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XIX դարի սկզբին արաբական երկրներում տիրող 
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խալիֆայության օրերից ունեցած արտոնյալ վիճակը, սակայն 
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երկբարբառության պայմաններում խոսակցական լեզվի 
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անկախության ամրապնդման և ուրույն ճանապարհով 

զարգանալու համար:  

XIX դ. վերջից մինչև XX դ. կեսերը մենք ականատես ենք 

Մաղրիբում, ինչպես նաև արաբական մի շարք այլ երկրներում 

տեղ գտած յուրօրինակ սոցիոլեզվական երևույթի` սկզբնապես 

ձևավորված երկբարբառությանը գոյակցող երկլեզվության 

(արաբերենի ու իսպաներենի կամ արաբերենի ու ֆրանսերենի 

միաժամանկյա կիրառում). ընդորում այս կամ այն 

հասարակական խավի, էթնիկ կամ կրոնական խմբի առօրյա 

լեզուն գոյատևում էր ստատուս քվոյի կարգավիճակում: 

Այսուհանդերձ ոչ այդքան վաղ անցյալում մշակութային 

միատարրությամբ առանձնացող արաբական 

հասարակություններում ի հայտ եկող շերտավորումը, 

մշակութային անջրպետը բերեց նրան, որ այսպես կոչված «բարձր» 

խավերի ներկայացուցիչների` գիտատեխնիկական, քաղաքական, 

տնտեսական, բժշկական վերնախավի, համալսարանականների և 

մշակութային գործիչների համար առօրյա, նրանց 

մասնագիտական նախասիրության ծնունդ «կենցաղային» լեզուն 

դարձել էր Ֆրանսերենը (օրինակ՝ Սիրիայում, Լիբանանում, 

ՀյուսիսաՖրիկյան երկրներում), իսկ որոշ երկրներում (օրինակ` 

Պաղեստինում և մինչև XX դ. վերջ Հորդնանանում)` անգլերենը1:  

Արաբական Նահդայի հետ կապվում է միջին դարերից գրեթե 

ստատիկ վիճակում ժառանգած լեզվական իրողության,

(դասական, նորմատիվ արաբերեն) լեզվի 

կոդիՖիկացման հերթական փուլը, որն անդրադարձավ գրական 

արաբերենի փոխակերպման, արդիականացման ու հետզհետէ՝ 

                                                        
1 Տես, օրինակ՝ Mahmoud A. Al-Khatib, Aspects of Bilingualism in the Arab World: An 

Introduction, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, January 

2006, էջ 3-4 
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հասարակական կարգավիճակի բարձրացման վրա: Ընդ որում այս 

գործընթացում դրսևորոված կարծես իրարամերժ երկու 

միտումների՝ պահպանողականության և արդիականացման. 

դրանց փոխազդեցության արդյունքում ջատագովների մեծ բանակ 

ունեցող երկու միտումներն էլ հավասարապես նպաստեցին 

գրական լեզվի զարգացմանը: «Պահպանողական և ազատական 

բարեփոխումների կողմնակիցներն եկել էին 

փոխհամաձայնության առ այն, որ արաբերենում 

բարեփոխումներն ուղղակի անխուսափելի են. սակայն նրանք չէին 

կարող գալ ընդհանուր հայտարարի թե ինչ խորությամբ են 

ապագա բարեփոխումներն ընկղմվելու լեզվական նյութի մեջ, ինչ 

մեթոդներ են կիրառվելու և, ինչ ամենաէականն է՝ ինչպիսին են 

լինելու լեզվական բարեփոխումների հայեցակարգային 

մոտեցումները»2:  

 Արդի գրական արաբերենի վերածննդին նպաստեց 

Արաբական Նահդայի 3  ժամանակաշրջանում Եգիպտոսում և 

մերձավորարևելյան արաբական երկրներում՝ առավելապես 

Սիրիայում և Լիբանանում գրողների, գրականագետների, 

հասարակական ու մշակութային մյուս գործիչների, 

լեզվաբանությամբ զբաղվող անհատների գործունեությունը, որը 

հիմք նախապատրաստեց արաբերենի արդիականացման 

ակադեմիական ուսումնասիրությունների համար: Այսպես, 

լիբանանցի հանրահռչակ գրող-հրապարակախոս Բուտրուս ալ-

                                                        
2 Patel, Abdulrazzak, Language Reforms and Controversy, The Arab Nahda, Edinburgh, 

2013, p 121:  
3 Արաբական Նահդա (արաբ.՝ nahda) եզրը կիրառվում է XIXդ.-XX դարի սկզբում 

