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հսկայական ակադեմիական գրականության ստեղծմամբ, սակայն 

թե՛ արևմտյան, թե՛ ցարական և ապա խորհրդային 

իրանագիտական դպրոցներում դասավանդված լեզուների 

շրջանակը սահմանափակվել է հիմնականում վերը թվարկված 

                                                 
* ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ, 

բ.գ.թ., էլ. փոստ` artyom.tonoyan@ysu.am 
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պարսկերեն և պարթևերեն) և գրային հարուստ ավանդույթ ու 

պետական լեզվի կարգավիճակ ունեցող լեզուներով (պարսկերեն, 

տաջիկերեն, աֆղաներեն, քրդերեն)։ Ի տարբերություն թվարկված 

լեզուների՝ Իրանական սարահարթի և դրանից դուրս խոսվող 

մյուս լեզուների՝ բուհական դասավանդման փորձ Արևմուտքում և 

խորհրդային տարածքում չի եղել1։  

Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում իրանագիտական 

ուսումնասիրությունների ոլորտում վտանգված իրանական 

լեզուների և բարբառների ուսումնասիրության և լայն իմաստով 

իրանական բարբառագիտության առաջնայնացման ընդհանուր 

միտումները, ինչպես նաև Խորհրդային Միության փլուզումը, 

արցախյան հակամարտությունը, Հայաստանի՝ տարածաշրջանային 

մարտահրավերների և դրանց արձագանքման անհրաժեշտության, 

երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերի իրականացման 

կարևորության գիտակցումը պայմանավորեցին նաև հայաստանյան 

արևելագիտության և մասնավորապես իրանագիտության նոր 

առաջնահերթությունների և նպատակների վերաձևակերպումը, որի 

արդյունքում ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում սկիզբ առավ ոչ 

միայն Իրանական սարահարթում, այլ նաև դրանից դուրս և 

հատկապես Ադրբեջանական Հանրապետությունում խոսվող 

                                                 
1 Իրանագիտության ավանդական կենտրոններից դուրս Իրանական 

սարահարթում խոսվող լեզուներից և բարբառներից բելուջերենն է, որ 

դասավանդվում է Պակիստանի Բելուջստան նահանգում գտնվող Քվետտայի 

համալսարանում։ Բացի սրանից՝ վերջին տարիներին գիլաներենի բուհական 

դասավանդման փորձ է կատարվել նաև Իրանի Գիլանի համալսարանում և 

Գիլանագիտական հետազոտությունների կենտրոնում։ Ընդ որում՝ Իրանում 

նմանատիպ փորձ է կատարվում այժմ նաև քրդերենի դեպքում՝ դրա՝ միանգամից 

երկու՝ Քերմանշահի և Սանանդաջի համալսարաններում դասավանդմամբ, թեև 

քրդերենը նախկինում էլ եղել է և այժմ էլ է դասավանդվող լեզու ոչ միայն 

արևմտյան և հետխորհրդային իրանագիտական կենտրոններում, այլ նաև 

Թուրքիայի Հանրապետության և Իրաքի Քրդստանի որոշ համալսարաններում։ 
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իրանական անգիր լեզուների և բարբառների համալիր 

ուսումնասիրություն2։  

Կովկասյան պարսկերենը3, որի դասավանդումը 

համալսարանական լսարան բերելու առումով ԵՊՀ 

                                                 
2 Միայն վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ԵՊՀ իրանագիտության 

ամբիոնում հետազոտվել է մոտ քսան իրանական լեզու և բարբառ, որոնց 

արդյունքները ամփոփված են ոչ միայն տեղական և միջազգային ամսագրերում 

հրատարակված հոդվածներում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության 

տարբեր գիտական խորհուրդներում պաշտպանված և ցավոք առայժմ դեռ 

անտիպ թեկնածուական ատենախոսություններում, այդ թվում՝ Բոյաջյան Վ. 

(2001) Բելուջերենի բարբառների լեզվական առանձնահատկությունները; 

Կիրակոսյան Հ. (2004) Ազարին՝ Ատրպատականի հին լեզուն; Ջաֆարի Ջ. (2007) 

Աբիյանեի բարբառը; Սադեղփուր Ա.-Ռ. (2008) Աբադեի բարբառը; Ասղարի Ա. 

(2008) Քալասուրի բարբառը, Շահսավարի Ֆ.-Ա. (2011) Լաքերենի Ալիշտարի 

բարբառը; Համեդ Ֆ. (2011) Մանուջանի բարբառը; Զոլֆաղարի Ա. (2012) 

Ավրոմանի բարբառը; Սաֆարի Է. (2013) Գալեշների լեզուն; Վայնրայխ Մ. (2014) 

Պակիստանի հյուսիսային տարածքների ներգաղթյալ փուշթունների լեզուն և 

լեզվական միջավայրը; Քեշմիրի Ա. (2014) Հարավթաթական Թաքեստանի 

բարբառը; Ռոշանաք Գ. (2014) Փասիխանի բարբառը; Ղանբարի Մ. (2014) 

Սանգեսարի բարբառը; Տոնոյան Ա. (2015) Կովկասյան պարսկերեն. 

