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ՁԻԱՄԱՏՅԱՆԻ1 

 

Զարուհի Խաչատրյան 

zara.khachatrian@ysu.am 

 

Բանալի բառեր՝ արաբական, ստուգաբանություն, ձիանուններ, եզր, 

ձիամատյան, փոխառություն 

 

Պարսկերենում ընտանի կենդանիների անվանումների մեջ 

առավել հաճախ են հանդիպում արաբերենից փոխառյալ 

ձիանունները, որոնց միայն մի փոքր մասն է այժմ կիրառվում 

պարսից լեզվի ակտիվ բառաֆոնդում։ Դրանցից շատերը 

պարսկերենում ենթարկվել են որոշակի հնչյունաբանական և 

բավականին լայն իմաստաբանական փոփոխությունների։ Հարկ է 

նշել նաև, որ արաբական այդ փոխառությունների նվազ հատվածն 

է փոխատու լեզվում հանդես գալիս ձիանվան նշանակությամբ։ 

Պարսից լեզվի միջնադարյան բառարաններում դրանց 

վկայությունները չնչին են, իսկ հիմնական մասը հանդիպում է 

ավելի ուշ շրջանի հուշարձաններում։ Արաբական «ձի» 

նշանակությամբ որոշ փոխառություններ էլ պարսկերենից անցել 

                                                        
1 Do Farasnāme, Mansur o manzum (1366/1987). That-e nazar-e doctor Mehdi Mohaqeq, 

Majmuʼe-ye tārix-e ʼolum dar eslām, (այսուհետև հոդվածում՝ DF): Սույն 

ժողովածուի մեջ (աշխատասիրությամբ՝ Ալի Սոլթանի Գերդֆարամարզի) 

զետեղված են արձակ և չափածո երկու ձիամատյաններ։ Արձակ ձիամատյանից 

շատ քիչ էջեր պահպանվել են մասնավոր մի գրադարանում։ Չափածո 

ձիամատյանի գրվել է Հիջ. 1171թ-ին Ֆախր էդ-դին Ալի Սաֆի անունով մի 

բանաստեղծի կողմից և ընծայվել է Սեֆյան շահ Թահմասբին։ Այն նույնպես 

ամբողջովին չի պահպանվել (19 թերթ)։ Այժմ գտնվում է Իրանի ազգային 

գրադարանում։  
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են նաև իրանական այլ լեզուների կա՛մ նույն նշանակությամբ 

կա մ էլ իմաստի որոշակի փոփոխությամբ։ 

Այս հոդվածի շրջանակներում կանդրադառնանք «Do 

farasnāme. Manzur o mansur» պարսկերեն ձիամատյանում 

հիշատակված արաբական որոշ ձիանունների՝ դրանք 

ենթարկելով մանրամասն քննության։  

Պարսկերենում լայնորեն տարածված abraš (ابرش) 2  ձիանունն 

ունի 1. սպիտակ պուտերով կարմիր ձի, 2. շատ մանր պուտերով 

ձի, 3. մաշկի գույնին հակառակ խառը գույներով պտավոր ձի, 4. 

դեղնակարմրավուն պիսակներով աշխետ ձի, 5. կարմիր, սև ու 

սպիտակ մազերով ձի, 6. ճանճկեն, պիսակավոր նժույգ (LD I։241; 

FM I։122; F՚A 121; P I։ 36)3 իմաստները։ Բառամիավորը ծագում է 

արաբական brš «պտավոր լինելը» արմատից: Ձիանունը 

հիշատակված է դեռևս Օմմար Խայյամի (Ommar Xayyām, 10-րդ 

դար) «Nouruznāme»4 և ʼՕնսոր ալ-Մաʼալի Քեյքավուսի (ʼOnsor al-

Maʼali Keykāvus, 11-րդ դար) «Qābusname» 