արաբական մի շարք երկրներում (հիմնականում՝ Եգիպտոս, Սիրիա, Լիբանան, 

մասամբ՝ Պաղեստին և հյուսիս-աֆրիկյան արաբական երկրներ) թափ առած 

արաբական ազգային մշակութային շարժմանը: Տես, օրինակ՝ Brugman, J., An 
introduction to the history of modern Arabic literature in Egypt, Leiden : E. J. Brill, 

1984., էջ 8-9  
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Բուսթանին (1819-1883), անմիջականորեն ներգրավված լինելով 

Դամասկոսում 1868թ. հիմնադրված սիրիական գիտական 

ընկերակցության (al-Jam`iyyatu-l-`ilmiyyatu-s-suriyya) գործունե-

ության մեջ, մեծ աշխատանք տարավ, որպեսզի ի շարս իր կողմից 

առաջնային համարվող կրոնափիլիսոփայական ու սոցիալ-

մշակութային ոլորտներին, հասարակության լայն շերտերը 

հնարավորություն ունենան ծանոթանալու արաբական արդի 

բանասիրության ու լեզվագիտության խնդիրներին: Բուսթանիի 

հետ միասին այլ արաբ մտավորականներ՝ գրող-հրապախոսներ 

Ռիֆա`ա Ռաֆիա աթ-Թահթաուին (1801-1873), Ջամալ ադ-Դին 

ալ-Աֆղանին (1838-1897), Մուհամմադ ՝Աբդուն (1849-1905), 

՝Աբդեռռահման ալ-Քաուաքիբին (1855-1902) և շատ ուրիշներ, 

մշտապես բարձրացնում էին դասական արաբերենի 

վերակենդանացման հարցն ու ազգային զարթոնքի համար 

կարևորագույն խնդիր համարում առօրյա կյանքում դրան 

գործնական նշանակությունը վերադարձնելը

Այդ դիսկուրսը չսահամանափակվեց XIX դ. բարեփոխչական 

շարժման ժամանակ հնչեցրած հին ու նոր, պահպանողական ու 

հեղափոխական տեսակետներով: Արաբերենի ուսուցումը 

ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցնելու և 

ամենակարևորը` ընդհանուր ստանդարտին բերելու, լայն 

խավերին հասկանալի դարձնելու նպատակով ազգային և 

վերազգային կառույցներին ուղղված կոչով 1932թ. դիմեցին արաբ 

մտավորականները՝ Տահա Հուսեյնի գլխավորությամբ: Վերջինս 

հանդես էր գալիս թե՛ լեզվի, և թե՛ դրա քերականության 

ուսումնառությունը պարզեցնելու դիրքերից: Նա նաև հայտարարել 

էր, որ կրթությունը պետք է մարդուն նույնչափ հասանելի լինի, 

որքան օդն ու ջուրը, և քանի որ դասական արաբերենն այլևս ի 

վիճակի չէ սպասարկել ժամանակակից կյանքի աճող 
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պահանջները, անհրաժեշտ է օգտագործել բոլոր, այդ թվում 

բարբառային տարբերակների լեզվական հարստությունը4: Հնչում 

էին առաջարկություններ նույնիսկ միավորելու գրական ու 

խոսակցական արաբերենը, ստեղծելով այսպես կոչված՝ 

միջանկյալ արաբերեն` al-`arabiyyatu-l-wusta, որը հավասարաչափ 

հասկանալի կլինի թե՛ միջնադարյան գրականություն ընթերցողի 

թե՛ արաբական աշխարհի ցանկացած վայրում կենցաղային զրույց 

վարողի համար: Այս գաղափարն ունեցավ իր հետնորդներին 

նույնիսկ արևմտյան արաբագիտական կենտրոններում5: Դիցուք՝ 

միջանկյալ արաբերենի ներմուծումը կարող էր լուծել ոչ միայն 

գրական ու խոսակցական արաբերենի միջև տարբերությունը 

մեղմացնելու, այլև միմյանց մերձեցնել բազմաթիվ կենտրոններում 

անկախ կերպով զարգացած լեզվի բարբառային տարբերակները:  

