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Խաչատրյան Զարուհի 1  

 

ՁԻԱՆՈՒՆՆԵՐԸ ԽԱՂԱՆԻ  

ՇԻՐՎԱՆԻԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր՝ Խաղանի, ձիանուններ, «ձի» նշանակող 

նկարագրական ձևեր, պարսկերեն միջնադարյան բառարան, 

ձիամատյան, փոխառություն 

 

Խաղանի Շիրվանին պարսկալեզու գրականության խոշոր 

քնարերգուներից է, որը պարսկերեն և արաբերեն հարուստ 

գրական ժառանգություն է թողել: Նրա ստեղծագործությունների 

բառապաշարում առկա է կենդանիների անվանումներ ցույց տվող 

մի շարք բառեր, գեղարվեստական նկարագրություններ, որոնց 

թվում ուշագրավ են հատկապես ձիանունները կամ «ձի» 

նշանակող նկարագրական ձևերը։ Խաղանին իր 

ստեղծագործություններում կիրառում է մոտ երկու տասնյակի 

հասնող ձիանուններ, որոնցից մի քանիսին այժմ 

կանդրադառնանք այս հոդվածի շրջանակներում։ 

Arǰal  )1)ارجل. ձի, երիվար, 2. ոտքի վրա սպիտակ նշան 

ունեցող ձի, 3. ձի, որի առջևի կամ ետևի մեկ ոտքը ամբողջովին 

սպիտակ է, 4. ձի, որի երեք ոտքերը սպիտակ են, իսկ մեկը` ուրիշ 

գույնի (LD, I, 1411;F‛A, 154;FS, I,113)2։Խաղանին ձիանունը 

հիշատակում է հետևյալ տողերում. «…Andar harāmzādegi az 

                                                 
1 ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի դասախոս, էլ. փոստ` zara.khachatrian@ysu.am 
2 DehxodāA.,Loγatnāme-ye Dehxodā,Tehrān,1993/94, 14 j. (այսուհետև հոդվածում՝ LD); 

ʽAmīd H., Farhang-e fārsī,Tehrān,1979 (այսուհետև՝ FʽA); Anvari H.,Farhang-e fešorde-ye 

soxan,Tehrān,2003,2 j., (այսուհետև՝ FS). 
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astarān-e dahr, ān arjal-e doroštsar-e narmsom to-yi…աշխարհի բոլոր 

խառնածինների համեմատ, այն խոշոր և փափկասմբակ նժույգը 

դու ես...» (XD, s.687)3։ Բառամիավորը իր վերջին իմաստային 

նշանակությամբ դասվում է արտաքինհազվադեպ հատկանիշներ 

ունեցող ձիերի շարքին։ Այսպես է կոչվում նաև ձիու «առջևի ու 

ետևի ոտքերի սպիտակ լինելու» ֆիզիկական 

առանձնահատկությունը (FM, I, 195)4։ Եզրը վկայված է պարսից 

լեզվի միջնադարյան «Υiyās ol-loγāt» բառարանում(LD, I, 1411), որ-

տեղ «երեք ոտքը սպիտակ, իսկ մեկ ոտքը այլ գույնի ձին» 

չարաբաստիկ, դժբախտություն բերող է համարվում, ինչը նաև 

թերություն է ձիերի համար, ինչպես նաև ավելի ուշ շրջանի 

«Farhang-e Nafisi» բառարանում (j. I,167)5։ Բառամիավորը հանգում 

է արաբ.rjl «տղամարդու նման վարվել, չափահաս դառնալ, ձիու 

շտապելը» արմատին6։ Պարսկերենում նույն արմատից է նաև rajal 

ձիանունը, որը պարսկերենում ունի՝1. ձիերի երամակի վրա բաց 

թողնված ձի, 2. ձիերի երամակի մեջ ազատ արձակած ձի, 3. ուղտի 

ձագը մոր հետ, որը ցանկացած տեղ ուզում է կաթ 

ուտել(LD,VII,10236) իմաստները։ Բառանունը ժամանակակից 

պարսկերենում ունինաև «ավագ, ուժեղ մարդ» նշանակություն: 

Եզրը փոխառություն է արաբերենից: 

Bārgir )1 )بارگیر. ձի, երիվար, 2. ոչ ազնվացեղ ձի, գրաստ,3. 