ստեղծագործություններում։5 Ձիամատյանում ձին վկայված է նաև 

fa՚ufi անունով, երբ ձիու դեղնակարմրավուն երանգը հարում է 

սևին։ 6  Եզրը ձիու նույն նշանակությամբ վկայված է նաև 17-րդ 

դարի պարսից միջնադարյան «Farhang-e Jahangiri» (I։627) 7  և 

«Borhān-e Qāte՚» (I։79)8 բացատրական բառարաններում, իսկ ավելի 

                                                        
2 DF, Farasnāme-ye Mansur 19, 22, 23, (այսուհետև հոդվածում ՝ FMS); Farasnāme-ye 

manzur 137, 138 (այսուհետև հոդվածում ՝ FMZ).  
3  Dehxodā, A. (1993-1994), Loγatnāme-ye Dehxodā, (այսուհետև հոդվածում՝ LD); 

Mo’in, M. (1977) Farhang-e fārsi (այսուհետև հոդվածում՝ FM); ՚Amid, H. (1979), 

Farhang-e fārsi, (այսուհետև հոդվածում՝ F՚A). Рубинчик, Ю. (1985), Персидско-

русский словарь (այսուհետև հոդվածում՝ P): 
4 Xayyām, ʼO. 1312/1933:110 (այսուհետև հոդվածում՝ ʼOX). 
5 Keykavus, ʼՕ. 1335/1956:107. 
6 DF, FMS: 19.  
7 Inju Širāzi, H. Farhang-e Jahāngiri II (այսուհետև հոդվածում՝ FJ).  
8 Xalaf-e Tabrizi, M. Borhān-e Qāteՙ, IV (այսուհետև՝ BQ). 
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ուշ շրջանի «Farhang-e Nafisi» 9  բառարանում (1938-1955թթ.) այն 

հիշատակվում է միայն «մաշկի գույնին հակառակ խառը գույներով 

պտավոր ձի» (I։65) իմաստով։ Abraš եզրը պարսկերենում կազմում 

է նաև burabraš (bur- < հին իր. *baura- նախաձևից՝ «մուգ շագանա-

կագույն, փայլուն դեղնակարմիր») 10  «սպիտակ պուտերով 

հրակարմիր ձի» բարդությունը։ «DF» ձիամատյանում 

հիշատակված abraš, burabraš և siyāhabraš11 եզրերը պարսկերենում 

իմաստային հոմանիշներ են համարվում՝ «սև, կարմիր, սպիտակ 

մանր պուտերով ձի» նշանակությամբ։ Արաբական նույն 

արմատին է հանգում նաև պարսկերենում վկայված barīš ՝ 1. 

երկգույն ձի, 2. մաշկի վրա հիմնական գույնին հակառակ 

պուտերով ձի եզրը, ինչպես նաև ebrešāš բառը՝ «ձիու պտավոր 

դառնալ» իմաստով (LD I։241): Քննարկվող բառամիավորը ժ. 

պարսկերենում կիրառվում է նաև «ձիու զարդ, զարդարանք» (LD 

I։241) նշանակությամբ: Արաբական այս փոխառությունը 

հանդիպում է նաև իրանական լեզուներից քրդերենում` ebreš 

«պուտերով ձի», մազանդարաներենում՝ abreš «1. երկգույն 

կենդանի, 2. պտավոր»12 իմաստներով։  

Ուշագրավ է նաև բառամիավորի կիրառությունը հայերենի 

բարբառներում։ Հր. Աճառյանը աբռաշ եզրը տալիս է Արցախի 

բարբառում՝ «լծկան գոմեշ, եզ» նշանակությամբ։13 Հայերենում այն 

կիրառվում է նաև «աշխատող, չարքաշ» իմաստով։  

Ablaq (ابلق)1 14. երկգույն ձի, 2. միայն սև ու սպիտակ գույնի ձի, 

3. սև ու սպիտակ, պիսակավոր, խայտաբղետ, սպիտակ բծերով չալ 

                                                        
9 Nafisi, ʽA., Farhang-e Nafisi V (այսուհետ՝ FN). 
10 Hasandust, M. 1393/2014 I, 527. 
11 DF, FMS:22. 
12 www.tabarestan.ir (08.04. 2018). 
13 Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, I, 2 ( այսուհետև՝ ՀԼԲԲ)։  
14 DF, FMS:18,23; FMZ:132, 139.  
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կենդանի (LD I։248), բռց. «երկգույն»։ Եզրը հանգում է արաբական 

blq «բծավոր, պիսակավոր լինելը» արմատին։ Բառամիավորը 

«երկգույն» նշանակությամբ իմաստային ընդհանրություն ունի 

նաև ablak և abluk ձևերի հետ (BQ I։73; OX 53; LD I: 248- 249; F ՚A 124; 

