մնում գրական ոլորտից: Բնական է, որ այս խմբի փոխառությունները շարունա-
կում են որպես օտարաբանություններ գործածվել բարբառներում, երբեմն-երբեմն 
տեղ գտնելով նաև ժողովրդախոսակցական լեզվում, ինչպես՝ թարկել/թարկ տալ, 
լայեղ/լայաղ, խաբար, խաթր, խարաբ, խալվաթ/խոլվաթ/խովլաթ, խալխ, խալի, 
խալաս/խալիս, ղալաթ, խաս, խեր, հալալ, հալբաթ, հայիփ, համա, հեյրան, 
հասրաթ, հավես, հարամ, հեքիմ, ղադար/ղըդար, ղաստի/ղաստիվ71, ղարիբ, 
ղափիլ, ղըվաթ, ղումաշ, ղուրբան, մահլամ/մհլամ, մաղբուն, մայլա, մասլահաթ, 
մասխարա, մեջլիս, նալաթ, նաշ, նաֆաս, ջահել, ջափա, ջեբ, ջուղապ, մոլայ, 
մուննաթ, մուրազ, վաթան, վասիաթ, տնազ, ում(բ)ր, ումուդ, քուֆր/քֆուր, 
ֆրսանդ/փրսանդ և այլն: 

2.3.3. Երրորդ դեպքում նշված երկու գործընթացներին զուգահեռաբար որոշ 
հեղինակների ստեղծագործություններում նկատվում է գրական լեզուն ժո-
ղովրդականացնելու միտում, որը, եթե Նար-Դոսի, Մուրացանի, Րաֆֆու և այլոց 
արձակ ստեղծագործություններում գրեթե բացառվում է, ապա, դրան հակառակ, 
ակնհայտորեն դրսևորվում է, մասնավորապես, Թումանյանի և Իսահակյանի չա-
փածո ստեղծագործություններում: Օրինակ՝ Թումանյանի պոեզիայում բարբա-
ռային և ժողովրդախոսակցական տարրերի մի մասի գործածությամբ լուծվել են 
տաղաչափական (բանաստեղծական տողի կարգաբերման) [տե՛ս 12, 20-21; 13, 
22-24], մյուսների գործածությամբ՝ ոճավորման խնդիրներ, ինչպես՝ …. Եկե՛ք, 
ջահել սիրահարի Սերը ողբանք վաղամեռ (ՀԹ, 1, 73): Հազար չար ու շառ, հազար 
հարամի, Հազար ջահելներ վխտում են հիմի… (ՀԹ 1, 79): …. մատնիք, մարջան, 
ապարանջան …. (ՀԹ, 1, 308): Քո թանկագին խաթեր համար …. (ՀԹ, 1, 221)14: Մեր 
գիրն էլ հալբաթ էսպես էր գրած (ՀԹ, 1, 156): Վարձիդ համար միամիտ մընա, 
Համա-համա շատ չուշանա (ՀԹ, 1, 221): - Ի՞նչ անեմ, ինձնից նա ազիզ հո չի՞ (ՀԹ, 
1, 266): «Վա՛յ, վաթա՛ն… վա՛յ, վաթա՛ն…» (ՀԹ, 1, 286): Անխիղճ, լիրբ, չար, ֆըլան, 
ֆըստան (ՀԹ, 1, 292): Նոր դրած բեգյար կամ իզուր մի շառ (ՀԹ, 1, 63): Ու միշտ 
հնազանդ հնոց ադաթին …. (ՀԹ, 1, 87): - Հալալ է տղին, ա՛յ իգիթություն (ՀԹ, 1, 92) 
և այլն: Նշված նպատակներին են ծառայել նաև Ավետիք Իսահակյանի պոեզիա-
յում գործածված արաբական փոխառությունները, ինչպես՝ - Էս ի՞նչ զուլում աշ-
խարհ է, Սրտացավ ընկեր չըկա (ԱԻ, 1, 96): Ասի. – Քուրի՛կ, ազիզ տեսքիդ արժա-
նացա ես բարով (ԱԻ, 2, 165): Ա՛խ, բալա՛ ջան, ղարիբ բալա՛, էդ դու՞ն ես… (ԱԻ, 2, 
165): - Սալա՛մ քեզ, արև՛, շուքըր բյուրաբյուր (ԱԻ, 2, 75) և այլն: 

