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«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՐՇՈՒՆԻ»-Ի՝  

ԱՍՈՐԱՏԱՌ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Արման Հակոբյան 
 

Բանալի բառեր՝ գարշունի, ասորիներ, արամեա–ասորական գիր, 

հայերեն, արաբերեն, թարգմանություններ, ձեռագրեր, Մոր Աբհայ 

վանք, Բար Բահլուլի բառարան 

 

Ասորական դասական գիրն արամեական շեղագրի 

տարատեսակ է և հայտնի է երեք հիմնական տարբերակներով՝ 

էստրանգելո (Եդեսիայում մ.թ. II-III դդ. զարգացած շեղագիր, որն 

ընդհանրություններ ունի Պալմիրայի գրի հետ) և նրա հիման վրա 

զարգացած սերտո-ն (գործածում են Ասորի ուղղափառ եկեղեցու 

հետևորդները՝ «հակոբիկները» և Լիբանանի մարոնիները) և 

նեստորյանը (գործածում են Արևելքի և Քաղդեական եկեղեցիների 

հետևորդները, այդ թվում՝ արդի գրական ասորերենը գրառելու 

համար): Արամեա-ասորական գիրն ընկած է միջին իրանական մի 

քանի լեզուների (պարթևերենի1, պահլավերենի2, սողդերենի3), 

ինչպես նաև՝ ույղուրերենի (սողդական գրից)4, մոնղոլերենի 

(ույղուրական գրից)5 և մի շարք այլ լեզուների գրային 

համակարգերի հիմքում: 

Դրա հետ մեկտեղ, բուն ասորական գիրը, առանց էական 

փոփոխությունների, գործածվել է մի շարք լեզուների գրառման 

համար, ընդ որում գրեթե բոլոր այդ լեզուներն ունեն իրենց 

                                                        
1  Языки Азии и Африки, т. 2 (Индоевропейские языки), М., Главная редакция 

восточной лит-ры, 1978, էջ 58: 
2 Նույն տեղում: 
3 Дирингер Д., Алфавит, Москва, 2004, էջ 369: 
4 Նույն տեղում, էջ 373: 
5 Նույն տեղում, էջ 374: 
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սեփական գրային համակարգերը: Գրի այս եղանակն ասորերեն 

կոչվում է գարշունի: Բառի ծագումը շարունակում է մնալ 

չպարզաբանված. փորձ է արվել այն կապել Հին Կտակարանի Ելից 

գրքում (2:22) հիշատակվող Մովսեսի որդի Գերշոնի (Գերսամի) 

հետ 6 : «Գարշունի» ասելով՝ սովորաբար նկատի են ունենում 

ասորատառ արաբերենը (արաբերեն արտասանությամբ՝ 

քարշունի), քանի որ այս եղանակով (առավելապես՝ սերտո 

տառատեսակով) գրված տեքստերի ճնշող մեծամասնությունն 

արաբերեն է: 

Գարշունի գրելաձևը սկիզբ առավ, երբ մ.թ. VII դ. ասորիները 

հայտնվեցին արաբների տիրապետության տակ, և արաբերենը 

սկսեց աստիճանաբար դուրս մղել ասորերենը՝ որպես 

խոսակցական և գրավոր լեզու: Ասորիների շփումն իրենց լեզվին 

ցեղակից արաբերենի հետ շատ ակտիվ էր. նրանք ներգրավված 

էին Աբբասյան խալիֆայությունում հունարենից արաբերեն 

իրականցվող լայնածավալ թարգմանչական գործունեության մեջ և 

շատ հաճախ հունարենից արաբերեն թարգմանելիս կատարում 

էին նաև միջանկյալ ասորերեն թարգմանություններ7: 

Միաժամանակ ստեղծվում էր արաբերեն գրված ասորական 

բնագրային գրականություն (արժե հիշատակել, օրինակ, 

պատմագրական հարուստ նյութ պարունակող անանուն «Սղերդի 

ժամանակագրությունը», որը ենթադրաբար ստեղծվել է XI դ. 

առաջին կեսին8, կամ «Աշտարակի գիրք» աստվածաբանական 

աշխատությունը, որը վերագրվում է XII դ. ապրած Մարե բար 

                                                        
6 Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage, eds. Sebastian P. Brock, Aaron 

M. Butts, George A. Kiraz, Lucas Van Rompay, Gorgiaspress, 2011, էջ 172: 
7 Hitti, Philip, History of the Arabs, Macmillan Education, 1970, էջ 310-11: 
8 Wood, Philip, The Cronicle of Seert, Oxford University Press, 2013: 
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Շլեմոնին9): Ձգտելով իրենց արաբալեզու գրականությունը 

տարանջատել իսլամադավան արաբների գրականությունից և 

ընդգծել նրա ասորական էությունը՝ ասորիները հարմարեցրին 

իրենց գիրն արաբերենի համար, ինչը բնավ չի նշանակում, որ 

արաբերեն գրված ասորական բոլոր գործերն ասորատառ են: 

Հաճախ ասորատառությունը հանդես էր գալիս որպես 

յուրատեսակ գաղտնագրություն, երբ անհրաժեշտ էր ըստ 

հնարավորի սահմանափակել այս կամ այն (օրինակ՝ 

ալքիմիական) տեքստից օգտվելու հնարավորություն ունեցող 

անձանց թիվը: Բացի ասորիներից՝ գարշունին որոշ տարածում 

ուներ և քրիստոնյա արաբների միջավայրում: Կարծիք կա, որ այս 

գրելաձևը նպաստել է արաբական դասական գրի վերջնական 

ձևավորմանը: 