ՀՄ I: 47;15 P I: 39)։ Բառը պարսից միջնադարյան բառարաններում 

ձիանվան նշանակությամբ վկայված չէ։ «DF» ձիամատյանում 

բավականին մանրամասն խոսվում է ձիու գունային առանձնա-

հատկությունների մասին և հիշատակում դրա komeyt ablaq, bur 

ablaq և siyāh ablaq տարատեսակները։16 Ձին կոչվում է նաև nabate, 

երբ «սպիտակությունը տարածված է ամբողջ մարմնի վրա»։ Եզրը 

ձիու սև ու սպիտակ թույրն է նաև իրանական այլ լեզուներում։ 

Վախաներենում, մունջաներենում, աֆղաներենում այն կոչվում է 

ablaq, (h)ablak/q, 17  իսկ Գիլան նահանգի Աբքենարի և Զիյաբարի 

բարբառներում, բացի ձիանվան վերոհիշյալ իմաստներից, 

նշանակում է նաև «կարմիր և սպիտակ գույնի կով»։18 

Adra ՚ (ادرع)  19 1. սև գլխով և սպիտակ մարմնով ձի, 2. գլուխը և 

վիզը սպիտակ ձի, 3. ոչ ազնվացեղ ձի, 4. ոչխար, 5. սև գլխով և 

սպիտակ մարմնով ուրիշ այլ կենդանի (LD I: 1323), 6. սև ու 

սպիտակ ձի կամ ոչխար, 7. ոչ ազնվացեղ ձի (FN I: 144): Եզրը արա-

բերենում հանգում է dr՚՚ «զրահապատելը, զրահ հագնելը» անորոշ 

դերբային։  

Հարկ է նշել, որ բառամիավորը վկայված է նաև միջին 

հայերենում՝ «ձի, որի մարմինը սպիտակ է, իսկ գլուխն ու վիզը այլ 

գույնի» 20  նշանակությամբ։ Բառանվան մյուս վկայությունը տես-

նում ենք 13-րդ դարի «Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ» 

                                                        
15 Մանսուրյան, Հ., 2005 (այսուհետև՝ ՀՄ)։ 
16 DF, FMS:23. 

 17Стеблин-Каменский, И. М., 1999։76. 
18 Sotude M., 1390/ 2011։25. 
19 DF, FMS:23. 
20 Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., 2009,83 (այսուհետև՝ ՄՀԲ)։ 
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(ԺԳ դար) հայերեն ձիամատյանում. «Եւ կան ի ձիանն չալ ձի, որ 

լինի իր ամէն մարմինն սպիտակ ու գլուխն ու շլինքն այլ գոյն, զինչ 

որ լինի. ասէ իր յարապն ատրայայ»։21  

Adγam)1 22 )ادغم. սև քթով ձի, 2. ձի կամ որևէ չորքոտանի, որի 

քիթը դեմքից ավելի սև է, 3. առանձնահատուկ գույնի ձի (LD I: 

1331; II 10023-10024; F՚A 87): Ձիանվան արաբական արմատն է dγm 

«միացնելը, կազմի մեջ մտցնելը»։ Պարսկերենում նույն ձիու մա-

տակն է daγmā բառաձևը (LD VII:9625): «DF» ձիամատյանում ձիու 

արտաքին նկարագրությունը ամբողջովին տարբերվում է պարսից 

լեզվի բացատրական բառարաններում տրված բացատրությունից։  

Adham (ادهم) 23 1. մոխրագույն ձի կամ ուղտ, որի մոխրագույնը 

սև ու սպիտակ խառը գույներին է հարում, 2. սևաթույր նժույգ, սև 

բաշով և կարմիր պոչով ձի, 3. հեծկան կամ բեռնակիր անասուն 

(LD I:1342; FM I:182; ՀՄ I:66), բռց. «սև կամ մուգ գույն»։ Բառանունը 

բառաբարդված է արաբական dhm «սևացնելը, ծխով, մրով 

պատելը» արմատից։ Եզրը պարսկերեն ձիամատյանում 

հիշատակվում է նաև «ձիու մուգ կարմիր՝ սևին հարող թույրը» 

