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«ՓԻՅԱԹԱԹԱԽ ՓԻԼԸ ՂԱՆԴԱՂՈՒՄ» 
ԱՐՑԱԽԻ ԲԱՐԲԱՌՈՒՄ ՄԻ ՔԱՆԻ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ 

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
 
Բանալի բառեր՝ Արցախ, բարբառ, հայերեն, նոր պարս-

կերեն, փոխառություն, բառամթերք, հնչյունափոխություն  
 

Արցախի բարբառը իր հայրենիքում և դրանից դուրս հայերե-

նի ամենալայն տարածում ունեցող և հարուստ տարբերակնե-

րից մեկն է, որը պահպանում է բազմաթիվ բնիկ հայկական 

հնավանդ բառամիավորներ, քերականական ձևեր և պատկե-

րավոր արտահայտչամիջոցներ:  

Չնայած սրան, բարբառում վկայված են նաև զգալի թվով 

պարսկական փոխառություններ, որոնց առկայությունը շատ 

բնական պետք է համարել, եթե հաշվի առնելու լինենք, որ Ար-

ցախ երկրամասը ոչ միայն աշխարհագրական առումով անմի-

ջականորեն հարևան է Իրանի հյուսիսային շրջանների հետ, այլ 

նաև ապահովելով հայկական պետական ավանդույթի տևակա-

նությունն ու շարունակականությունը, հատկապես մելիքութ-

յունների շրջանում ունեցել է բավական ինտենսիվ շփումներ 

նաև պարսկերենը որպես պաշտոնական գրագրության լեզու 

գործածող իրանական պետական և վարչական կառույցների 

հետ: Հենց այս առումով էլ ուշագրավ են Արցախի բարբառ 

մուտք գործած պարսկական այն փոխառությունները, որոնք 

արտացոլում են պարսից լեզվի նոր շրջանը կամ, այլ խոսքերով 

փոխառվել են դասական նոր պարսկերենից, ինչի մասին են 

աներկբայորեն վկայում թե՛ դրանց հնչյունական կազմը, և թե՛ 

իմաստային առանձնահատկությունները:  

                                                            
* Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ իրանագիտության ամբիո-

նի պրոֆեսոր, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան: Էլ. փոստ`  

gmelikian@ysu.am 



237 
 

Քննության շրջանակներում կանդրադառնանք մինչև այժմ հե-

տազոտողների ուշադրությանը չարժանացած մի քանի փոխա-

ռությունների՝ նպատակ հետապնդելով նաև ակնբախ կերպով 

ցույց տալու, որ դասական նոր պարսկերեն ծագում ունեցող բա-

ռերն ուղղակիորեն մուտք են գործել նաև բարբառի ամենա-

առօրեական և հաճախ կիրառվող բառապաշարային շերտեր՝ 

ասվածն ավելի պատկերավոր դարձնելու նպատակով բարբա-

ռային բառերն ընդգրկելով նաև այս հոդվածի հենց վերնագրում:   

Փի «ճարպ», բարբառում վկայված են նաև փիյաթաթախ 

«ճարպով թաթախված, ճարպ քսված», փիյախառնը «ճարպի 

հետ խառնված»,1 փիյավըտ «ճարպի հոտ»,2 փիյել «ճարպոտել, 

ճարպով պատել», փիյվել «ճարպոտվել»,3 բառաբարդություննե-

րը, որոնց բոլորի արմատը փի «ճարպ» բառն է: Այն ուղղակի 

փոխառություն է նոր պարսկերեն هيپ  [pīh] «ճարպ, ճրագու» 

ձևից՝  դասական պարսկական վաղ գրականության մեջ (Ռու-

դաքի, Նասեր Խոսրով) ավելի հազվադեպ վկայված նաև հենց یپ  

[pī] հնչյունական տարբերակով:4 Բառը փոխառվել է կամ ուղ-

ղակիորեն պարսկերեն վերջին ձևով, կամ էլ ավելի տարածված 

պարսկերեն տարբերակից՝ բառավերջի դիրքում նախնական 

/*հ/ բաղաձայնի անցումով /յ/-ի և սրա վերջնական սղմամբ:   

Փիլ «փիղ»,5 բարբառն ունի նաև զուգահեռ փըղ, փէղ, փիղ 

տարբերակները,6 որոնք արտացոլում են գրաբարից ժառանգ-

ված համահայկական բառը, որն իր հերթին սերում է միջին 

                                                            
1 Հայոց լեզվի բարբառային բառարան (խմբ.՝ Ա. Սարգսյան), Երևան, 2001, հտ. 