Ասորական գիրն իր կառուցվածքով և ընդհանուր սկզբունքով 

աբջադային է, այսինքն՝ բաղաձայնագրային, և որպես այդպիսին՝ 

մոտ է արաբականին, որը նույնպես արամեական ծագում ունի և 

սկիզբ է առնում նաբաթեացիների գրից10: Արաբերենն ասորական 

գրով գրառելու համար պահանջվում էր ընդամենը ներմուծել մի 

քանի լրացուցիչ նշաններ, քանի որ արաբերենի 28 տառի դիմաց 

ասորերենն ունի միայն 22-ը: 

Երկար ժամանակ գարշունին կիրառվում էր միայն 

արաբերենի համար, ապա աստիճանաբար այն ընդգրկեց 

պարսկերենն ու, հատկապես, օսմանյան թուրքերենը 

(օսմաներենը): Ասորատառ օսմաներենը XIX դ. վերջից արևմտյան 

ասորիների մամուլի հիմնական լեզուն էր, և դրա գործածությունը 

                                                        
9 Wright, William, A Short History of Syriac Literature, London, Adam and Charles 

Black, 1894 (reprint 2005), էջ 255: 
10 Hitti, էջ 70:  
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Պատկեր 1. Mingana syr. 44 ձեռագիրը 

 

պահպանվեց մինչև 1932 

թ. 11 : Շատ ավելի քիչ ծա–

վալով ասորական գիրը 

գործածվել է հունարենը, 

եբրայերենը, քրդերենը, 

լատիներենն ու մալայալա–

մը12 գրառելու համար: 

Գոյություն է ունեցել 

նաև հայկական գարշունիի՝ 

ասորատառ հայերենի 

հազվագյուտ երևույթը, որն 

անմիջականորեն կապված 

է հայախոս ասորիների 

համայնքների երևան գալու 

հետ: Այդ համայնքները 

գոյացել էին Խարբերդի և 

Մալաթիայի միջև ընկած 

տարածաշրջանում, հավա–

նաբար՝ XVI-XVII դդ.13: 

Շրջանը գտնվում է 

ասորիների ավանդական բնօրրանից՝ Հյուսիսային (Ասորվոց) 

Միջագետքից դուրս. ասորիների թիվն այստեղ սկսեց աճել X դ. 

երկրորդ կեսից՝ Բյուզանդական կայսրության քաջալերմամբ: 

                                                        
11 Trigona-Harany, Benjamin, A Bibliography of Suryeni Periodicals in Ottoman Turkish, 

“Hugoye: Journal of Syriac Studies”, Vol. 12.2, էջ 300: 
12 Հնդկաստանի հարավ-արևմտյան Քերալա նահանգում տարածված լեզու, որով 

խոսում են նաև տեղացի՝ ասորական քրիստոնեության հարանվանություններին 

պատկանող, այսպես կոչված, «Սբ. Թովմասի քրիստոնյաները»: 
13 Takahashi, Hidemi and Weitenberg, Jos, The Shorter Syriac-Armenian Glossary in Ms. 
Yale Syriac 9, Part 1, Journal of the Canadian Society for Syriac Studies, Volume 10, 

2010, էջ 68-83: 
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Մալաթիան XII-XIII դդ. «ասորական վերածննդի»՝ ասորական 

գրականության վերջին վերելքի կենտրոնն էր, և այստեղ էին ծնվել 

և աշխատել նրա վերջին անվանի ներկայացուցիչները՝ 

աստվածաբան Դիոնիսիոս բար Սալիբին (†1171), պատմաբան 

Միքայել Ասորին (1126–1199) և հանրագիտակ Գրիգոր բար 

Էվրայան (Բար Հեբրայոս, 1226-1286): Մալաթիայի մերձակայքի 

Մոր Բարսաումա վանքն այս ժամանակաշրջանում Անտիոքի 

ասորի ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքների աթոռանիստն էր14: 

Վանքը գոյատևեց մինչև XVII դ. կեսը, սակայն XV դարից սկսած, 

որպես Մալաթիայի շրջանի ասորիների հոգևոր կենտրոն, առաջ 

եկավ Գերգեր ավանի մերձակայքի Մոր Աբհայ վանքը, որը 

գոյատևեց մինչև XVIII դ. սկիզբը: Վանքն այն մի քանի գրչական 

կենտրոններից էր, որտեղ հայախոս ասորիների կարիքների 

համար ստեղծվում էին ասորատառ հայերենով ձեռագրեր: Քանի 

որ այս շրջանի ասորիները պատկանել են Անտիոքի ասորի 

ուղղափառ եկեղեցուն, ապա ասորատառ հայերենը բացառապես 

հանդես է գալիս սերտո տառատեսակով15: 

Այժմ անդրադառնանք հայկական գարշունիի պահպանված 

նմուշներին: Անգլիացի նշանավոր ասորագետ Սեբաստիան Բրոքը 

                                                        
14 Leroy, Jules, La renaissance de l'Église syriaque aux XIIe-XIIIe siècles (suite et fin), 
Cahiers de civilisation médiévale. 14e année (n°55), 1971, էջ 244: Ավելի մանրամասն 

տե՛ս Honigmann, Ernest, Le Couvent de Bar Sauma et le Patriarcat jacobite d’Antioche 
et de Syrie, CSCO, 146/17, 1954: 
15 Հայախոս ասորիների համայնքները Խարբերդում և Մալաթիայում, ինչպես նաև 

Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի այլ խոշոր քաղաքներում գոյատևել են 

մինչև 1915 թ.: Խարբերդից է սերել Օսմանյան կայսրությունում XIX-XX դդ. ասորի 

ամենանշանավոր մտավորական Աշուր (Աբրահամ) Յուսուֆը (1858-1915), ով 

գրաբար էր դասավանդում Խարբերդի հանրահայտ «Եփրատ» քոլեջում և, բացի 

դրանից, ասորատառ օսմաներենով Խարբերդում հրատարակում էր Մյուրշիդ-ի-
ասիրիյուն («Ասորիների ուղեցույց») պարբերականը: XIX դ. վերջում խարբերդցի 

հայախոս ասորիների համայնք գոյացավ ԱՄՆ Մասաչուսեթս, ապա՝ 

Կալիֆորնիա նահանգներում: 
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հայկական գարշունիի ամենավաղ նմուշը համարել է Հռոմի Սբ. 