Արաբական ազգային զարթոնքի գաղափարախոսությունը 

թիրախավորում էր միջին դարերից մինչև XIX դ. վերջ եվրոպական 

քաղաքակրության հետ արաբական մշակույթի ակտիվ շփումների 

հետևանքով գրական արաբերերնում առաջացած եվրոպական 

լեզուներից բազմաթիվ փոխառությունների՝ արաբերեն 

համանմաններով փոխարինելու խնդիրը: Ուշագրավ է, որ այդ 

դիսկուրսը գրեթե շրջանցում էր իսլամի ոսկե շրջանում 

եվրոպական այլ լեզուներից (հունարեն կամ լատիներեն), վաղ 

միջնադարում պարսկերենից կամ ուշ միջնադարում օրինակ՝ 

թուրքերենից փոխառությունները, կենտրոնանալով հիմնականում 

նոր շրջանում եվրոպական քաղաքակրթության անմիջական 

ազդեցության վրա: Այդպես, ժամանակակից բրիտանացի 

արևելագետ Դանիել Նյումանը գրում է. «...XIX դ. Եվրոպայի հետ 

                                                        
4 https://aldoadoa.wordpress.com/2019/04/14/taha-hussein-intellectual-battles-on-
potato-carrots/ 
5 Տես, օրինակ՝ Berque, Jacques, Cultural expression in Arab society today, Trajectory of 

a Language, Austin, TX, University of Texas Press, 1978. 
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ուղիղ կամ անուղակի շփումների ինտենսիվության աճի 

արդյունքում նոր գիտակարգերի և հայեցակարգերի համար 

բառաստեղծության խնդիր էր առաջացել: Ամենադյուրինն այս 

պարագայում նշանելին (signifié) նշանի (signifiant) հետ մեկտեղ 

փոխառելն է, ինչը սովորական երևույթ է աշխարհի բոլոր 

լեզուների համար...»6: 

Արանական Նահդայի ժամանակաշրջանում արաբերենի ու 

արաբական լեզվագիտության ոլորտներում իրականացվող 

բարեփոխումները հիմնված էին երեք հիմնական մոտեցումների 

վրա7.  

առաջինը. դասական արաբերենն անկրկնելի է, իդեալական և 

ժամանակից վեր: Այն իր մեջ բավականաչափ ներուժ է 

պարունակում ժամանակակից քաղաքակրթական 

իրողություններին համապատասխանելու համար: Նման 

մոտեցման ջատագովներն էին XIX դ. արաբ լուսավորիչներ 

Մուհամմադ Աբդոն, Ռիֆ՝աթ Ռաֆիա աթ-Թահթաուին, Բուտրուս 

ալ-Բուսթանին և այլոք: Նրանք մերժում էին Արաբական 

Խալիֆայության անկումից մինչև արաբական Նահդա ընկած 

շրջանում բնական փոխակերպումների ու ազդեցությունների 

արդյունքում բառապաշարի, հնչյունային, ձևաբանական և 

շարահյուսական մակարդակներում արձանագրված 

նորամուծությունները և հանդես գալիս գրական լեզուն

բարբառային ու ժառգոնային տարբերակներից ամբողջովին 

մաքրելու օգտին:  

                                                        
6 Daniel L. Newman, The European Influence on Arabic during the Nahda: lexical 
borrowing from European languages (ta’rib) in 19th-century literature, Haute Ecole de 

Bruxelles, 2002, pp. 11-12 
7 Տես՝ Patel, Abdulrazzak, Language Reforms and Controversy, The Arab Nahda, 

Edinburgh, 2013, էջ 102-106:  
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երկրորդը. լեզուն առաջին հերթին պետք է արտացոլի դրանով 

հաղորդակցվող հասարակության գիտամշակութային 

նվաճումները և չխոչնդոտի հասարակության լայն խավերին 

գիտության ու տեխնոլոգիաների նվաճումներին արագ 

ծանոթացնելու գործընթացին: Այդ մոտեցումը պաշտպանում էին 

հիմնականում քրիստոնեական համայնքները ներկայացնող 

լիբերալ բարեփոխիչների բավական ստվար հատված` Ահմադ 

Ֆարիս աշ-Շիդյակը (1805-1887), Յուսուֆ ալ-՝Ասիրը (1815-1889), 

Ջուրջի Զեյդանը (1861-1914) և Յա՝կուբ Սարրուֆը (1852-1927): 

Տեղեկատվության ծավալների ավելացման և դրանց 

փոխանակման օր օրի արագացող տեմպերի պայմաններում 

նրանք առաջարկում էին չհնարել հեծանիվ և արաբականացնել 

օտար հողի վրա առաջացած հասկացությունները, որպես հիմք 

ընդունելով իրենց ոչ-արաբական ծագումնաբանությունը: Դրա 

հետ մեկտեղ առաջարկվում էր գրական հռչակել ինչպես 

բարբառային արտահայտություններն ու հասկացությունները, 

այդպես էլ խոսակցական, ժարգոնային տարբերակները, որոնք 

առօրյայում կիրառում են հասարակության ամենալայն խավերը:  