ռազմական նպատակներով կիրառվող բեռնակիր ձի, 4. 

ցանկացած չորքոտանի, որը ծառայում է բեռնափոխադրման, հեծ-

նելու կամ էլ ինչ-որ մեկին փոխ տալու համար (LD, III,3489; FS, 

I,267)։ Խաղանին հիշատակում է ձիանունը հետևյալ բեյթում. 

«…Bār-e ‛etāb-e u natavānam kešid az ān ke,mārā sezāye houdaj-e u 

bārgirnist…ես չեմ կարող այնժամ տանել հանդիմանությունը նրա, 
                                                 
3 Xāqāni Š., Divān, Tehrān,1937 (այսուհետև՝ XD). 
4 Mo’īn M., Farhang-e fārsi, Tehrān,1977, 4 j. (այսուհետև՝ FM). 
5 NafisiʽA.,Farhang-e Nafisi, Tehrān,1976, 5 j. (այսուհետև՝ FN). 
6 Баранов Х., Арабско - русский словарь, Москва, 1989, т. 1,ст. 289. 
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քանզի չկա նրա գահավորակին արժանի մի բեռնակիր ձի... (XD, s. 

6)։ Եզրը պարսկերենում ունի նաև «մատակ» և «յուրաքաչյուր կեն-

դանու էգ» նշանակությունը (LD, III,3489)։ Բառամիավորը նաև 

«ուղտ» նշանակությամբ է վկայված XVIIդ. պարսից լեզվի 

միջնադարյան «Borhan-e Qat’e» բառարանում (j. I, s. 216)7։ Եզրը 

բազմիցս կիրառվել է պարսից դասական գրականության մեջ։ 

Բառանունը բարդություն է կազմված՝ bār «բեռ», որը 

ծագումնաբանորեն հանգում է հին իրանական *bāra- «բեռ», հմմտ. 

սողդ. β’r «բեռ», սաք. bāra-8, օս. warğ «բեռ»9, bar- «տանել, կրել» 

արմատինև -gīr<gereftan «վերցնել»<gaub-բայի10 ներկայի հիմքով 

կազմված ձևին, այսինքն՝ «բեռնակիր», որն էլ 

համապատասխանում է կենդանու կատարած գործառույթին։ Բա-

ռամիավորը իրանական փոխառություն է նաև թուրքերենում 

beygir «լծկան ձի», տնտեսության մեջ օգտագործվող ձի՝ araba 

beygiri «սայլին լծվող ձի», dermen beygiri «ջրաղացի ձի», ադրբ. 

Baygar «լծկան ձի», իսկ բրբռ. «ձի, զամբիկ» նշանակությամբ11։ 

Bur  )بور(կարմրաշիկավուն, բոսորագույն ձի (LD, III, 4397;FM, 

I, 601)։ Բառամիավ որը ձիու նշանակությամբ հանդիպում է 

Խաղանիի հետևյալ տողերում.«...Az bu-ye mošk-e tebet kān sahn-e 

seydgah rāst, āγešte bud bā xāk az nՙal- e bur o čālaš…որսատեղի ձիու 

բույրն էր, որ խառնվել էր հրակարմիր նժույգների վարգից ելած 

փոշուն...» (XD, s. 232): Բառամիավորը կիրառվում է շագանակա-

գույն, հրակարմիր թույր ունեցող կենդանիների համար։ Եզրը 

                                                 
7 Xalaf-eTabrizi M., Borhān-e Qāteՙ, Farhang-e fārsi, Tehrān, 1997,4 j.(այսուհետև՝ BQ). 
8 Bailey H.,Dictionary of Khotan Saka, London, 1979,p. 278. 
9 Абаев В. И., Историко-этимологический словарь осетинского языка, Ленинград,т. 