Պողոսի բազիլիկի դռներից մեկի վրա առկա «Խաչիկ» անունը, որը 

պատկանէլ է Կոստանդնուպոլսում բնակված և դուռը 

պատարստած վարպետին16: Այս դռանն ու վրայի արձանագրու–

թյուններին մանրամասն անդրադարձել է գերմանացի արևելագետ 

Անտոն Շալլը17: Քանի որ այս պարագայում խոսքը միայն անձի 

անվան մասին է, ապա մենք հակված չենք համարել սա հայկական 

գարշունիի նմուշ, մանավանդ որ ավելի վաղ շրջանի ասորական 

ձեռագրերում հայկական հատուկ անուններ հանդիպում են 

բավականին հաճախ18: 

                                                        
16 Brock, Sebastian, Armenian in Syriac Script, “Armenian Studies: In Memoriam Haig 

Berberian”, ed. Dickran Kouymjian, Lisbon, Calouste Gulbenkian Foundation, 1986, էջ 

75: 
17 Schall, Anton, Zur syrischen Inschrift am Bronzetor der Basilica San Paolo fuori le 
Mura in Roma, “Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 

Kirchengeschichte” (RQ) 65. 1970, էջ 232-237: 
18 Արամեագիր հայերենի հնագույն փորձ պետք է, թերևս, համարել «դանիելյան 

գրերը», քանի որ դրանք, անկասկած, արամեական ծագում ունեին (այդ 

ժամանակ տարածաշրջանի բոլոր գրերը, բացառությամբ հունականի, 

արամեականի այս կամ այն տարբերակներն էին): Դա են անուղղակիորեն 

վկայում և Կորյունի խոսքերը, թե դանիելյան գրերը բավարար չէին հայերենի 

հնչյուններն արտահայտելու համար (արամեական գիրն ունի 22 տառ): Խոսքն 

այս պարագայում, ամենայն հավանականությամբ, պալմիրյան գրի մասին է: Ըստ 

Կորյունի, դանիելյան գրերը թաղված էին «այլոց դպրությանց» մեջ և ապա 

«վերակենդանացված»: Մաշտոցի օրոք պալմիրյան գիրն արդեն իրոք «թաղված» 

էր (պալմիրյան վերջին արձանագրությունը թվագրված է մ.թ. 280 թվականով), 

սակայն պատմական կտրվածքով պալմիրյան քաղաքակրթության անկումից դեռ 

այնքան ժամանակ չէր անցել, որ մնացած չլինեին նրա դպրությանը ծանոթ և այն 

«վերակենդանացնել» ցանկացող ուսյալները. դրանցից մեկը կարող էր 

հանդիսանալ ասորական աղբյուրներին անծանոթ «ազնվական Դանիել 

եպիսկոպոսի» նախատիպարը: 
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Ասորատառ հայերեն 

մի քանի բառեր հանդի–

պում են Գրիգոր բար 

Էվրայայի՝ սաղմոսներին 

նվիրված աշխատությու–

նում, որում նա հղում է 

կատարում աստվածաշըն–

չային հատված պարունա–

կող հայկական տեքստին19: 

Ասորատառ հայերենի 

պահպանված նմուշներն 

իրենց թվով զգալիորեն 

զիջում են ասորատառ 

արաբերենին ու օսմանե–

րենին: Գիտական գրակա–

նության մեջ կամ 

մամուլում այս կամ այն 

ծավալով հիշատակվում 

են ընդամենը մի քանի 

նմուշներ, որոնցից երեքը 

բառարաններ կամ բառացանկեր են: 

Հայկական գարշունիով պահպանված ամենահին ձեռագիրը 

ստեղծվել է 1574-75 թթ.՝ Մարդինի մերձակայքի ասորական 

նշանավոր Դեյր ազ-զաաֆարան վանքում, որը Մոր Բարսաումա 

վանքից հետո՝ 1160-1932 թթ., եղել է Ասորի ուղղափառ եկեղեցու 

պատրիարքների աթոռանիստը: Այս ձեռագիրն ասորի 

                                                        
19 Goettsberger, J., Die syro-armenischen und die syro-koptischen Bibelcitate aus den 
Scholien des Barhebräus, in Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 
Volume 21, Issue 1, էջ 101–41: 

 
Պատկեր 2. Ms. Harvard Syriac 54 

ձեռագրի նախաբանի 

վերարտադրությունը 
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Պատկեր 3. Ms. Harvard Syriac 54 

ձեռագրի նախաբանի հայերեն 

տառադարձությունը 

արևելագետ Ալֆոնս 

(Հորմիզդ) Մինգանայի 

(1878–1937), հավաքածուի 

մասն է (Mingana syr. 44, 

պատկեր 1): Հիմնականում 

տրամաբանությանը վերա–

բերող տեքստերի կողքին 

ձեռագիրը պարունակում է 

ասորատառ հայերենով 

Տերունական աղոթքը: Կա–

րելի է ենթադրել, որ գրիչը 

եղել է հայախոս ասորի և 

ավելացրել է Տերունական 

աղոթքն իր իսկ նախաձեռ–

նությամբ և իր իսկ կողմից 

ստեղծած տառադարձու–

թյան եղանակով: 