Նկատենք, որ վերոբերյալ և մի շարք այլ ստեղծագործություններից քաղված 

                                                                 
14 Հետաքրքրական է, որ խաթր բառը, ր ձայնորդահիմք լինելով, համաբանության օրեն-

քով ենթարկվել է ե ներքին հոլովման: Հմմտ. վաղր – վաղեր, սանր – սաներ և այլն: Նկա-
տենք նաև, որ եթե խաթեր համար կապական կապակցության մեջ խաթեր-ը կատարում է 
կապվող բառի գործառույթ, ապա այլ կապական կապակցությունների մեջ այն կարող է կա-
տարել կապի դեր: Ի դեպ, Թումանյանի պոեզիայում ե ներքին հոլովման է ենթարկվում նաև 
կտուր բառը՝ ու-ե անսովոր հերթագայությամբ. 

Ու ծափ տըվին կըտերներին. 
- Եկա՛ն, եկա՛ն, բերի՛ն, բերի՛ն (ՀԹ, 1, 163): 

…. Որ սարից փախած սոված շները 
Կըտերը պիտի ոռնան, կըլանչեն (ՀԹ, 1, 97): 



– 53 – 

օրինակների մեջ լեզվի ժողովրդայնացման միտումն այնքան է բռնազբոս, որ 
դրանք պարզապես ժողովրդական ստեղծագործությունների մշակումների տպա-
վորություն են թողնում մասնավորապես Իսահակյանի առումով. 

Ղարիբ երկիր ամպ ու մշուշ,  
Իմ ղարիբի սիրտն է քընքուշ,  
Ոտ կփոխե՝ քռա ու փուշ… 
Հերիք մնա՛ս, դարձի վաթան,  
Իմ ախպե՛ր ջան, ազիզ յա՛ր ջան (ԱԻ, 1, 150): 

Նույն ժամանակահատվածում՝ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին 
(Սայաթ-Նովայից մեկ դար անց), աշուղարվեստի բնագավառում դրությունն էա-
պես փոխվել է: Դրան, ինչ խոսք, նպաստել է ազգային ինքնագիտակցության զար-
թոնքը, որի առաջնահերթ դրսևորումներից մեկը լեզուն օտարաբանություններից 
մաքրելն էր: Շատ-շատերի պես խանդավառված՝ Ջիվանին իր իսկ նախաձեռնու-
թյամբ ստեղծված կազմակերպության առաջին քայլերից մեկը համարում է « …. 
ֆարսերեն, թուրքերեն, արաբերեն լեզուներով երգեր հորինելուց հրաժարվելը» (Ջ, 
8): Ավելին, հենց իր՝ Ջիվանու ստեղծագործություններում արաբական փոխառու-
թյունների թիվն անհամեմատ նվազել է՝ ի հաշիվ հայերեն համանիշների գործա-
ծության: 

Նրա ստեղծագործություններում, այսուհանդերձ, տեղ են գտել մի շարք 
արաբական բառեր, որոնց փոխարեն տվյալ դիրքում Ջիվանին ազատորեն կարող 
էր գործածել դրանց հայերեն համանիշները, որը չի արվել, օրինակ, հետևյալ տո-
ղերում. 

Սեպեպ (փոխ.՝ միջնորդ – Գ.Խ., Մ.Խ.), բան չեմ ուզե, իմ օրիս ընկնիս (Ջ, 754): 
Էս յարալի սրտիս մահլեմմ (փոխ.՝ դարմանըմ – Գ.Խ., Մ.Խ.) դրեք (Ջ, 504): 
Ինչևէ, արաբերենի և նրանով կազմված բառերի շերտը Ջիվանու տաղերում 

ևս ներկայանում է տասնյակ օրինակներով, ինչպես՝ հեքիմ (Ջ, 505), զոհալ (Ջ, 68), 
սնդուկ (Ջ, 531), սավտա (Ջ, 752), քեֆ ու սաֆա (Ջ, 719), ատլաս ու խաս (Ջ, 505), 
սեյրան անել (Ջ, 504), սապր (Ջ, 504), ֆալան ֆիլանը (Ջ, 504), հըճըպ (Ջ, 504), ջեբ 
(Ջ, 504) և այլն: 