իմաստով, որն ըստ ձիամատյանի, ձիու թույրերի մեջ 

առաջնակարգ գույն է համարվում։ 24  Եզրը «Farhang-e Nafisi» 

բառարանում հանդես է գալիս մեկ այլ՝ «մոխրագույն՝ սևին հարող 

ուղտ» նշանակությամբ (I:149)։ Արաբական նույն արմատին է 

հանգում նաև պարսկերենում հանդիպող edhemām «1. սևանալ, 2. 

ձիու սևանալ, կարմրել» բառամիավորը։ 

                                                        
21 Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ, 1980,57 (այսուհետև՝ ԲՁ)։ 
22 DF, FMS:20. 
23 DF, FMS:18; FMZ:132, 138.  
24  DF, FNS:21. Այս մասին տե´ս նաև Hasanli, K., Ahmadiyān, L., Kārkard-e rang 

dar ″Šāhnāme-ye″ Ferdowsi, Faslnāme-ye ″Adabpažuhi″, Tehrān, 1386/2007, š. 2, s. 144-

165. 
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Եզրը տեղ է գտել նաև Ռ. Ղազարյանի և Հ. Ավետիսյանի 

«Միջին հայերենի» բառարանում՝ ատհամ «մուգ սև ձի» 

նշանակությամբ։ 25  Այն նույնն իմաստն ունի նաև հայերեն 

ձիամատյանում. «Կան ի ձիանին թուխ սև և փայլկտուկ. եւ 

յարապն ասէ իր անուն ատհամ»։26  

Arsam )1 27 )ارثم. քթի ծայրը կամ վերին շրթունքը սպիտակ ձի, 2. 

ձի, որի վերևի շրթունքի գույնի մեջ սպիտակություն կա, 3. ոչխար, 

որի քթի ծայրը սև է, իսկ ամբողջ մարմինը՝ սպիտակ (LD I:1399; FN 

I:145)։ Եզրը պարսկերեն բացատրական բառարաններում 

իմաստային հականիշ է համարվում almaz «ներքևի շրթունքի մեջ 

սպիտակություն ունեցող ձի» (LD II:2795) բառամիավորին։ 

Հետաքրքիր և ուշագրավ է այն, որ արաբական որոշ ձիանուններ 

պարսից լեզվի բացատրական բառարաններում մեծամասամբ 

հանդես են գալիս արտաքին առանձնահատկությունը նշող իրենց 

իմաստային հականիշային զույգով: Արաբական նույն արմատից է 

նաև elmezāz «ձիու ներքևի շրթունքի սպիտակելը» եզրը։ 

Arǰal )28 )ارجل  1. ձի, երիվար, 2. ոտքի վրա սպիտակ նշան 

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

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

գույնի (LD I:1411; F՚A:154; FS I:113)։ Բառամիավորն իր վերջին ի-

մաստային նշանակությամբ դասվում է արտաքին հազվադեպ 

հատկանիշներ ունեցող ձիերի շարքին։ Պարսկերենում այսպես է 

կոչվում նաև ձիու «առջևի ու ետևի ոտքերի սպիտակ լինելու» 

ֆիզիկական առանձնահատկությունը (FM I:195)։ Եզրը վկայված է 

պարսից լեզվի միջնադարյան «Υiyās ol-loγāt» բացատրական 

բառարանում (LD I:1411), որտեղ «երեք ոտքը սպիտակ, իսկ մեկ 

                                                        
25 ՄՀԲ, 83։ 
26 ԲՁ, 55։ 
27 DF, FMS:27. 
28 DF, FMZ:140. 
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ոտքը այլ գույնի ձին» չարաբաստիկ, դժբախտություն բերող ձի է 

համարվում, ինչպես նաև ավելի ուշ շրջանի «Farhang-e Nafisi» 

բառարանում (I:167)։ Ըստ վկայված արաբական աղբյուրների 29 

նման արտաքին թերություն ունեցող ձին չի կարող դասվել 

ազնվազարմ ձիերի շարքին։ Բառամիավորը հանգում է արաբերեն 

rjl «տղամարդ, առաջատար դառնալը» արմատին։ Պարսկերենում 

նույն արմատից է կազմված նաև rajal եզրը՝ 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)։ Բառանունը ժամանակակից պարսկերենում ունի նաև 

«ավագ, ուժեղ մարդ» նշանակությունը: 

Ašqar )1 30 )اشقر. աշխետաձի, 2. կարմիր բաշով ու պոչով ձի, 3. 