Վերոնշյալ երեք բառարանները, որոնք հայկական գարշունիի 

ամենաարժեքավոր նմուշներն են, թվագրվում են XVII դ. և ծագում 

են Խարբերդի և Մալաթիայի միջև գտնվող տարածքից, որը, 

ինչպես նշեցինք, հայախոս ասորիների համայնքների գոյացման 

հիմնական շրջանն էր: Այս երեք բառարաններից ամենախոշորը 

միջնադարյան ասորերեն-արաբերեն նշանավոր՝ Բար Բահլուլի 

բառարանի և մեկ այլ՝ Բար Ալիի բառարանի հիման վրա 

ստեղծված տարբերակն է, որում արաբերենը փոխարինված է 

ասորատառ հայերենով: Բառարանը պարունակող միակ 

պահպանված ձեռագիրը բաղկացած է 20x30 սմ մեծության 373 

էջերից և ներկայումս պահվում է ԱՄՆ Հարվարդի 

համալսարանում (Ms. Harvard Syriac 54): Ձեռագրին գիտական 
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գրականության մեջ առաջինն անրադարձել է Դեյվիթ 

Մարգոլիուսը20: Ըստ նրա, ձեռագիրը 1657-60 թթ. կրկնօրինակել է 

Մոր Աբհայ վանքի վանական Եփրեմը՝ Եդեսիայի Ռաբբան Խաբիբ 

վանականի համար 21 : Մարգոլիուսը նշում է, որ բառարանի 

իրական թարգմանիչն ապրել է մինչև 1657 թ., սակայն 

դժվարանում է որոշել նրա կյանքի ճշգրիտ ժամանակաշրջանը: 

Վերլուծելով բառարանի հայերենը՝ Մարգոլիուսը հանգել է այն 

եզրակացության, որ հեղինակն օգտվել է Բար Բահլուլի 

բառարանի մի քանի օրինակներից: Իր հոդվածում Մարգոլիուսն 

արտատպել է նաև բառարանի մեջ առկա ասորատառ հայերենի 

ամենաերկար շարունակական հատվածը՝ նախաբանը (պատկեր 

2) և տվել դրա հայերեն տառադարձությունը (պատկեր 3): 

Վերլուծելով բառարանը՝ Մարգոլիուսն այն եզրակացությանն է 

հանգել, որ նրա հայերենը ոչ թե գրաբարը կամ միջին հայերենն են, 

այլ XVII դ. կամ ավելի վաղ շրջանի Մալաթիայի բարբառը: Ըստ 

Մարգոլիուսի, այդ բարբառը նմանություններ ունի Լեհաստանի 

հայերի բարբառի հետ: 

Դեյվիդ Մարգոլիուսից հետո Եփրեմի ձեռագիրը հիշատակել 

(բայց չեն ոսումնասիրել) Մոշե Գոշեն-Գոթշթեյնը՝ Հարվարդի 

գրադարանի ասորական ձեռագրերի իր մատենագրության մեջ22 և 

Սեբաստիան Բրոքը՝ ասորատառ հայերենին նվիրված իր հակիրճ 

հոդվածում23: 

                                                        
20 Margoliouth, David Samuel, The Syro-Armenian Dilaect, “The Journal of Royal Asiatic 

Society of Great Britain and Ireland”, Oct., 1898, էջ 839-861: 
21 Նույն տեղում, էջ 840: 
22 Goshen-Gottstein, Moshe H., Syriac Manuscripts in the Harvard College Library: a 
Catalogue, Missoula, Scholars Press, 1979, էջ 59-60: 
23 Brock, էջ 77: 
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Մեկ այլ՝ հայ-ասորական բառարան պարունակող 288 էջանոց 

ձեռագիր ներկայումս գտնվում է ԱՄՆ Յեյլի համալսարանի 

գրադրանում, ուր գրանցված է 10 համարի տակ (համալսարանի 

ասորական հավաքածուն կազմված է 18 ձեռագրերից): Սա Բար 

Բահլուլի բառարանի՝ 

վերը ներկայացված 

հայկական տարբերակի 

ավելի սեղմ խմբագրու–

թյունն է: Ձեռագիրն 

առաջին անգամ հիշա–

տակել է XX դ. ասորի 

նշանավոր եկեղեցական և 

գիտնական Ֆիլոքսենոս 

Յուհանոն Դոլաբանին 

(1885–1969)՝ կոչելով այն 

«ասորերեն-թուրքերեն-

հայերեն» բառարան և վե–

րագրելով XVII դ.: Նա նաև 

նշել է, որ բացի բառարա-

նային մասից՝ ձեռագիրը 

պարունակել է մի քանի 

այլ բնույթի տեքստեր, 

որոնք վերագրվել են 

Եփրեմ Ասորուն և 

Մարկոս Ճգնավորին24: 

                                                        
24  Ֆիլոքսենոս Յունաննոն Դոլաբանի, Mḥawyono da-ktobe sriṭe d-botay arke d-
dayroto wa-d-ʿidoto suryoyoto dab-Madnḥo, Aleppo, Mardin Publishing House, 1994, էջ 

19–20: 

 
Պատկեր 4. Մեկ էջ Յեյլի 

համալսարանի ձեռագրից 
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Յեյլի ձեռագիրը հիշատակ–

վում է Մոշե Գոշեն-Գոթշթեյնի 

մատենագրությունում՝ Հար–

վարդի ձեռագրի նկարագրու–

թյան տողատակում: 

2006 թ. ասորագիտական 

Hugoye պարբերականում լույս 

տեսավ Յեյլի ասորական 

ձեռագրերի Լեո Դեպույդթի 

անվանացանկը, որի մեջ 

հեղինակը տալիս է բառարանի 

հետևյալ նկարագրությունը. 

«Հետաքրքրական նմուշ է հմ. 