երրորդը. բարեփոխումների ընթացքում անհրաժեշտ է գտնել 

այսպես կոչված «ոսկե միջինը»: Արաբերենի ներուժն 

օգտագործելու հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է ժողովրդին 

հասկանալու համար որոշակի պարզեցում մտցնել բառապաշարի 

և քերականական նորմերի մեջ և չխորշել լայն շերտերի կողմից 

կիրառվող խոսակցական տարբերակաները: Այս միտումն 

ամենաշատն արտահայտվեց Տահա Հուսեյնի գլխավորությամբ 

Կահիրեի լեզվի ակադեմիայի որդեգրած քաղաքականության մեջ, 

որը, մասնագետների գնահատմամբ, ավելի դրական 

արդյունքների հանգեցրեց արդի գրական արաբերենի 

ստանդարտացման մեխանիզմների և համաարաբական գիտական 

լեզվի մշակման մեջ: 
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Լեզվական բարեփոխումների «ամենաարմատական» 

նախագիծը XX դ. 50-ական թթ. Բեյրութի ամերիկյան 

համալսարանի դասախոս Անիս Ֆրայհաինն էր: Արաբերենը 

արդիականացնելու և քերականական խրթին կանոնները 

պարզեցնելու վերաբերյալ իր «al-Amθalu-l-lubnāniyyati-l-hadīθa» 

(Արդի լիբանանյան արտահայտությունները) աշխատությունում 

նա ելնում է հետևյալ նախադրյալներից. (1) fuşħa-ն չի կարող 

փոխարինել խոսակցական արաբերենին որպես բնական 

խոսակցական լեզու և (2) գործնականում իրականանալի չէ 

տեղական բարբառներից մեկի կամ խոսակցական որևէ մեկ լեզվի 

ընտրությունը և հետագայում ամբողջ արաբախոս աշխարհի 

կողմից նրա արհեստական, որպես lingua franca կիրառումը։ 

Արաբերենի սոցիալական կարգավիճակի բարեփոխման 

վերաբերյալ Ֆրայհայի առաջարկությունները հենվում են հետևյալ 

մոտեցումների վրա.  

ա) անհրաժեշտ է շրջանառության մեջ մտցնել այսպես 

կոչված ՙհատուկ սինթեզված fuşħa-ն՚, որը մի կողմից ազատ կլինի 

ժամանակավրեպ դասական արաբերենից, իսկ մյուս կողմից 

սերտորեն կապված կլինի խոսակցական արաբերենի տարբեր 

ձևերի հետ,  

բ) սինթեզված արաբերենը պետք է օգտագործել գրական նոր 

միջավայր ձևավորելու համար,  

գ) ցուցակագրել և ստանդարտացնել այդօրինակ fuşħa-ի 

հնչույթաբանական, ձևաբանական և շարահյուսական 

առանձնահատկությունները,  

դ) արաբական հանրությանը ներկայացնել նոր 

ստանդարտները և խրախուսել ընդունել դրանք,  
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ե) վերափոխել արաբական գիրը, ընտրելով 

«լատինականացման» ուղղությունը 8:  

Ֆրեյհայի առաջարկություններն՝ իրենց ՙհեղափոխական՚ 

բնույթով, բնականաբար, մասնագիտական և հասարակական 

միջավայրում բավական բացասական գնահատականի 

արժանացան: Միևնույն ժամանակ, բոլորին հասկանալի լինելու 

պատճառով միջբարբառային հաղորդակցման ավելի դյուրին 

միջոցի դերը ստանձնած արդի գրական արաբերենը (ԱԳԱ) 

բնականոն կերպով ձգտում էր պարզության, ինչը անհրաժեշտ էր 

հաղորդակցման տեմպերի արագացման ու տեղեկատվության 

ծավալների ընդլայնման պայմաններում:  

Պարզեցման տիպիկ սխեմաներ են համարվում, օրինակ 

խոսակցական տարբերակներում դասական արաբերենից ԱԳԱ-ի 

ժառանգած լծորդված երկրորդ դիրքերում և 

մակադրություններում բառային վերջավորությունների 

կրճատումը:  