ձի, որի կարմիր գույնը փայլուն սևին է տալիս, 4. մուգ 

կարմրադեղնավուն՝ սևին հարող երանգով ձի, 5. ձիու 

դեղնակարմիր, հրակարմիր թույրը (LD II:2253; F՚A 202; FM I:97)։ 

Բառամիավորը հանգում է արաբական šqr «շիկակարմիր, 

հրակարմիր լինելը» արմատին։ Պարսկերենում եզրը, որպես 

առաջին բաղադրիչ նշելով ձիու թույրը, հանդիպում է հետևյալ 

ձիանուններում՝ ašqar-e adham «շիկասևաթույր ձի», ašqar-e asbah 

«կարմրասպիտակավուն ձի», ašqar-e madami «կարմրադեղնավուն 

ձի» (LD I:1342; FM I: 182; P I:90): Ձին հիշատակում է Օ. Խայյամը՝ 

նշելով միայն ձիանվան վկայությունները տարբեր արաբական բա-

ռարաններում: 31  «DF» ձիամատյանում բավականին մանրամասն 

նկարագրվում է ձիու թույրը և ֆիզիկական արտաքին 

առանձնահատկությունները։ Եզրը «Farhang-e Nafisi» բառարանում 

վկայված է մեկ այլ իմաստով՝ «մուգ կարմիր գույնի ուղտ», 

                                                        
29 Աղբյուրների հիշատակությունը բերված է Դեհխոդայի բառարանի 

հաամապատասխան բառահոդվածում։ 
30 DF, FMS:21. 
31 ʼOX, 1312/1933:55,111։  
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«կարմիր մազերով ուղտ» (I:267): Ձիանունը հիշատակվում 

«Բժշկարան ձիոյ և առհասարակ գրաստնոյ» հայերեն 

ձիամատյանում, որտեղ ձիու բացատրությունը փոքր-ինչ 

հեռանում է ձիանվան հայտնի իմաստից. «...Ի յոր ոտք որ կենար 

սպիտակ ու կենայ ի յինք սև մազեր խառն, նա ասեն իր աշխառ»։32 

Ձիամատյանը նկարագրելով ձիուն և նրա դեղնակարմրավուն 

թույրը, հետևյալն է ասում. «Աշխառը մի քանի հազար երանգ է 

ունենում, ոմանք խլուֆի են ասում, որ դեղին է և մազերը զաֆրանի 

գույն»։ 33  Այնուհետև նշվում է, որ հավանաբար գրիչը այստեղ 

արաբերեն q (ق) տառը շփոթել է f )ف)-ի հետ։34  

Ašhab )35 )اشهب  1. սպիտակ ձի, 2. խառը գույներով՝ սևը կամ 

սպիտակը գերիշխող ձի, 3. մոխրագույն նժույգ, գորշ գույնի ձի, 4. 

սպիտակ մազերով ձի, կապույտ ձի, 5. սպիտակ ջորի, 6. սպիտակ 

էգ այծ (LD II:2289-2290, 2426; LD V:7126; FʼA:205; FM I: 289; ՀՄ I:98), 

բռց. «սևն ու սպիտակը իրար խառնված գույն, որտեղ գերակշռում 

է սպիտակը»: Եզրը արաբերենում հանգում է šhb «մոխրագույն, 

արծաթափայլ լինելը» արմատին։ Ձիմատյանում ըստ գույնի 

առանձնահատկության ձիու հետևյալ անվանումներն են 

հիշատակվում՝ ašhab-e ahmar be sorxi, ašhab-e ahmar be siyāhi, 

ašhab-e xeng, ašhab-e mollama՚: 36  Բառամիավորը իրանական 

լեզուներից հանդիպում է նաև քրդերենում` eşheb «ձիու 

մոխրագույն թույրը»։ 37  Եզրը որպես առաջին բաղադրիչ 

նշանակելով «ձի», պարսկերենում կազմում է նաև՝ ašhab-e axzar 

                                                        
32 ԲՁ, 58։ 
33 ԲՁ, 55, 59։ 
34 Արաբերենում xaluq բառը «հոտավոտ նյութ՝օծանելիք» նշանակությունն ունի, 