Հանուն ճշմարտության պետք է նշել, որ Ջիվանին օտարաբանություններին, 
մասնավորապես արաբերեն բառերին տուրք է տալիս գերազանցապես ոճավոր-
ման նպատակով: Այսպես՝ «Բասենցու երգը», «Մշեցու երգը», «Յար», «Սելվինազ», 
«Սեպեպ» և այլ տաղեր թերևս ժողովրդական երգերի մշակումներ են, ինչպես՝ 
Կերթաս բախչաները (թուրք. «այգիները») սեյրան (արաբ. «զբոսանք») կենես կը 
(Ջ, 506): Ումրը (արաբ. «կյանք») կավելցնես ում հետ օր եղնիս (Ջ, 506): Սրտով 
էխտիարին (արաբ. «ուժեղ», «զորավոր») Ջիվան կենես կը (Ջ, 506): Էդպես որ 
հովցեր ես, ըսա, ի՞նչ խապար (արաբ. «լուր») (Ջ, 505): Թաբիաթդ չես փոխե որ դու 
մեծ հեքիմ (արաբ. «բժիշկ») (Ջ, 505): Չունքի ձեռնես թռավ ըռունտ (պարս. 
«գեղեցիկ») կաքավս. Ավճի (թուրք. «որսորդ») եմ, փնտրեմ կը կորուցած ավըս 
(թուրք. «որս») (Ջ, 504): Յա չէ առ իմ խոգիս, ումբրես (արաբ. «կյանքից») զրկե զիս, 
Ճամբախըս չիրիշկե զիմ սեֆիլ (արաբ. «թշվառ», «խեղճ») Նուպար (Ջ, 504) և այլն: 

2.3.3. Փոքր-ինչ ուշ Ե. Չարենցի պոեզիայում նշված կարգի փոխառություն-
ների գործածությունն ակնհայտորեն հազվադեպ է, և նրանցով գերազանցապես 
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հետապնդվում են ոճավորման (ասենք՝ սայաթնովայական խոսքի տպավորու-
թյուն, խոսքային միջավայր ստեղծելու), կերպարավորման և այլ նպատակներ, 
ինչպես՝ Ինչքան էն լեն դուքաններում ռանգ-ռանգ մրգեր ըլին շարած (ԵՉ, 42): 
Բայց խալխի անսիրտ քեֆերին ես տխուր, մենակ մնացի (ԵՉ, 42): Ու սրտիս ցա-
վից հուսահատ ես մէ թաս օղի խմեցի (ԵՉ, 42): Ու էն երգին օրոր-շորոր, ինչպես 
հուրի, ատլաս ու խաս …. Նազանք արավ, Սայաթ-Նովի սիրտը լցրեց միրգ ու 
մուրազ, …. Կանգնեց-մնաց՝ դեմքից քաշած օսկեկարած խասը ձեռին (ԵՉ, 45) և 
այլն15: 

20-րդ դարասկզբի պատկերը բոլորովին փոխվել է շուրջ կես դար հետո (ար-
դեն խորհրդային շրջան) ասպարեզ եկած գուսանների բառապաշարում, երբ լե-
զուն համալիր մշակման և կանոնակարգման էր ենթարկվում պետական մակար-
դակով: Նշված ժամանակահատվածում թեև էապես փոքրացել է օտարաբանու-
թյուններից, մասնավորապես արաբերենից մեզ հասած բառերի թիվը, այսուհան-
դերձ գուսանական երգերի բառապաշարի մշտական ուղեկիցներ են մնում 
խաբար, մուրազ, թաս, խաս, հալալ և բազմաթիվ օտարաբանություններ, որոնց 
թվում նաև՝ արաբական փոխառություններ: Ահավասիկ օրինակներ գուսան Շա-
հենի երգերից. Աշխարհի սուրբ դավթարի (արաբ. «մատյան», «հաշվեմատյան») 
մեջ քո տաղի պես տաղ չեմ տեսել (Շ, 95): Ով կարող է մեկ էլ քեզ պես աշուղ 
(արաբ. «սիրահար») ծնի, որ սեր դառնա (Շ, 95): Հե˜յ, ընկերնե՛ր, ակա՛նջ արեք, 
Կատարված մուրազը (արաբ. «նպատակ») ասեմ (Շ, 88): .... Մեր Ջերմուկի թասը 
(արաբ. «ըմպանակ», «ափսե») ասեմ (Շ, 88): ....Խաս (արաբ. «լավորակ կտոր») են 
հագնում ու աշխատում (Շ, 88): Ծաղիկներդ խաս ու ղումաշ (արաբ. «մետաքս»), 
Եկել եմ քո տեսքին թամաշ (արաբ. «ի տես») .... (Շ, 88) և այլն: Բերենք օրինակներ 
նաև գուսան Աշոտի երգերից. Ոսկե թասն ա´ռ, գովենք հողը հայրենի (Ա, 202): 
....Աշոտն եմ, սրտիս մուրազը առնեմ (Ա, 192): Գալուդ խաբարը (արաբ. «լուր») թե 
որ ինձ բերեն....(Ա, 191): ....Ձեր ճամփան մեկ, ադաթը (արաբ. «արմատավորված 
սովորություն») մեկ, սրբազան (Ա, 199): ....Հալալ (արաբ. «մաքուր») մարդասեր, 
ազնիվ անվան տեր, պատիվ պահողին (Ա, 30) և այլն: 