6, էջ 378: 
2 Սարգսյան Ա., Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2013, էջ 775: 
3 Հայոց լեզվի բարբառային բառարան (խմբ.՝ Ա. Սարգսյան), Երևան, 2001, հտ. 

6, էջ 382: 
4 Եթե հատուկ նշում չկա, ապա հոդվածում բերվող պարսկերեն բոլոր բառերի 

համար տես Loγatnāme-ye Dehxodā [Դեհխոդայի բառարան] (Tehran, 1999)     

16-հատորանոց պարսից լեզվի բացատրական բառարանի համապատասխան 

բառահոդվածները:  
5 Սարգսյան Ա., Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2013, էջ 766, 775, Հայոց 

լեզվի բարբառային բառարան (խմբ.՝ Ա. Սարգսյան), Երևան, 2001, հտ. 6, էջ 379: 
6 Սարգսյան Ա., Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2013, էջ 766: 
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պարսկերեն նախաձևից, 7  մինչդեռ բարբառում վկայված փիլ 

ձևը, դատելով լ բաղաձայնի առկայությունից փոխառություն է 

նոր պարսկերեն ليپ  [pīl] «փիղ» ձևից, որն արձանագրված է նաև 

դասական պարսկերենի վաղ գրականության մեջ (Ֆիրդուսի, 

Ֆառռոխի և այլք): Չպետք է բացառել նաև, որ բարբառային այս 

ձևը փոխառված լինի ليپ  [pīl]  բառի նոր պարսկերենում ավելի 

հաճախ գործածական ليف  [fīl] արաբականացված տարբերակից 

և Արցախի բարբառում /ֆ/ հնչյունի բացակայության պայման-

ներում այն արդեն հայկական բարբառային հողի վրա փոխա-

րինվի /փ/ բաղաձայնով:   

Ղանդաղ «երկար և խոր փոս»,8 բարբառում առկա է նաև զու-

գահեռ խանդակ «հեղեղատ, մեծ փոս» տարբերակը, որն ակն-

հայտորեն մուտք է գործել գրական լեզվից,9 մինչդեռ բուն բար-

բառային առաջին ձևն ուղղակիորեն հանգում է դասական նոր 

պարսկերեն خندق [xandaq]  «խրամ, խանդակ, երկար և խոր փոս» 

բառին՝ լայնորեն վկայված պարսից դասական գրականության 

մեջ (Սուզանի, Խաղանի, Նասեր Խոսրով և այլք): Բարբառային 

ղանդաղ ձևի բառասկզբի բաղաձայնի հնչյունական զարգացու-

մը պայմանավորված է բառավերջի /ղ/ բաղաձայնին առնմա-

նության հանգամանքով, ինչը վերջնարդյունքում հանգեցնում է 

բառասկզբի նախնական /*խ/-ի լիակատար փոփոխության:  

Բարբառային բառամթերքի վերոնշյալ ընդամենը մի քանի 

գողտրիկ նմուշները հստակորեն ցույց են տալիս, թե Արցախի 

հարուստ և յուրօրինակ բարբառի նյութը դեռևս սպասում է նաև 

համակողմանի իրանագիտական մի ուսումնասիրության, որի 

արդյունքները չափազանց կարևոր կարող են լինել ոչ միայն 

հայերենի բարբառների, այլև հենց պարսկերենի պատմության և 

զարգացման փուլերի վրա լրացուցիչ լույս սփռելու առումով:  

                                                            
7 Տես Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, Երևան, 1979, հտ. 4, էջ 503: 
8 Սարգսյան Ա., Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2013, էջ 450-451: 
9 Գրական հայերենում այս բառի հին վկայությունների և ստուգաբանության 

համար տե՛ս Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, Երևան, 1973, հտ. 

2, էջ 330: 
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О НЕСКОЛЬКИХ ПЕРСИДСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В 

ДИАЛЕКТЕ АРЦАХА 

 

Гурген Меликян 

(резюме) 

 

В статье обсуждаются некоторые локальные слова арцахского 

диалекта армянского языка, которые заимствованы из ново-

персидского языка. Лингвистический анализ данных заимство-

ваний ясно показывает, что в армянском диалекте Арцаха 

имеются несколько эксклюзивных лексических единиц новопер-

сидского происхождения, которые засвидетельствованы также в 

ранних памятниках классической персидской литературы.  

 

 

ON SOME PERSIAN BORROWINGS IN ARTSAKH DIALECT 

 

Gurgen Melikyan 

(summary) 

 

A few local words of New Persian origin in Artsakh dialect of 

Armenian language are discussed in this article. The linguistic 

examination of the given borrowings clearly shows that in Armenian 

dialect of Artsakh there are some exclusive lexemes loaned from the 

New Persian language, which are also attested in the early 

monuments of classical Persian literature.      
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