4,ст. 49. 
10 Hasandus M., Farhang-e rišesenāxti-e zabān-e fārsi, Tehrān, 2014, j. 1, 359;j. 4, 2379. 
11 Щербак А., Названия домашних и диких животних в тюрских языках, Историческое 

развитие лексики тюрских языков, Москва, 1961, cт.84; տեʹսնաև Щербак А, 

Сравнительная фонетика тюрских языков, Ленинград, 1970, ст.158. 
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ձիանվան նշանակությամբ վկայված է պարսից լեզվի 

միջնադարյան բառարաններում (BQ,I, 314, FJ,II, 1931), իսկ bovr 

տարբերակով հանդիպում է «Farhang-e Nafisi» բառարանում (I, 

657)։ Բառամիավորը որպես սկյութական անձնանուն 

հիշատակվում է հունական աղբյուրներում՝Βορασπος(bor-asp) 

«հրակարմիր ձիեր ունեցող»12։ 

Բառամիավորը հանգում է հին իր. *bavra- նախաձևին13, որն է 

«մուգ շագանակագույն, փայլուն դեղնակարմիր»։ Այն միջ.պ. 

ունեցել է bwl [bōr] «կարմրաշագանակագույն, նաև շառատագույն 

նժույգ»14, հմմտ. սողդ. βwr «կարմիր, կարմրաշիկավուն», դաս. պ. 

bōr, դարի būr ձևերը, իսկ ժամանակակից իրանական լեզուներից 

ժ. պարսկ. bur, քրդ. (կուրմ., սոր.) bor՝ «շագանակագույն, նաև 

մոխրագույն» bōr, bōra՝ «շիկակարմիր ձի», օս. (իրոն.)būr, (դիգոր.) 

bor «դեղին», յղնբ. vur, պամ. մունջ.vūr ՝«բաց կարմիր երանգ» (թույր 

խոշոր եղջերավոր կենդանիների համար)։ Վախաներենում հան-

դիպում է buryó, buryoyí ձևերը՝ «դեղնավուն մուգ պուտերով ձիու 

գույնը»15։ Վերջինս փոխառություն է տաջիկերենից՝ buryo, buryoyi16 

«ծղոտից հյուսած խսիրի գույնը», հմմտ. աֆղ. buriya «ծղոտից 

հյուսած խսիր», պրս. buriyā «ծղոտի տեսակ՝կարպետ, խսիր 

գործելու համար, նաև՝ ծղոտից հյուսած խսիր՝ բրդյա գորգի տակ 

գցելու համար»։ Բելուջերենում bor են անվանում «բաց 

շագանակագույն երանգով մատակին», ինչպես նաև 

«կարմրաթույր ձիուն», իսկ Դավանի բարբառումbu:r 

                                                 
12 АбаевВ. И., Историко-этимологический словарь осетинского языка, Ленинград, т. 

1,ст.271. 
13 Hasandust M., նույն տեղում, Tehrān, 2014, j. I, s. 527. 
14 MacKenzie D.N., A Concise Pahlavi Dictionary, Oxford, 1971, p.19. 
15 Стеблин-Каменский И.М., Этимологический словарь ваханского языка, Санкт-

Петербург,1999,ст. 104. 
16 Фарханги забони точикӣ, Москва, 1969, j. 1,s. 219. 
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բառամիավորը իմաստային փոփոխության է ենթարկվել՝ 

նշանակելով «դեղնասպիտակավուն բուրդ ունեցող ոչխար»17։ 

Բառանունը պարսկերենում կազմում է նաև հետևյալ 

ձիանունները՝bur abraš «սպիտակ ու կարմիր պուտերով ձի, նաև 

սպիտակ պուտերով մուգ կարմիր ձի» (LD, III, 4399; FʽA, 326) և 

bursār «կարմրաթույր ձի» (LD, III, 4399;FM, II, 601) ձիանունները: 

Վերջինս հիշատակվում է նաև Օ. Խայյամի «Նովրուզնամե»-ում18։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ պարսկերենում շատ է հանդիպում 