10-ը՝ ասորերեն-հայերեն բա–

ռարանը: Հայերենը գրված է 

ասորական տառերով: Զանա–

զան աղոոթքներ նախորդում, 

հաջորդում և զուգորդում են բառացանկը: Դիակրիտիկ նշանները, 

որոնք ավելացված են ասորական տառերին՝ հիմնականում 

կարմիր թանաքով, թույլ են տալիս զանազանել հայերենին բնորոշ 

հնչյունները» 25: 

Յեյլի ձեռագրին ավելի մանրամասն անդրադարձել է Հիդեմի 

Տակահաշին26: Ըստ նրա, այդ ձեռագիրը համալսարանը 1967-68 թթ. 

գնել է թուրք ֆրանսագետ Մահալաթ Մենեմենջիօղլուից: Դրանից 

                                                        
25 Depuydt, Leo Classical Syriac Manuscripts at Yale University: a Checklist, “Hugoye: 

Journal of Syriac Studies”, Vol. 9.2 (July 2006): 
26 Takahashi, Weitenberg, The Shorter Syriac-Armenian Glossary in Ms. Yale Syriac 9: 

Նույնի՝ The Shorter Syriac-Armenian Word List in Ms. Yale Syriac 9 - Part2: 
Glossary/Translation, “Hugoye: Journal of Syriac Studies”, Vol. 14.1 (Winter 2011), էջ 

87-144: 

 
Պատկեր 5. Մեկ էջ Մալքե բար 

Նիկոդիմոսի ձեռագրից 
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մի քանի տասնամյակ առաջ ձեռագիրը, ի թիվս ասորական այլ 

ձեռագրերի, պատկանել է Օսմանյան արքունիքի արարողապետ, 

ազգությամբ ասորի Պետրոս Էրոնուրին (Ֆեհիմ Բեկ): Վերջինիս 

հավաքածուի ձեռագրերը նրա հայրը՝ Թիմոթեոս Պաուլոս Ֆեհիմը, 

ձեռք էր բերել Ուրֆայում, երբ 1883-87 թթ. այդ քաղաքի ասորի 

ուղղափառ եպիսկոպոսն էր27: Ձեռագրերի մեծ մասը պատկանել 

են քաղաքի Սուրբ Պողոս-Պետրոս ասորական եկեղեցուն, ուր 

բերվել էին նույն Մոր Աբհայ վանքից: Հետևելով այս շղթային՝ 

Տակահաշին ենթադրել է, որ Յեյլի ձեռագիրը, ինչպես և 

Հարվարդինը, ծագում է Մոր Աբհայ վանքից: Ի տարբերություն 

Հարվարդի ձեռագրի՝ այս մեկը չի պարունակում հիշատա–

կարաններ, որոնք լույս կսփռեին նրա ծագման վրա: Բացի բուն 

բառարանից, որը զբաղեցնում է ձեռագրի 4-րդից 199-րդ էջերը, և 

Դոլաբանիի հիշատակած տեքստերից՝ ձեռագիրը (պատկեր 4) 

պարունակում է հայ-ասորական ավելի հակիրճ բառացանկ (էջ 

231-241), որին և նվիրված է Հիդեմի Տակահաշիի հիշատակված 

հոդվածը: 

Հայկական գարշունիով հաջորդ ձեռագիրը պարունակում է 

եռալեզու՝ ասորերեն-հայերեն-արաբերեն բառարան: Ձեռագիրը 

1665-66 թթ. Դիարբեքիրում պատճենել է ոմն Մալքե բար 

Նիկոդիմոսը, ով ծագումով Գերգերի շրջանից էր: Ձեռագիրն ունի 

333 էջ: Բառարանի մեծ մասում բառերը խմբավորված են 

թեմատիկ սկզբունքով, ապա՝ այբբենական: Ձեռագիրը պահվում է 

Կահիրեի Քրիստոնյա արևելքի ուսումնասիրման ֆրանցիսկյան 

                                                        
27 Հարկ է նշել, որ Ուրֆայի՝ նախկին Եդեսիայի ասորիները նույնպես հայախոս 

էին, և Հալեպում և Հյուսիսային Ամերիկայում բնակվող նրանց սերունդների 

միջավայրում հայերենը մինչև օրս՝ որպես «ընտանեկան լեզու» որոշ տարածում 

ունի: 
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կենտրոնում և հիշատակ–

վում է նրա մատենագրու–

թյունում28 (պատկեր 5): 

Ասորատառ հայերենով 

երկու տեքստեր՝ «Հավա–

տամք» և շարական, պարու–

նակում է Վատիկանի գրա–

դարանի ասորական հավա–

քածուի մի ձեռագիր (Vat. Syr. 

544), որը 1711-12 թթ. Ար–

տագրել է Իբրահիմ անունով 

ասորի մի սարկավագ: Հայ–

կական գարշունիի այս 

նմուշներին գիտական գրա–

կանության մեջ անդրադար–

ձել է Արնոլդ վան Լանդշու–

տը 29 : Սրանց առանձնա–

հատկությունն այն է, որ 

ասորական տառերի կողքին պատահում են արաբական և 

հայկական տառեր կամ առանձին բառեր: Այսպես՝ «հավատամք ի 

մի Աստված» բառակապակցությունում «Աստված» բառը 

ներկայացված է արաբական هللا ալլահ բառով, որը հանդես է գալիս 

որպես հետերոգրամ, թեև «որդի Աստծո» կապակցությունում այդ 

                                                        
28 Brock, S., Macomber, W.F., Mistrih V., Catalogue des manuscrits syriaques, éthiopiens 
at arméniens du Centre d’Etudes Orientales Chrռtiennes du Mouski, Le Caire, in Studia 

Orientalia Christiana Collectanea XVII, Jerusalem, 1985, էջ 215: Գուհունակությամբ 

պետք է նշենք, որ այս ձեռագրին իր դիպլոմային աշխատանքն է նվիրել ԵՊՀ 

արևելագիտության ֆակուլտետի 2013 թ. շրջանավարտ Էսթեր Պետրոսյանը: 
29  Van Lantschooot, Arnold, Un Texte Arménien en Lettres Syriaques in ‘Mélanges 