Սա ինչ-որ չափով բնական է. գուսանները ժողովրդական բառ ու բանի 
կրողներն են և դրանք ժողովրդին անմիջականորեն մատուցողները: Բնական է, 
որ նրանք տիրապետում են նաև բառապաշարի այն շերտին, որը օտարաբանու-
թյունների տեսքով առկա է ժողովրդի լայն հատվածների քիմքին հարմար 
երգերից շատերի տողերում16: 

                                                                 
15 Արաբական փոխառությունների մի մասը գործածվել է նույնիսկ վերնագրերի մեջ, 

ինչպես՝ «Կապկազ թամաշա» (արաբ. «զվարճալի տեսարան») (ԵՉ), «Ի՞նչ լայեղ է» (արաբ. 
«արժանի», «վայել», «պատշաճ») (ԳՍ), «Խաթա(արաբ. «փորձանք»)բալա» (ԳՍ), «Ռեհանի 
թուփը» (ԳԶ), «Ջհուդի ականջը» (ԱՇ) և այլն: 

16 Անբնականն այն է, որ 20-րդ դարում ակտիվորեն գործածված ազիզ, թաս, խաբար, 
խաս, հալալ, մուրազ և բազմաթիվ արաբական փոխառություններ շարունակում են իրենց 
կենսունակությամբ զարմացնել նաև արդեն 21-րդ դարի առաջին քառորդում՝ տասնյակ այլ 
օտարաբանությունների հետ տեղ գտնելով, որքան էլ տարօրինակ է, անգամ ժամանակա-
կից երգերի բառապաշարում: Նշված իրողության մասին լույս են տեսել տասնյակ քննադա-
տական հոդվածներ, սակայն, ավաղ, անարդյունք: 



– 55 – 

Վերը դիտարկվեցին արաբերենից փոխառյալ հասարակ անունները, որոնց 
մի մասը տեղ է գտել գրական լեզվում, մի շարք բառեր էլ առայսօր գոյություն 
ունեն բարբառներում և ժամանակ առ ժամանակ արտահայտվում են նաև ժո-
ղովրդախոսակցական լեզվում, այլև մի շարք երգերում, սակայն վերջինս մարող 
գործընթաց է: 

Հասարակ անուններից բացի՝ հայերենը արաբերենից փոխառել է նաև մի 
շարք հատկանուններ (անձնանուններ, ինչպես՝ Ամիր, Ասադ, Ասլի, Բադալ, 
Դովլաթ, Հասան, Մուրադ, Ջալալ և այլն [19, 161], և տեղանուններ, ինչպես՝ 
Իզմիր, Մսըր և այլն), որոնց մի մասի կենսունակությանն, անշուշտ, նպաստում է 
նրանց գործածության պաշտոնապես թույլատրելիությունը17: 

Արաբական հատուկ և հասարակ անուններից մի քանիսի կենսունակու-
թյունն էլ պայմանավորված է նրանց՝ հայկական անուն-ազգանունների կազմու-
թյան մեջ տեղ գտած լինելու հանգամանքով: Այսպիսի շարք են կազմում՝ 