ձիանուններն ըստ ձիու համապատասխան թույրի։ Առանձին 

եզրերով տարբերակվում են անգամ թույրի ամենանուրբ երանգ-

ները։ Կան նաև ձիանուններ, որոնք տարբերակում են ձիերին ըստ 

մարմնի տարբեր մասերի գույների։ Բառամիավորը 

պարսկերենում նաև կարմրաշիկավուն, բաց շագանակագույնի և 

դեղինի միջև տատանվող երանգն է, որից էլ ժամանակակից 

պարսկերենում ունենք նաև būr šodan «կարմրել, շիկնել, ամաչել» 

հարադիր բայը։ Ենթադրվում է, որ բառամիավորը իրանականից 

թափանցելով թյուրքական լեզուներ, անցել է սլավոնականներին 

որպես գունանուն՝ ռուս. бурый «գորշ, կարմրաշիկավուն», լեհ. 

bury, ուկր.бурый «մուգ մոխրագույն»19։ 

Takāvar (تکاور) 1. արագավազ, շորավարգ ձի, 2. Ազնվացեղ ձի, 

3. արագավազ ուղտ(LD,IV, 6043;F̔A, 357;FM, I, 1124)։ Խաղանին 

ձիանունը հիշատակում է հետևյալ բեյթում.«...Ba moukabaš āb-e šur-

e darya, mānd ‛araq-e takāvarān rā… աղի ծովերն էլ անցանք, որից 

միայն արագավազ ձիերի քրտինքը մնաց...»(XD, s. 34)։ Բառամիա-

վորը միջնադարյան հուշարձաններում հիշատակվում է 

ընդհանրապես «արագավազ կենդանի, մասնավորապես ձի և 

                                                 
17 Salāmi ʻA.,Guyeš-e davāni, Tehrān, 2002, s. 136. 
18 Xayyām O., Nouruznāme, Tehrān, 1933, s. 51. 
19Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, Москва, 1986, т. 1, ст. 249. 
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ուղտ» (BQ, I, 504), ինչպես նաև միայն շորավարգ ձի (FN, II, 943) 

նշանակությամբ: 

Բառամիավորը բարդություն է՝ կազմված ժ.պ. tak/tag «վազք, 

վազել» <հ.իր. *tāka-tak- «վազել, ասպատակել» արմատին և 

āvardan/āvar «բերել» բայի ներկայի հիմքից՝ «վազք բերող, վա-

զեցնող», որն էլ համապատասխանում է ձիու արագ վազելու հատ-

կանիշին: Նույն իմաստն ունի նաև tagāvar (LD, IV, 6065) եզրը: Ե´վ 

պարսից լեզվի միջնադարյան հուշարձաններում և´ ավելի ուշ 

շրջանի հիշատակումներում, ձիանունը սեռի տարբերակման նշա-

նակություն չունի։ Եզրը իրանական փոխառություն է թուր-

քերենում, հմմտ. tekaver,օսմ. esb-i tekâver 1. մրցավազքի ձի, 2. 

հեծյալին չցնցող20։ 

Čārgām/čārgāmeچارگام)/  ,սիգաճեմ ձի, 2. արագընթաց .1 چارگامه)

վարգուն ձի, 3. թեթև և համաչափ քայլքով ընթացող ձի (LD, V, 

7012, 7346;FM, I,1324)։ Բառամիավորը բառացի նշանակում է 

«քառաքայլ, քառապայտ»։ Այսպես են անվանում այն ձիերին, 

որոնք ընթանում են երկտակտանի անկյունագծային շարժումով, 

երբ մեկ ակնթարթում ձիու չորս ոտքերը կտրվում են գետնից21, 

ինչպես նաև ձիու արագ վազքի այն տեսակը, երբ ձին 

միաժամանակ բարձրացնում էառջևի աջակողմյան ոտքի հետ նաև 

ետևի ձախակողմյանը, և ընդհակառակը22, հմմտ. հյ. 