Fi nafsi-l-waqti, կամ saufa taqumu-l-muqābalatu yauma-l-arba`a-l-

qādimi... արտահայտություններում ԱԳԱ-ի խոսակցական 

տարբերակում առաջին հերթին դուրս են մղվում քերականական 

նշանակությունների ծանրաբեռնվածությունը կրող 

վերջավորությունները. nafsi-l-waqt(i), muqābala(tu), qādim(i) և 

ապա` զրոյացվում nafs-i, taqum-u, yaum-a բառերի 

վերջավորությունները, և նույն արտահայտություններն արդեն 

հնչում են հետևյալ կերպ. Fi nafs æl-waqt, saufa tagum- æl-

muqābala yaum-æl-arba`a-æl-qādim: Բնական փոխակերպումներ են 

կատարվում նաև բառապաշարային մակարդակում. ինչը հատուկ 

էր արաբերենի բառապաշարին պատմության ողջ ընթացքում:  

                                                        
8 Anis Freiha, al-Amθalu-l-lubnāniyyati-l-hadīθa, Beirut, 1953, pp. 3-4 
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Արդեն վաղ միջնադարից մեզ ծանոթ naħt -ի մեթոդը, որը 

հաջողությամբ կիրառվում էր օտար, ոչ սեմական ծագում ունեցող 

հասկացությունների արաբերեն թարգմանելիս, արգասաբեր եղավ 

նաև նոր ժամանակներում: XIX դարում փոխառությունների 

համար ta`rib9-ի մեթոդներից ինչ որ չափով ամենատարածվածը 

եղավ պատճենման մեթոդը, քանզի այս ճանապարհով նոր 

հասկացության ներմուծման արդյունքում բառային միավորն 

ավելի լավ է սերտաճում լեզվի կառուցվածքին: Այս մեթոդի 

շնորհիվ ծնվեցին արդեն XX դ. հատուկ հետևյալ 

արտահայտությունները. Uhādiyatu-l-jānib` (անգլ. unilateral ` 

միակողմանի), radd-fi`l (անգլ. re-action` ռեակցիա), wada`a hajru-l-

asās (հիմնադրել, բառացի` հիմնադրման քարը դնել, անգլ.` lay the 

foundation stone) և այլն:  

Չնայած naht-ի արդյունավետության, այնուամենայնիվ չեն 

դադարում նաև ուղիղ փոխառությունները: Հասարակական ու 

քաղաքական արժեք ունեցող տերմիններն ընդօրինակվեցին 

արդեն ոչ թե ֆրանսերենից, այդ լեզվին հատուկ հնչողությամբ, այլ 

ակադեմիաների կողմից առաջարկվող ձևահնչյունային 

կաղապարներով: Ավելի վաղ շրջանառության մեջ մտած 

հունական aristoqratiyya, dimoqratiyya բառերի հետ 

մեկտեղ ՙարաբականացվեցին՚ բազմաթիվ այլ հասկացություններ, 

առանց որոնց հնարավոր չէ պատկերացնել արդի 

հասարակաքաղաքական գիտություններն ու 

հրապարակախոսական տեքստերը` liberaliyya, istratijiyya, 

giostratijiyya, taqtiqiyya, diblomassiyya, barlaman և այլ:  

                                                        
9 Ta`rib-ը լեզվաբանական գործընթաց է, որը ենթադրում է օտար ծագում ունեցող 

հասկացությունների ու երևույթների, դրանց նշանակությունը արտահայտող 

բառույթների և բառարմատների՝ արաբերենի բառակազմական ու 

քերականական նորմերին համահունչ արաբական համանմաններով 

փոխարինումը  
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Համաշխարհային տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների 

առաջընթացին զուգահեռ արաբերենում ի հայտ եկան Otostrad` 

(ֆր. Autostrade` մայրուղի), tilifoun (անգլ կամ ֆր.` telephone` 

հեռաձայն), radio և այլ նոր բառեր: Ընդ որում այս 

արտահայտությունների լայն օգտագործմանը չխոչընդոտեց 

նույնիսկ այն հանգամանքը, որ դրանց համար գտնվել էին 

արաբական ծագում ունեցող համարժեքներ` at-tariqu-r-ra`isiyy, 

hatif, iza`atun և այլն: Ուղիղ փոխառությունները երբեմն այնքան 

սովորական էին թվում լեզվակիրների համար, որ դա բերում էր 

նույնիսկ երկու մեթոդների հիբրիդացման, qiyyas-ի նոր տեսակի. 