Eugène Tisserant’, Vol. III/Orient Chrétien, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1964, էջ 

419-428: 

 
Պատկեր 6. Vat. Syr. 544 ձեռագրի 

«Հավատամքի» վերարտադրությունը 
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նույն բառը գրված է ասորական տառերով: Նմանապես՝ «Հիսուս 

Քրիստոս» անունը արտահայտված է հայատառ յս քս 

հապավումով: Բացի դրանից, տեքստի ընթերցումը դյուրացնելու 

նպատակով գրիչը հաճախ ասորական տառերի տակ մանր գրով 

ավելացրել է համապատասխան հայկական տառերը30: Պատկեր 6-

ը ներկայացնում է Վան Լանթշուտի հոդվածի մեջ զետեղված 

«Հավատամքի» տպատառ վերարտադրությունը՝ առանց ասորա–

կան տառերի տակ ավելացված հայկականների: 

Ըստ հայ նշանավոր աշխարհագրագետ, Մխիթարյան 

միաբանության անդամ Ղուկաս Ինճիճյանի (1758-1833), «մինչև 

ցայժմ լսեմք ուրեք ուրեք գտանիլ հայկական մատենից գրեալ 

ասորի տառիւք. յորոց զմին ինքնին տեսեալ վկայեաց մեզ Սիմոն 

Ասսեմանին, որ մի էր ի վարժապետացն ի Պետաւիոն» («մինչև 

այսօր լսում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ գտնվում են 

ասորական տառերով գրված հայկական մատյաններ, որոնցից 

մեկն անձամբ տեսնելու մասին մեզ հայտնեց Սիմոն Ասսեմանին, 

ով մեկն էր Պադուայի (համալսարանի) դասախոսներից»)31: Թեև 

Ինճիճյանը չի մանրամասնում, թե ինչ ձեռագիր է տեսել 

Ասսեմանին, այնուամենայնիվ, կարելի է ենթադրել, որ խոսքը 

Վատիկանի գրադարանի վերոհիշյալ Vat. Syr. 544 ձեռագրի մասին 

է, որը Եվրոպայում պահվող ասորատառ հայերենի միակ հայտնի 

նմուշն է: 

                                                        
30 Նույն տեղում, էջ 420-421: 
31  Ինճիճեան, Ղուկաս, Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց 
աշխարհի, Վենետիկ, 1836, հատ. 3, էջ 71, տողատակ 1: Խոսքը մարոնի 

ասորագետների Ասսեմանի տոհմի վերջին ներկայացուցչի`Սիմոն Ասսեմանիի 

մասին է (1752-1820), ով Պադուայի համալսարանի արևելյան լեզուների 

դասախոս էր և գրել էր մի քանի աշխատություններ արևելագիտության և 

դրամագիտության ասպարեզում: 
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Ինճիճյանի «մինչև այսօր» 

խոսքերը կարող են անուղղա–

կիորեն վերաբերել, մասնավո–

րապես, ասորատառ հայերեն 

Ավետարանին, որի XIX դ. 

ընթացքում գոյության և հայա–

խոս ասորիների կողմից 

գործածության մասին հայտ–

նում է 1910-15 թթ. ԱՄՆ-ում 

լույս տեսած արաբալեզու և 

թրքալեզու ասորական Ինթի–

բահ («Զարթոնք») պարբերականը, վկայակոչելով Մարսելի 

«Արմենիա» թերթում 1914 թ. ապրիլի 22-ին լույս տեսած նամակը: 

Նամակի հեղինակը, ում անունը Հրաչյա է, 1890-ականների սկզբին 

տեսել էր այդ Ավետարանը Դիարբեքիրի Մերյեմ Անա եկեղեցում, 

ուր այն ընթերցելիս է եղել միդյաթցի մի քահանա: Հրաչյան տեսել 

է Ավետարանի մի էջը՝ Ղուկասի Ավետարանի 26-28 գլուխներով: 

Քահանան ասել է, որ դա Ավետարանի միակ նմուշն է: Հրաչյան 

վախեցել է ավելի մանրամասն հետաքրքրվել Ավետարանով, քանի 

որ այդ ժամանակահատվածում հայ-ասորական հարաբերու–

թյունները Դիարբեքիրում ինչ-ինչ պատճառներով լարված են եղել: 

Նա ապա ենթադրել է, որ Ավետարանը ոչնչացել է 1895 թ. ջարդերի 

ժամանակ: Այս համատեքստում հարկ է նշել, որ Բիթլիսում 

ասորիները հայերեն խոսում էին ոչ միայն առօրյայում, այլև 

գործածում էին այն իրենց եկեղեցական արարողություններում32: 

Հայերենը ժամերգության մեջ գործածվել է նաև Մարդինի 

                                                        
32  Krikorian, Mesrob, Armenians in the Service of the Ottoman Empire, London, 

Routledge & Kegan Paul, 1977, էջ 117: 
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պարբերականի բառացանկերից 

մեկը 



«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՐՇՈՒՆԻ»-Ի՝ ԱՍՈՐԱՏԱՌ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՄԱՍԻՆ 

 

23 

Քարասուն նահատակների ասորական եկեղեցում 33 , թեև այս 

քաղաքի (ինչպես և Սղերդի34) ասորիներն ու հայերն առավելապես 

խոսում էին արաբերենի անատոլիական բարբառով35: 

Այս նույն Ավետարանին իր «Հայոց գրերը» գրքում 

անդրադառնում է նաև Հրաչյա Աճառյանը, ով, մասնավորապես, 

գրում է. ««Արմենիա» թերթի 23-րդ համարում (1914 թ.) Տաճատ 

ստորագրությամբ մի հոդված է եղել, ուր հիշվում է, թե 

Տիգրանակերտում կա ասորատառ հայերեն մի ավետարան. 