«քառատրոփ»։Ձիանունը հիշատակվում է Խաղանիի հետևյալ 

տողերում. «…Sāqia asb-e čārgāme berān, tā rekāb-e segāne 

besetānim…Ո´վ մատռվակ, քշիր այն քառապայտ նժույգն այս 

կողմ, որ նրա եռաթև ասպանդակին ոտք դնենք...» (XD, s. 34): Բա-

ռամիավորը միջնադարյան բառարաններում նույնպես 

հիշատակվում է (BQ, II, s.611), իսկ «Farhang-e Jahangiri» բառարա-

                                                 
20Կարապետեան Պ. Զ., Մեծ բառարան օսմաներէնէ հայերէն,Կ. Պոլիս, 1912,էջ՝ 237։ 
21Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976, հ. 2, էջ՝ 1556։ 
22Մալխասեանց Ս., Հայերէն բացատրական բառարան, Երևան, 1944, հ. 4, էջ՝ 556։ 
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նում իմաստային առումով նույնացվում čaboki(I, s. 282)ձիանվան 

հետ, որը Խաղանիի ստեղծագործություններում չի հանդիպում։ 

Ձիանունն ունի նկարագրական կազմություն կազմված 

čār/čahār «չորս» <հ. պրս. *čaθvārah, միջ. պրսկ. čahār23 *čaθvar- 

«չորս» և gām/gāme «քայլ, քայլ գցել» բաղադրիչներից, այսինքն՝ 

«քառաքայլ», որը համապատասխանում է ձիու վերոնշյալ քայլքի 

ձևին։ Հարկ է նշել, որ «քառաքյաց, քառոտանի» բառամիավորը 

1837թ. հայերեն-իտալերեն բառարանում ևս ունի «ձիու, երիվարի» 

նշանակություն24։ 

Čāl(چال)1. ձի, 2.կարմիր և սպիտակ խառը մազերով ձի, 3. չալ 

ձի, կարմրաշիկավուն սպիտակ խայտերով ձի (LD, V, 7031;FM, I, 

1268)։ Խաղանին čāl և bur ձիանունները հիշատակում է որպես 

հոմանիշ բառեր՝«կարմրաթույր ձիեր» (XD, s. 232) 

նշանակությամբ։Եզրը «Farhang-e Jahangiri» բառարանում (I, 286) 

հանդիպում է նաև čāle տարբերակով: Բառամիավորը 

պարսկերենում«մտրուկ և ուղտի ձագ» իմաստները ևսունի (BQ, I, 

613)25։ 

Ձիանունը նույն նշանակությամբ վկայված է նաև XIII դարի 

«Բժշկարան ձիոյ և գրաստնոյ» հանրահայտ ձիամատյանում. «Եւ 

կան ձիանն չալ ձի, որ լինի իր ամէն մարմինն սպիտակ ու գլուխն 

ու շլինքն այլ գոյն»26։Հարկ է նշել, որ հայերենում բառամիավորը ևս 

հանդիպում է՝«մորթի կամ փետուրների միապաղաղ գույնի վրա 

                                                 
23Hasandust M., նույն տեղում, j. II, s.1065. 
24Բառգիրք ի բարբառ հայ և իտալական, Մանուէլ վարդապետի Ջախջախեան, ի 

Վենետիկ, ՌՄՋԶ, էջ՝ 1469։ 
25 Xodāparasti F., Farhang-e jāme’, vājegān-e motarādef va motazād-e zabān-e fārsi, Širāz, 

1997, s. 461. 
26Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ (ԺԳ), Երևան, 1980, էջ՝57։  
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տեղ-տեղ այլ գույնի պուտեր կամ բծեր ունեցող, խատուտիկ»27 

իմաստային նշանակությամբ, հմտտ. չալ ձի, չալ օձ, չալ հավ։ 

Բառամիավորը օսմաներենում ունի «1. մոխրագույն, 2. սև ու 

սպիտակ խառը մազեր, 3. թույր ձիու համար 4. փոքր ուղտ, 5. 