Iza`atu-r-radio, ապա` iza`atu-t-tilifizion, tariq-al-otostrad, jihazu-t-

tilifoun և այլն:  

Ածանցման նոր երևույթներ նույնպես հատուկ են XX դարին, 

ինչպես օրինակ` այլևս ոչ միայն հիբրիդացման, այլև բառաստեղծ 

նշականություն ստացան ուղիղ փոխառություն հանդիսացող 

միավորները, որոնք ՙարաբանակացման՚ արդյունքում ընդունեցին 

արաբական ծագում ունեցող արմատային տեսք` իր բոլոր 

բառաստեղծ հետևանքներով` Tilifon – talfana (հեռաձայնել, 

հեռախոսով զանգել), sharraja – (ֆր. charge` լիցքավորել 

մարտկոցը) – tashrīj (լիցքավորում), sharrāj (լիցքավորող), musharraj 

(լիցքավորված) և վերջապես` alatu-t-tashrīj – (լիցքավորող սարք): 

Վերջինը նույնպես հիբրիդացման նոր տեսակի արտահայտություն 

է:  

Այդուհանդերձ արաբերենի արդիականացման ու 

ստանդարտացման գործընթացները միշտ չէ, որ ընթացել են 

հիբրիդացման տրամաբանությամբ: Շնորհիվ Դամասկոսի և 

Կահիրեի լեզվի ակադեմիաների կողմից որդեգրած լեզվական 

քաղաքականության, XX դ. արաբերենի բառապաշարը 

հարստացվեց ավանդական բառակազմության ռեսուրսների 

օգտագործմամբ: Հիշարժան են արաբական հասարակական-
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քաղաքական տերմինաբանության մեջ կատարած 

նորամուծությունները: Եթե հասարակությունը կառավարվում էր 

իսլամական իրավունքի` šari`a(t)-ի օրենքներով, այդ բառով 

կազմած բառակապակցությամբ մեկ այլ տերմինի` aš-šari`atu-l-

madaniyya-ի (քաղաքացիական իրավունք) վերաբերյալ մեծ 

դիմադրություն էր առաջացնում առաջին հերթին հոգևոր դասի 

կողմից: Նման վերաբերմունքի արժանացան, օրինակ, դեռևս XIX 

դարի կեսերին արևմտյան ազդեցությունը մերժելու նպատակով 

երիտթուրքերի կողմից վերցրած արաբածին hukuma(t) 

(կառավարություն) կամ jumhuriyya(t) (հանրապետություն) 

բառերը, որոնք արաբական հրապարակախոսական հենքի մաս 

դարձան միայն XX դարի սկզբին՝ շնորհիվ Դամասկոսի 

ակադեմիայի հրատարակությունների10: 

Նշված շրջանում և նախքան արաբական հասարակության 

ներսում սեփական բառապաշարի զտեղեն բնույթը պահպանելուն 

ուղղված համարկագված ավանդույթի ձևավորումը և այս դեպքում 

սովորական համարվող «արաբականացման», ta`rīb-ի 

գործընթացները, նորամուծությունները պարզապես հայտնվում 

էին այս կամ այն տեղայնքի խոսակցական լեզվում, ձեռք բերելով 

իրադրական կամ ավելի ստույգ նպատակային նշանակություն: 

Գործընթացն առավել ցայտուն էր արտահայտված բառային 

մակարդակում, որտեղ սեփական լեզվական սահմանափակ 

միջոցների պարագայում գիտատեխնիկական կամ որևէ այլ 

բնագավառում կատարված նորարարություն, հասարակական 

արժեք ստացած նորամուծություն արաբական հասարակություն 

էր ներթափանցում իր բառային նշանակչի հետ միասին: Եվ միայն 

մի քանի տասնյակ տարի անց, երբ այդ նորարարությունն իր 

                                                        
10http://www.arabacademy.gov.sy/ar/page16309/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9 
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ոևոշակի տեղն էր գրավում արաբական իրականության մեջ, 

արաբական լեզվաբանական միտքը համարժեք տարբերակ էր 

սկսում փնտրել այս կամ այն մեթոդով դրա արաբականացման 

համար:  

Օտար լեզուներից բառային միավորների ներմուծումն ու 

նորերի առաջադրումը Նահդայի շրջանում տարբերվում էր 

միջնադարում եղած նույն գործընթացներից նրանով, որ դրանց 

սահմանները զգալիորեն ընդարձակվել էին: XIX-XX դարերում 

արաբերենի բառապաշարում նորաբանություններ կատարելու 

ուղիները շատ ավելի բազմազան էին` ուսումնասիրված 

լեզվաբանական գիտական մեթոդների առկայության շնորհիվ: 