միանգամայն կասկած է հայտնվում նույն ավետարանի մնացած 

լինելու մասին: Թերթի թղթակիցը պատասխանում է 

Տիգրանակերտից, որ նույն Ավետարանը դեռ անկորուստ մնում է: 

Նույնը արտատպված ենք գտնում Բազմավեպում (1914, էջ 95): 

Արդյոք այդ Ավետարանը մինչև այժմ կա՞, թե նա էլ վառվեց 

համաշխարհային հրդեհին»36: 

Վերջապես, հայտնի է, որ XIX դ. սկզբում կազմվել է 

Ծաղկազարդին նվիրված եկեղեցական մի հավաքածու, որի մեջ 

զետեղվել են ասորերենով, հայերենով, արաբերենով, թուրքերենով 

ու պարսկերենով շարականներ՝ բոլորն ասորատառ: Այս 

ձեռագիրը նույնպես կազմում է Ալֆոնս Մինգանայի հավաքածուի 

մի մասը (Mingana syr. 520)37: 

                                                        
33 Trigona-Harrany, էջ 199, տողատակ 549: 
34 Հայկական սովետական հանրագիտարան, հատոր 2, էջ 438: 
35  Մարդինցի արաբախոս կաթոլիկ հայերի «ենթահամայնքներ» մինչև օրս 

գոյություն ունեն Մերձավոր Արևելքի Սփյուռքում, օրինակ՝ Կահիրեում, որտեղ 

նրանց կոչում են «հին հայեր»: 
36 Աճառյան, Հրաչյա, Հայոց գրերը, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 1984, էջ 473: 
37 Brock, էջ 80: 
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Պատկեր 8. «Բաբելոն» 

պարբերականի համարներից 

մեկի շապիկը 

Ծնունդով դիարբեքիրցի 

ասորի լրագրող Նաում Ֆաիկի 

(1868-1930)՝ ԱՄՆ-ում հրատա–

րակած Բեթնահրին («Միջա–

գետք») ասորական թերթը 

պարունակում է ասորատառ 

հայերենի մի քանի էպիզոդիկ 

գործածության նմուշներ: Մաս–

նավորապես՝ թերթի ընթերցող–

ներից մեկը կազմել է հայերե–

նում գործածվող ասորական 

բառերի մի քանի ցանկեր, որոնք 

ասորատառ թուրքերենով վեր–

նագրված են «Ասորական բա–

ռեր հայերենում»: Այստեղ զե–

տեղված պատկերում (պատկեր 

738) ասորատառ հայերենը ներ–

կայացված է միջին սյունակում 

(աջ սյունակը պարունակում է 

ասորական բառի դասական 

գրությունը, իսկ ձախը՝ բառի թարգմանությունն ասորատառ 

թուրքերենով): 

Խնդրո առարկային թերևս որոշ առնչություն կարող է ունենալ 

Խարբերդում և Դիարբեքիրում Մեծ Բրիտանիայի նախկին 

փոխհյուպատոս Թովմաս Մկրտչյանի վկայությունը, որը 1938 թ. 

լույս է տեսել Ֆրեզնոյի «Մշակ» թերթում, ապա անգլերեն 

թարգմանությամբ արտատպվել Լոս Անջելեսում խարբերդցի 

ասորիների կողմից 1932-38 թթ. հրատարակված “Assyrian Progress” 

                                                        
38 Սիրալիրորեն տրամադրել է Բենջամին Տրիգոնա-Հարանին: 
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պարբերականում: Ըստ Մկրտչյանի, 1896 և 1898 թթ. նա 

բրիտանացի արևելագետ Ջեյմս Ռանդել Հարիսի (1852–1941) հետ 

երկու անգամ վերոհիշյալ Դեյր ազ-զաաֆարան վանքում այցելել է 

Ասորի ուղղափառ եկեղեցու պատրիարք Իգնատիոս Աբդել-

Մասիհին, որից Ռանդելը փորձում էր գնել «հարավային հայերի» 

մասին մի հին գիրք կամ ձեռագիր՝ գրված «ասորական տառերով»: 

Բրիտանացի գիտնականը գրքի դիմաց առաջարկում էր 3000 

ֆունտ սթերլինգ, սակայն պատրիարքը հրաժարվեց վաճառել այն: 

Անհաջողությամբ ավարտվեց նաև գրքի կրկնօրինակն ստանալու 

փորձը39: Թեև Մկրտչյանի վկայությունից պարզ չէ, թե ինչ լեզվով է 

գրված եղել գիրքը, այնուամենայնիվ կարելի է ենթադրել, որ այն 

ասորատառ հայերենով կամ օսմաներենով էր (ասորատառ 

արաբերենն այս պարագայում քիչ հավանական է թվում), քանի որ 

ուշ միջնադարում, երբ, ամենայն հավանականությամբ, գրվել է 

այդ պատմությունը, ասորերենն այլևս չէր գործածվում այս տիպի 

գրականություն ստեղծելու համար: 

Վերջում նպատակահարմար ենք գտնում հակիրճ 

անդրադառնալ հակառակ երևույթին՝ հայատառ ասորերենին: 

Սրա եզակի նմուշները գտնում ենք «Բաբելոն» հայալեզու 

պարբերականում, որը 1919-1921 թթ. Բոստոնում ձեռագիր տեսքով 

հրատարակում էին խարբերդցի ասորիները (պարբերականը եղել 

է «Ասորվոց Հնգյակ Ընկերության» օրգանը): Սրանք հայերեն 

տեքստի մեջ ներհյուսված առանձին ասորական բառեր կամ 

բառակապակցություններ են, որոնց ներկայությունն, անկասկած, 

կոչված էր «ասորական շունչ» հաղորդել ազգային ոգով տոգորված 

այս հանդեսին: Այսպես, «Բաբելոնի» այստեղ պատկերված 

շապիկի վրա (պատկեր 8) հայերեն տառերով կարդում ենք 

                                                        
39 “Assyrian Progress”, Volume III (January 1937 – December 1938), April 1937, Lulu 