որը հանդիպում է նաև պարսկերենում՝ «շաֆրանից պատրաստված բուրավետ 

նյութ» իմաստով։ 
35 DF, FMS:27; FMZ:132. 
36 DF, FMS:22, 23. 
37 Курдоев, К., 1960:240. 
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«կանաչ երկգույն ձի՝ կանաչ-սպիտակ, կանաչ-սև» (LD II:2291), 

ašhab-e adham «երկգույն սև ձի» (LD II:2291), ašhab-e ašqar «հրա-

կարմիր գույնի ձի, աշխետ ձի» (LD II:2291), ašhab-e hadidi «ձիու 

սպիտակ թույրը սև մազերի հետ, որտեղ գերիշխողը սևն է», ašhab-e 

sūsanī «ձիու դեղին թույրը սպիտակի հետ», ašhab-e qertāsi «ձիու 

փայլուն սպիտակ թույրը», ašhab-e kafuri «սպիտակ մարմնով ու սև 

մազերով ձի», որը նաև ձիու թույր է (LD II:2291), ašhab-e modannar 

«սպիտակ փայլուն, տարածված պուտերով ձի», ašhab-e mofallas 

«սպիտակ փայլուն ձի, վրա սև կետեր կան» (LD II:2291) 

բարդությունները: Պարսկերենում նույն արմատից է նաև šāheb ա-

րաբական փոխառությունը՝ 1. սպիտակամազ ձի, 2. մարմնի վրա 

սպիտակ նշաններ ունեցող ձի, որը գերազանցում է սևին կամ նրա 

մարմնի հիմնական գույնին, 3. մոխրագույնը սևի ու սպիտակի 

հետ միասին խառը երանգով ձի (LD IX:12397), ինչպես նաև 

šahab/šohbat (LD IX:12868) «սպիտակը սևի վրա» գունախառնուրդի 

անվանումը: Ձիանվանվան վկայությունը հանդիպում է նաև միջին 

հայերենում՝ աշհապ «սպիտակավուն, մոխրագույն» 

նշանակությամբ։38  

Xa(-e)yl (خیل)1 39. ձիերի խումբ, երամակ 2. ձիեր, 3. այրուձի, 

հեծյալների բանակ (LD VI:8965; F’A:593; FM I:1471; FS II:971; Б:243): 

Եզրը նույն նշանակությունն ունի նաև արաբերենում։ Այն պարսից 

լեզվի միջնադարյան բառարաններում վկայված է միայն «զորք, 

բանակ» նշանակությամբ։ Պարսկերենում բառանվան իմաստային 

հոմանիշներն են silah (LD VIII:12251; FM II:1982; P II:52), fasilah (LD 

X:15135), fasīla (-e) (FM II:2547) արաբական փոխառությունները: 

Բառիմաստի ընդլայնման արդյունքում պարսկերենի 

                                                        
38 ՄՀԲ, 69։ 
39 DF, FMS:15. 
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անորոշության ی-/i- հոդի հավելմամբ այն ստացել է «շատ, բազում» 

իմաստը։ 

Komayt (-meyt) (کمیت) 40  1. սև պոչով և կարմիր բաշով ձի, 2. 