Դրա հետ մեկտեղ նոր ժամանակներում ta`rīb-ին և 

բառակազմության այլ տեսակներին նվիրված աշխատությունները 

սակավաթիվ են և հիմնականում ընդգկրում են արևելյան 

լեզուներից (պարսկերենից, թուրքերենից, արամեերենից, 

ղպտերենից) արաբերեն մուտք գործած բառային ու 

շարահյուսական միավորների ծագումնաբանական 

մեկնաբանությունները: XIX-XX դ. արաբերենի վրա եվրոպական 

լեզուների ազդեցության մասին աշխատությունները առավելապես 

կենտրոնանում են բարբառների և որոշ խոսվածքների վրա, ընդ 

որում՝ միշտ դիտարկելով դրա համաժամանակյա տեսանկյունը, 

մինչդեռ սոցիոլեզվաբանական դիսցիպլինն այդ երևույթն 

ուսումնասիրում է որոշ եկրներում դրա անդրադարձի տեսքով 

առաջացած երկլեզվության երևույթները: 

Նշված ժամանակահատվածում նույնպես հրատապ էր նաև 

լեզվի զարգացման ողջ ընթացքում կիրառվող ta`rib-ը, երբ օտար 

բառերն ՙարաբականացվում՚ էին հետևյալ ճանապարհներով. 

- ուղիղ փոխառություն, երբ փոխառված բառը մտցվում է 

արաբերենի մեջ ամբողջությամբ, պահպանելով ելքային լեզվում 

եղած հնչողությունը կամ աննշան, արաբերենին հատուկ 
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փոփոխությունների էր ենթարկվում. Utubis – autobus, tiligraf-tiligraf, 

makana – machine, bassabor – passaport, sandwīsh – sandwich և այլն: 

- հիբրիդացում` qiyās, երբ օտար բառը կամ բառի որևէ 

հատված (օրինակ` վերջածանց) վերադրվում է արաբական 

բառային կաղապարի վրա` նմանեցնելով օտար լեզվի բառի 

հնչողությանը. kibrīt (ծծումբ) + at  kibrītāt (sulfat), ta`rīf (տարիֆ, 

սակագին): Հատկապես հետաքրքիր է ֆրանսերենի իգական սեռի 

վերջածանցի` -ie արաբերեն տարադարձումը -iyya 

վերջավորությամբ, օրինակ` battariyya – batterie: 

- պատճենում` naht, որը նոր հասկացությունների 

ներթափանցման հետ կապված բառիմաստի ուղիղ 

թարգմանության արդյունք է:  

Այս մեթոդը հիմնականում ենթադրում է բառային 

միավորների բաղադրում, որն իր հերթին, մի քանի տեսակի էր. 

1. առդրավոր բաղադրում. ra`s māl (դրամագլուխ, կապիտալ), 

nātihat sahab (անգ. skyscraper` երկնաքեր), kāsihatu-l-alğam` (անգլ. 

mine tracer` ականահարթ) և այլն: 

2. նախնդրավոր բաղադրում. tahta-l-banafsajiyya 

(անդրմանուշակագույն) 

3. մակադրական բաղադրում. salih li-l-akl – անգլ.` edible 

(պարենային), kāmil al-`adad (լիագումար, լիարժեք, պլենար) և 

այլն: 

Միևնույն ժամանակ միայն այդ փուլին են հատուկ 

նորամուծություններ կատարելու հետևյալ եղանակները. 

- արաբական կամ սեմական ծագումով հնացած բառերի 

վերակենդանացում` իմաստային նշանակության ընդլայնմանը 

զուգընթաց, ինչպես արդեն նշվել էր, օրինակ jarida բառը, որը 

սկսեց նշանակել ՙթերթ՚ միայն XIX դ. սկզբից, անցնելով 

իմաստաբանական հետևյալ շղթան. ՙտերևազերծված արմավի 

ճյուղ՚  ̔մատենագրի թուղթ՚  ̔թերթ՚: 
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- արմատից ածանցում` ištiqāq, օրինակ. şana`a + maf`al  

maşna`a, այստեղ դասական արաբերենի şana`a (պատրաստել, 

արտադրել) արմատին վերադրվել է ՙգործողության վայր՚ 

իմաստույթ պարունակող կաղապարը և արդյունքում առաջացել է 

նորարարությունը արտահայտող maşna`a (գործարան, 

արտադրամաս) բառը` համալրելով արաբերենում դարեր 

շարունակ գոյություն ունեցող աշխատավայրի նշանակությամբ 

բառերի շարքը` ma`mal: Նույն երևույթի արդյունքում ընդամենը մի 

քանի տասնյակ տարի առաջ ծնվել են marfa’ (նավահանգիստ), 

muwallid (գենարատոր) և այլն: 