Publishing, 2010. 
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Պատկեր 9. «Բաբելոնի» ասորերեն-հայերեն բառացանկերից 

մեկը, որը ներկայացնում է թվականները 

(արևմտահայ տառադարձությամբ)՝ համշօշիպօ («հինգշաբթի»), 

շըպօթ («փետրվար»), տուպօքօ («բովանդակություն»), 

եապտօշնութօ («նվիրատվություններ»), մավտօնութօ տասուրօյօ 

(«ասորիների նորություններ»), մէն ըլլէլ մէն ըլքօ («այստեղից-

այնտեղից»): Պարբերականում հանդիպում են նաև մի քանի 

ամբողջական նախադասություններ, օրինակ՝ ըպրիխ մավլօտէ 

ըտմօրան ու րիշօթ շիթօ խօթթօ աբրիխթօ՝ «Օրհնյալ է մեր Տիրոջ 

ծնունդը և օրհնյալ նոր տարի»: Մի քանի համարներում՝ «Ասորեն 

(sic) դաս» խորագրի տակ ներկայացված են ասորերեն-հայերեն 

ուսումնական բառացանկեր (պատկեր 9): «Բաբելոնի» լույս տեսած 

բոլոր 54 համարներում մեզ հաջողվել է բացահայտել 150-ից ավելի 

հայատառ ասորերեն բառեր: 
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ON ARMENIAN GARSHUNI 

 (ARMENIAN WRITTEN IN SYRIAC CHARACTERS) 

Summary 

Arman Hakobyan 

Garshuni is a writing system in which Syriac characters are used for 

languages other than Syriac. It originated in the period when the Syriacs 

came into close contact with the Arabic language and were actively 

involved in the wide-scale translation process from Greek into Arabic 

for which the Abbasid period was especially renowned. At some point 

the Syriacs started producing their own original literature in Arabic, 

very often using the Syriac script to distinguish it from that of Moslem 

Arabs. Later the Syriac script was also used for other languages, mostly 

Ottoman Turkish, as well as, to a lesser extent, Persian, Greek, Hebrew, 

Kurdish, Latin and Malayalam (the language of Syriac Christians in the 

Indian state of Kerala). 

The rare case of Armenian garshuni – the Armenian language 

written in Syriac characters –traces its roots back to the communities of 

Armenian-speaking Syriacs which originated in the region between 

Kharberd and Malatia in 16th-17th centuries. The monastery of Mor 

Abhay, which flourished in 15th-17th centuries, is believed to be one of 

the major scribal centers to produce manuscripts in Armenian garshuni. 

Currently there are less than ten extant manuscripts; the most 

valuable ones contain dictionaries or extensive word-lists. The oldest 

manuscript was produced in the Syriac Deyr al-Zaafaran monastery, in 

1574-75, and is currently part of the “Mingana Collection” (Mingana syr. 

44). It contains the Lord’s Prayer in Syriac-Armenian. 

Of the dictionaries mentioned above the most notable is the 373-

page version of the famous Bar Bahlul Syriac-Arabic dictionary in which 
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Arabic is substituted with Armenian (Ms. Harvard Syriac 54). A shorter, 

288-page version of the same dictionary is the Yale ms. 10, studied by 

Hidemi Takahashi, who traced its origin to the Monastery of Mor Abhay. 

The third is a 333-page Syriac-Armenian-Arabic dictionary, which was 

copied in 1665-66 in Diyarbakir by Malke bar Nicodimos. It is in the 

Franciscan Centre d’Etudes Orientales Chrétiennes of Cairo. 

A manuscript in the Vatican Library (Vat. Syr 544) was copied by 

deacon Ibrahim in 1711-12. It contains a Syriac-Armenian Credo and a 

hymn. This is apparently the manuscript that Ghukas Indjidjian of the 

Armenian Mekhitarist Order was told about by Simon Assemani, who 

had seen the manuscript himself. Indjidjian’s words that “up to this day 

they occasionally come across Armenian manuscripts written in Syriac 

characters” may indirectly refer to a Syriac-Armenian Gospel which was 

last attested in Diyarbakir in 1914 by an Armenian journalist as being 

actively used. A collection of Syriac, Armenian, Arabic, Turkish and 

Persian-language hymns dedicated to Palm Sunday, all written in Syriac 

characters, is known to have been also in use during the 19th century. 

In 1938 the California-based ‘Assyrian Progress’ reprinted an article 

from the Armenian newspaper ‘Mshak’. According to the article, in 1898 

British orientalist J. Rendel Harris unsuccessfully tried to purchase from 

the Syriac Orthodox Patriarch a manuscript in Syriac characters about 

‘southern Armenians’. It may be assumed that this was another Syriac-

Armenian manuscript. 

There are cases of the occasional use of Armenian garshuni in the 

early 20th century. Thus, one of the issues of the Bethnahrin journal, 

which was published in USA by Naum Faiq, contains several lists of 

Armenian words of Syriac origin written in Syriac characters, together 

with their original versions in Classical Syriac and Turkish translations 

in Syriac script. 



«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՐՇՈՒՆԻ»-Ի՝ ԱՍՈՐԱՏԱՌ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՄԱՍԻՆ 

 

29 

There is a unique case of ‘reversed garshuni’ – Syriac written in 

Armenian characters. Examples of this are found in ‘Babylon’ – a journal 

published in 1919-1921 in Boston by Armenian-speaking Syriacs from 

Kharberd. It contains many Syriac words, expressions and complete 

sentences that are written in Armenian characters woven into 

Armenian text (more than 150 words in all 54 issues). 

 