փայլուն մուգ կարմիր՝ սևին խփող թույրով ձի, որի պոչն ու բաշը 

սև են, 3. կարմիրի ու սևի միջև գտնվող թույրը (LD XI:16395; FM 

III:3078): Եզրը կիրառվում է ինչպես հովատակի, այնպես էլ 

մատակի համար։ Բառամիավորը «Nouruznāme»-ում 

հիշատակվում է «դիմացկուն և հաստատակամ ձի» իմաստով։ 41 

Ձիանվան նշանակությամբ Օ. Խայյամը վկայում է նաև մեկ այլ 

բարդություն՝ pise komeyt «չենթարկվող, վատ բնույթի ձի»42 եզրը, 

բռց. «պիսակավոր սև պոչով ու կարմիր բաշով ձի»։ Եզրը 

հիշատակվում է նաև «Qābusnāme»-ում որպես «ամենալավ գույնի 

ձի»։43 Բառանունը նույն իմաստն ունի նաև միջնադարյան «Borhān-

e Qāte՚» բառարանում (III:1697): Բառանունը արաբերենում նաև 

ձիու «շիկակարմիր, շառատագույն» թույրն է, որը նույնն է նաև 

պարսկերենում: Պարսկերենում ձիու վերոնշյալ թույրի 

հոմանիշային զույգերն են ašqar (LD II:2253; F ՚A:202; ՀՄ I:97), kahar 

(LD XI:16565; FM III:3142; ՀՄ II։858), koran / korand /koranda (-e) 

/korang /korange/kūrang /koranga (-e) (LD XI։16125,16127, 16128; Р II։ 

322)` «կարմիր գույնը փայլուն սևին հարող» բառաձևերը։ 

Ձիանունը հանդիպում է նաև ժամանակակից իրանական 

լեզուներից քրդերենում՝ koumeĭt «սև բաշով ու պոչով շեկ ձի» 

(III։1921) նշանակությամբ:44  

Ուշագրավ է նաև ձիու վկայությունը հայերենում։ Նոր 

Հայկազյան բառարանում եզրն ունի քումայթ «խարտյաշ, շեկ» 45 

                                                        
40 DF, FMS:20, 137. 
41 ʼOX, 1312/1933:53. 
42 ʼOX, 1312/1933:116. 
43 Keykavus,ʼՕ. 1335/1956:106. 
44 Dictionnaire kurde-français, 1879:342. 
45 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, 1837, II,1012։ 
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նշանակությունը, որը նույնն է նաև «Բառգիրք ի բարբառ հայ եւ 

իտալական» 46  և «Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի» 47 

բառարաններում։ Հր. Աճառյանը սխալ համարելով վերոհիշյալ 

մեկնությունը, բառին տալիս է արաբ. kumait «արմավագույն 

մարմնով և սև պոչով ձի» բացատրությունը։ 48  Եզրն իր 

գործածությունն է գտել նաև միջին հայերենում՝ վկայելով 

բառանվան արաբական ծագումը. քումայթ 1. արմավագույն, 2. 

նույն գույնի ձի նշանակությամբ։ 49  Ձիու գույնի 

առանձնահատկության մասին է խոսվում նաև «Գիրք 

Վաստակոցում». «Գովելիքն 'ի գոյնս՝ երեք են: Պղատոն 

իմաստունն զպօզն գովեաց, եւ 'ի հետ՝ զճնդիկ սեւն. եւ ապա 

զքումայթն»50 և միջնադարյան հայերեն ձիու բժշկարանում. «...Եւ 

կա խիստ թխգոյն քումայթ։ Եւ կան ի քումայթնին կարմիր 

թխգոյն» 51 ։ Բառամիավորը ժամանակակից հայերենի 

բացատրական բառարաններում չի հանդիպում։ 

Modannar )52 )مدنر  պտավոր, ճանճկեն ձի, որի մարմնի 

պուտերն ավելի շատ են հայտնի abraš պտավոր ձիու խալերից (LD 

XII։18148): Բառանունը հանգում է արաբերեն dnr «դրամ կտրելը, 

հատելը» արմատին։ Եզրը նաև ձիու «պտավոր, ճանճկեն» 

արտաքին հատկանիշն է, որից էլ պարսկերենում ունենք ašhab-e 

modannar «փայլուն սպիտակ սև պուտերով ձի» (LD II։2291) 

բարդությունը։  

Այսպիսով, «Do Farasnāme. Mansur o manzum» պարսկերեն 

ձիամատյանը գիտական, գրական և մշակութային տեսակետից 

                                                        
46 Բառգիրք ի բարբառ հայ եւ իտալական, 1837,1481։ 

47 Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի, 1865,837։ 
48 Հայերեն արմատական բառարան, IV, 1926,591։ 
49 ՄՀԲ, 815։ 
50 Գիրք Վաստակոց, 1877,199։ 
51 ԲՁ, 55։ 
52 DF, FMZ:138. 
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շատ արժեքավոր երկ է։ Այն բավականին հանգամանալից 