5.1. աշխարհագրական հատկանուններից սերված (Մսըր - Մսրյան, Իզմիր - 
Իզմիրյան և այլն),  

5.2. հասարակ անուններից սերված (աշուղ-Աշուղյան, զուլում-Զուլումյան, 
ումր-Ումբրյան//Ումրյան, սունդուկ-Սունդուկյան և այլն),  

5.3. հասարակ անուն//հատկանուն զուգաձևեր ունեցող փոխառություննե-
րից սերված (ազիզ//Ազիզ-Ազիզյան, ամիր//Ամիր-Ամիրյան, դովլաթ//Դովլաթ-
Դովլաթյան, զուլալ//Զուլալ-Զուլալյան, խումար//Խումար-Խումարյան, հասրաթ// 
Հասրաթ-Հասրաթյան, հեքիմ//Հեքիմ-Հեքիմյան, ղարիբ//Ղարիբ-Ղարիբյան, 
ղումաշ//Ղումաշ-Ղումաշյան, մելիք//Մելիք-Մելիքյան, նաղաշ//Նաղաշ-Նաղաշ-
յան, շամամ//Շամամ-Շամամյան, շարբաթ//Շարբաթ-Շարբաթյան, ջավահիր// 
Ջավահիր-Ջավահիրյան//Ջավահիրցյան, ռեհան //Ռեհան - Ռեհանյան, սուլթան// 
Սուլթան-Սուլթանյան և այլն) [տե՛ս 8, 259-316] ազգանունները: 

Ամփոփենք: Արաբերենից փոխառյալ մի շարք բառեր տեղ են գտել ժամանա-
կակից հայերենի ևʹ ʹ հասարակ, և  հատուկ անունների շարքում: Հասարակ և հա-
տուկ անունների մի մասը գործածվում է գրական լեզվում, մի շարք հասարակ 
անուններ էլ առայսօր գոյություն ունեն բարբառներում և ժամանակ առ ժամանակ 
արտահայտվում են նաև ժողովրդախոսակցական լեզվում (մասնավորապես՝ 
ժողովրդական մի շարք երգերում), սակայն վերջինս մարող գործընթաց է: Արա-
բերենից փոխառյալ հատուկ և հասարակ անունների մի մասի կենսունակու-
թյանն էլ նպաստել է նրանց գործածության պաշտոնապես թույլատրելիությունը: 

Բանալի բառեր և բառակապակցություններ՝ բառապաշար, օտարաբանու-
թյուններ, միջին հայերեն, բառապաշարի հարստացման ներքին ճանապարհ, ար-
տաքին ճանապարհ, խառը ճանապարհ, անմիջական փոխառություն, միջնորդա-
վորված փոխառություն:  
 
  

                                                                 
17 Տե´ս հայկական անձնանունների ցանկը: 
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Ключевые слова и выражения:Ключевые слова и выражения:Ключевые слова и выражения:Ключевые слова и выражения: арабские заимствования, словарный фонд, 
диалект, диалектный пласт, среднеармянский язык, внутренние, внешние и 
смешанные пути обогащения лексики, непосредственное заимствование, опосредо-
ванное заимствование, народно-разговорный язык (пласт). 

В числе имен собственных и нарицательных в современном армянском языке 
немало заимствований из арабского языка. Часть из них до сих пор применяется в 
литературном языке, другая значительная группа сохранилась в диалектах или 
время от времени проявляется в просторечии, в частности, в фольклоре, в народ-
ных песнях. Последние случаи функционирования имеют явную тенденцию к 
уменьшению. Живучести ряда заимствованных нарицательных и собственных 
имен способствовало официальное дозволение. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Key words:Key words:Key words:Key words: Arabic borrowings, vocabulary, dialect, dialectal layer, Middle 

Armenian, inner, outer and mixed ways of enriching the vocabulary, immediate 
borrowing, mediate borrowing, colloquial language (layer).  

A number of Arabian borrowings have found their place among common and 
proper nouns in Modern Armeninan. Some of those common and proper nouns are used 
in formal language; a considerable number of common nouns are still being used in 
dialects and are occasionally used in colloquial speech (particularly in a number of folk 
songs), the last usage is an ousting process, though. The formal permission of the usage of 
Arabian borrowings has promoted applicability of some common and proper nouns 
borrowed from Arabian. 
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