թթվաշ համով ուղտի կաթ», իմաստները28, իսկ տաճկերեն-

հայերեն բառարանում՝ «գորշախառն»29։Այն թյուրքական լեզունե-

րից անցել էսլավոնական լեզուներին՝ ռուս.чалый «մոխրագույն, 

մոխրագույն երանգով», ուկր. чалий «շագանակամոխրագույն», 

նույն իմաստով նաև հ. ռուս. чалъ30։Եզրը փոխառություն է 

թուրքերենից31։ 

Zarde/zardah (زرده)1.դեղնաթույր ձի,2. դեղնաթույր ձի, որի 

բաշի, պոչի, ազդրերի, աչքերի և շրթունքի վրա սև նշան կա (LD, 

VIII, 11297, FM, II, 1733; BQ, II,1013;FJ,I, 998)։ Ձիանունը 

հիշատակվում է Խաղանիի հետևյալ տողերում.«…Az pošt-e siyāh 

zin foru kard, bar zarde-ye gāmrān bar afkand…, սև նժույգիմեջքից 

թամբնիջեցեց և դեղնաթույր շորավարգ ձին թամբեց...»(XD, s. 498)։ 

Բառամիավորը հանգում է հին իրանական *zarta-32>միջ. 

պրսկ. zart՝33 zar- «փայլել, լուսարձակել, ճառագայթել» արմատին, 

հմմտ. ավեստ. zarui- «դեղին, դեղինին հարող, ոսկեգույն», սողդ. 

zyrtyh, օս. (դիգ.) zældæ «կանաչ, մարգագետին» (<*zarita-), իրոն. 

zærīdaw34, փաշթ. zyar «դեղին»35, բելուջ. zard36։Ձիանունը հիշատակ-

                                                 
27Մալխասեանց Ս., նույն տեղում, h. 4, էջ՝8։ 
28ClausonG., An Etymological Dictionary of Pre-Thir-teenth Century Turkish, At the 

clarendon press, Oxford, 1972, p.417; տեʹս նաև Древнетюрскийсловарь, 

Ленинград,1969, ст. 137. 
29Աբիկեան Մ., Ընդարձակ բառարան տաճկերէն հայերէն, Կ.Պոլիս, 1892, էջ՝ 200։ 
30Фасмер М., Этимологический словарь русского языка, Moсква, 1987,т.4,ст.313. 
31Радлов В., Опыт словарю тюрских наречий, СПб, 1905, т.3,ст.1873-1874. 
32HornP., GrundrissderneupersischenEtymologie, Strassburg, K. ǰ., Trübner, 1893, p. 146. 
33Nyberg H. S., նույն տեղում, էջ՝230. 
34Абаев В. И., նույն տեղում,т. 4, ст. 295. 
35Hasandust M., նույն տեղում, j. 3, s. 1551. 
36Ganj S., Loyatnāme-ye baluči, Tehrān, 2012, s.492. 
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վում է նաև«Նովրուզնամե»-ում37 և ՕնսորԱլ-Մաալի Քեյ 

Քավուսի«Ղաբուսնամե»-ում38։ 

Ձիանունը վկայված է նաև XIII դարի ձիամատյանում. «Եւ կա 

ձի ի բաց դեղին, որ կոչէ իր անունն պարսիկ զառտ»39։Անհրաժեշտ 

է նշել, որ հայերենումունենք «զարտակ»՝«դեղնա-

գույն»նշանակությամբ բառը, որը գործածված է Յայտնության հին 

թարգմանության մեջ. «Ահա ձի զարտակ»40 և հանդիպում է 

Խորենացու «Աշխարհացույցում»՝ «զերդակ ձիով»41։Պարսկերենից է 

փոխառնված նաև վրացերենի զերդագի «դեղնաշորթ ձի» 

բառամիավորը42։Խաղանիի ստեղծագործություններում 

հանդիպում է նաև zardebaš «դեղնաբաշ» ձի նշանակող եզրը(XD, s. 

470)։ Պարսկերենում «դեղնաթույր ձիու»նշանակությամբ է հանդես 

գալիս նաև samandբառամիավորը (LD,VIII, 12134; F̔A, 758; FM,II, 

1921), որը նույնպես վկայված է Խաղանիի 

ստեղծագործություններում (XD, s. 302)։Գունանվան հետ է 

կապված ուշագրավ է նշելնաևzardālu «ծիրան» բառամիավորը, որը 

նույն նշանակությամբօսմաներենից՝ zärdaly «դառը 

կորիզովծիրան»43 անցել է սլավոնական լեզուներին՝ ռուս. 