Բացի փոխառությունների այս տեսակներից, որոնցով 

կազմված նոր բառերը բավական լայն օգտագործում ստացան 

ԱԳԱ-ում, արաբերենը հարստացրեցին նաև հապավման միջոցով 

կազմված նոր բառերը. օրինակ` basmala, որը բառացի 

թարգմանվում է ՙարտասանել bi-smi-l-lahi-r-rahmāni-r-rahīm 

աղոթքը՚:  

Ամփոփելով XXդ. ընթացքում տեղի ունեցած գրական 

արաբերենի ստանդարտացնելու աշխատանքներն ու առաջարկած 

մոտեցումները, հարկ է արձանագրել, որ քերականության 

պարզեցումը պետք է լեզվագիտական ավանդույթից անցում 

կատարեր դեպի ավելի դյուրամարս, լայն զանգվածի համար 

ավելի մատչելի նկարագրության սխեմաներ, որոնք պետք է կամ 

հենվեին այլ լեզվագիտական փորձերին կամ հեղափոխական 

փոփոխության ենթարկեին սեփական նկարագրական 

ավանդույթը: Այնուամենայնիվ այս ուղղությամբ ընդհանուր 

հայտարարի գալու անհաջող փորձերի ֆոնի վրա արաբական 

լեզվաբանական միտքը կենտրոնացավ բառապաշարի և գրային 

համակարգի ստանդարտացման ու բարեփոխումների վրա, 

գերադասելով հնչյունային համակարգի, շարահյուսական 
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կառույցների, ոճաբանության բարեփոխումների հարցը թողնել 

ապագա սերունդներին:  
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После протяжительного, характерного для позднего 

средневековья, “застоя” в арабских странах, являющихся прямыми 

или косвенными вассалами Османской империи, под влиянием 

европейской цивилизации (некоторые считают отправной точкой 

египетский поход Наполеона конца XVIIIв.) в арабских странах стало 

формировываться культурно-образовательное движение, получивешее 

название Арабская Нахда (дословно – подьем, возрождение). С 

середины XIX в. группа интеллектуалов, в основном из 

ближневосточных арабских стран и Египта, дали толчок для широкого 

дискурса, обосновывающего необходимость масштабных реформ 

литературного арабского языка и лингвистических норм, 

кодифицирующих языковые дискрипции с учетом новых веяний в 

мировой лингвистике. Учитывая серьезный разрыв между 

классическим и базирующимся на диалекте разговорным арабским, 

предлагались подходы для стандартизации 

литературного/нормативного арабского языка. Следует отметить, что 

упрощение грамматики должно было обеспечить плавный переход от 

лингвистической традиции к более удобоусвояемым, доступным 
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схемам описания, которые должны были бы либо опираться на опыт 

других лингвистических школ, либо должны были подвергнуть 

революционной модификации собственную традицию. Однако на 

фоне неудачных попыток прийти в этом отношении к общему 

знаменателю, арабская лингвистическая мысль сосредоточилась на 

стандартизации и реформировании словарного запаса и системы 

письма, предпочитая оставить будущим поколениям вопрос о реформе 

звуковой системы, синтаксических структур и стилистики арабской 

речи.  
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After a lengthy “stagnation” inevitable for the late Middle Ages in 

Arab countries - direct or indirect vassals of the Ottoman Empire, under the 

influence of European civilization (some consider Napoleon’s Egyptian 

campaign the end of the 18th century), a cultural and educational 

movement named Arab Nahda (literally - rise, revival) began to take shape 

in the Arab countries. Since the mid-XIX century, a group of intellectuals, 

mainly from the Middle East Arab countries and Egypt, gave impetus to a 

wide discourse substantiating the need for large-scale reforms of the 

literary Arabic language and linguistic norms that codify language 

disccriptions taking into account new trends in world linguistics. Given the 

wide gap between classical and dialect-based spoken Arabic, different 

approaches have been proposed for standardizing literary/normative Arabic. 
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It is worth noting that simplification of grammar was due to ensure a 

smooth transition from the linguistic tradition to more digestible, accessible 

description schemes, which should either be based on the experience of 

other linguistic schools, or should revolutionize their own tradition. 

However, against the backdrop of unsuccessful attempts to get a common 

denominator in this regard, Arabic linguistic thought focused on 

standardization and reforming the vocabulary and writing system, 

preferring to leave the question of the reform sound system, syntactic 

structures and stylistics of the arabic parole to future generations
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