տեղեկություններ է տալիս պարսկերենում հանդիպող բնիկ և 

արաբական փոխառյալ ձիանունների, դրանց ցեղատեսակների 

բազմազանության, ֆիզիկական արտաքին հատկանիշների, 

կառուցվածքային ու գունային առանձնահատկությունների և 

այլնի մասին։ Ձիամատյանում վկայված արաբական ծագման 

ձիանունները ներկայացված են բավական հարուստ 

բառապաշարային միավորների բույլով, ինչը բնորոշ է պարս-

կերենի ողջ ձիանվանական համակարգին՝ հաշվի առնելով 

արաբերենի թողած նշանակալից ազդեցությունը պարսկերենի 

վրա, որի արդյունքում արաբերենից փոխառյալ բառերը, ըստ 

էության, դուրս են մղել բնիկ իրանական ծագման բազմաթիվ բա-

ռամիավորներ կամ հանդես են գալիս որպես դրանց հոմանիշներ։ 

Ուշագրավ է հատկապես չափածո ձիամատյանի տրամադրած 

բառամթերքը, որն իր տեսակի մեջ եզակի է և լրացնում է մյուս 

աղբյուրներից հայտնի ձիանունների համակարգը որոշ նոր բառա-

միավորներով։ Ձիամատյանում վկայված բառամիավորները 

կարևորվում են նաև ձիաբուծության վերաբերյալ եզրերի, 

ձիաբուժական բազմաթիվ նյութերի և դեղաբույսերի ներկա-

յացման տեսանկյունից` հատկապես հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ նշված ոլորտներին առնչվող բառապաշարի 

զգալի հատվածը կիրառելի է ժամանակակից Իրանում 

ձիաբուծության մեջ։ 
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НЕКОТОРЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛОШАДЕЙ АРАБСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОГЛАСНО ПЕРСИДСКОМУ 

ЛЕЧЕБНИКУ ЛОШАДЕЙ «DO FARASNĀME. MANSUR O 

MANZUM» 

Резюме 

Заруи Хачатрян 

zara.khachatrian@ysu.am 
 

Ключевые слова: арабский, этимология, наименования лошадей, формант, 

лечебник лошадей, заимствование 
 

В персидском языке среди наименований домашних животных 

чаще всего встречаются заимствованные из арабского языка 

наименования лошадей. В настоящее время только небольшая часть из 

них используется в активном словарном фонде персидского языка. 

Большая часть из этих наименований лошадей в персидском языке 

подверглись некоторым фонетическим и огромным смысловым 

(семантическим) изменениям. Следует также отметить, что в самом 

арабском языке только небольшая часть из этих заимствований 

используется в виде наименований лошадей. Наименования лошадей 

арабского происхождения, которые перечислены в книге «Do 

farasnāme. Manzur o mansur», представлены довольно богатым 

соцветием словесных единиц. Некоторые из них рассматриваются в 

этой статье, подвергнув подробному анализу.  

 

SOME ARABIC 0RIGIN HORSE APPELLATIONS ACCORDING 

TO PERSIAN LANGUAGE HORSE BOOK «DO FARASNĀME. 

MANSUR O MANZUM» 

Summary 

Zaruhi Khachatryan 

zara.khachatrian@ysu.am 

 
Keywords։ arabic, etymology, horse names, term, horse book, loanwords 
 

Most frequently, in the appellation of the domestic animals in Persian 

language we encounter with the borrowed horse names of Arabic origin, 

from which only a few are now used in the active word-stock of Persian 

language. Most of these appellations have been subjected to some phonetic 

and vast semantic modifications. It should be noted that a few segments of 

these Arabic loan words are still used as horse appellations in the lender 
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language. The Arabic origin horse names in the Persian language horse book 

of «Do farasnāme. Manzur o mansur» are represented with quite rich 

vocabulary units. In this article we have done a comprehensive examination 

of these appellations.  
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