жердела,ուկր. Жердéла «ծիրանի մանր տեսակ, վայրի ծիրանի 

տեսակ»44։ 

Խաղանիի ստեղծագործություններում վկայված են նաևašqar 

adham ,)اشقر( (ادهم), bāre )باره(, xeng (خنگ) , tāzi (تازی ), rahnavard 

                                                 
37Xayyām O., նույն տեղում, էջ՝51. 
38 Keykavus Onsor al-maʼali, Qābus nāme, Tehrān, 1956, s. 106. 
39Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ, էջ՝56։ 
40Աճառյան Հ., Հայերենի արմատական բառարան, Երևան, 1973, h. 2, էջ՝84։  
41 Մովսեսի Խորենացիոյ, Աշխարհացոյց, Վենետիկ, 1881, էջ՝ 46։ 
42Աճառյան Հ., նույն տեղում, h. 2, էջ՝ 84։ 
43ԿարապետեանՊ. Զ., նույն տեղում, էջ՝400։ 
44Фасмер М., նույն տեղում, т .2, ст. 47. 
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(توسن tousan,(رخش) raxš,(رهنورد) ),kavdan)کودن(,yekrān )یکران

(ձիանունները, որոնց մեծ մասը բուն իրանական ծագում ունեն։  

Այսպիսով, Խաղանին ստեղծագործելով և´ պարսկերեն և´ 

արաբերեն, նրա ստեղծագործություններում շատ քիչ են 

արաբական ծագման ձիանունները, իսկ թյուրքական ծագման 

միայն մեկ ձիանուն է հանդիպում, մինչդեռ նրա ստեղծագործու-

թյուններում պատահող մնացած բոլոր ձիանունները բուն 

իրանական ծագում ունեն։  

 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ավեստ. - Ավեստայի լեզու 

 բելուջ.- բելուջերեն 

դաս. պ. – դասական պարսկերեն 

ժ. պարս. – ժամանակ. պարսկերեն 

լեհ. - լեհերեն 

հ. պրս. – հին պարսկերեն 

հ. ռուս. – հին ռուսերեն 

հին. իր. – հին իրանական 

միջ. պրս. – միջին պարսկերեն 

յղնբ. -յաղնուբերեն 

ն. պրս. – նոր պարսկերեն 

ուկր. -ուկրաիներեն 

պամ. մունջ. – մունջաներեն 

ռուս. - ռուսերեն  

սակ. - սակերեն 

սողդ. - սողդերեն 

փշտ. - փաշտո 

քրդ. (կուրմ., սոր.) – քրդերեն (կուրմանջի,սորանի) 

օս. (իրոն., դիգոր.) – օսերեն (իրոնյան, դիգորյան) 
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НАИМЕНОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ В ПОЭЗИИ ХАГАНИ 

ШИРВАНИ 

(Резюмe) 

Хачатрян Заруи 

 

Хагани Ширвани один из крупнейших лириков персидской 

литературы, который оставил богатое литературное наследие на 

персидском и арабском языках. В лексике его 

произвиденийприсутствуют ряд слов указывающих названия 

животных, художественные описания, в числе которых особо 

примечательны названия лошадей или описательные формы 

обозначающие “лошадь”. В произвиденияхХаганиуказаны около двух 

десятков названий лошадей. В рамках этой статьи обсуждаются 

несколько названий лошадей (arǰal, bārgir, badrām, bur, takāvar, 

čārgām/čārgāme, čāl,zarde/zardah), подвергающихся 

словообразовательному и этимологическому анализу. 

 

 

THE HORSENAMESINKHĀQĀNIʼSPOETRY 

(Summary) 

Khachatryan Zaruhi 

 

Khāqāniis one of the most prominent Persian lyric poets who has left 

a rich literary heritage in the Persian and Arabic languages. In the lexicon 

of his works there are a number of words indicating the names of animals, 

as well as artistic descriptions, among which the horse names or the 

descriptive formsindicating the horses are especially remarkable. In the 

works of Khāqāni about 20 names of horses can be found. In this article 

some of the horse names (arǰal, bārgir, badrām, bur, takāvar, 

čārgām/čārgāme, čāl, zarde/zardah) which are found in Khāqāni’s poetryare 

discussed from the morphological and etymological perspectives. 