պատմահամեմատական ուսումնասիրություն; Շոջայի Ռ. (2015) Ամիր 

Փազվարիի դուբեյթիների լեզուն; Իսրաելյան Ա. (2015) Խորասանի բարբառը; 

Ավչյան Հ. (2016) Թալիշերենի Անբարանի բարբառը; Մուսավի Մ. (2018) Վաֆսի 

բարբառը: 
3 «Կովկասյան պարսկերեն» եզրով սահմանվում է պատմական Շիրվանի 

տարածքում խոսվող հարավարևմտաիրանական բարբառների այն խումբը, որն 

իրանագիտության մեջ առավել հայտնի է երկու տարբեր՝ «մուսուլմանական 

թաթերեն» (ռուս. мусульманско-татский язык, անգլ. Muslim Tat language) և 

«քրիստոնյա թաթերի լեզու» (ռուս. язык татов-христиан, անգլ. «Christian-Tat 

language») կամ «հայ-թաթերեն» (ռուս. армяно-татский язык, անգլ. «Armeno-Tat 

language» անվանումներով: Պատմական Շիրվանի հյուսիսային սահմանին և 

դրանից հյուսիս ընկած տարածքներում խոսվող ջուհուրին (ռուս. джухури, անգլ. 

Juhuri), որն իրանագետներին առավել հայտնի է նաև «հրեական թաթերեն» (ռուս. 

еврейско-татский язык, անգլ. Judeo-Tat language) անվամբ, թեև պատկանում է 

իրանական լեզուների հարավ-արևմտյան խմբին և կովկասյան պարսկերենի հետ 

ունի հնչյունական, քերականական և բառապաշարային ընդհանրություններ, 

մասնագիտական գրականության մեջ դիտարկվում է որպես մեկ ընդհանրական 

լեզվի՝ թաթերենի երկու առանձին բարբառներից մեկը՝ հյուսիսայինը, որի 
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իրանագիտության ամբիոնն աշխարհում առաջին4 և առայժմ միակ 

կենտրոնն է, թեև ժամանակակից պարսկերենի, տաջիկերենի և 

Քաբուլի դարիի հետ միասին դասական պարսկերենի ուղիղ 

շարունակողներից է, ի տարբերություն գրական հարուստ 

ավանդույթ և նորմատիվ քերականություն ունեցող նշված երեք 

լեզուների՝ գրեթե զուրկ է և՛ գրային ավանդույթից5, և՛ գրական 

ստանդարտից6։ Այս լեզվի գրական ավանդույթի և ստանդարտի, 

լեզվական բավարար նյութի (տեքստային և ձայնային) 

բացակայությամբ պայմանավորված՝ առայժմ և՛ տեսականորեն, և՛ 

գործնականում գրեթե անհնար է բուհական դասապրոցեսում 

ինտերակտիվ-հաղորդակցական մոտեցման կիրառումը, և 

                                                                                                                 
երկրորդ՝ հարավային բարբառը նույնանում է «կովկասյան պարսկերեն» եզրով 

սահմանվող լեզվի հետ։  
4 Կովկասյան պարսկերենի դասավանդումը ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում 

մեկնարկել է 2015-2016 ուս. տարվանից՝ տողերի հեղինակի «Կովկասյան 

պարսկերեն. պատմահամեմատական ուսումնասիրություն» թեմայով 

թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունից (29.06.2015թ.) և նույն 

տարում ասիստենտի պաշտոնում ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնում 

աշխատանքի անցնելուց հետո։ 
5 Ի տարբերություն կովկասյան պարսկերենի՝ ջուհուրին ունի համեմատաբար 

հարուստ գրային ավանդույթ, որը ձևավորվել և զարգացել է վերջին 100 

տարիների ընթացքում հիմնականում Մախաչկալայում և Նալչիկում [Грюнберг, 

А., Давыдова Л., Татский язык // Основы иранского языкознания. Новоиранские 

языки: западная группа, прикаспийские языки, Москва, 1982, стр. 231-286.]։  
6 Ադրբեջանական Հանրապետությունում լատինագրի հիման վրա կովկասյան 

պարսկերենի այբուբենի և դրանով տարրական դասարանների համար 

դասագրքերի ստեղծման փորձ է կատարվել 1995-1996 թթ.։ Կովկասյան 

պարսկերենի Ղոնաղքենդի խոսվածքի հիման վրա հրատարակվել են 

դպրոցական դասագրքեր Մ. Հաջիևի և Ն. Ջաֆարովայի կողմից, որոնք 

նախատեսված են եղել Ադրբեջանական Հանրապետության թաթական 

բնակավայրերում 1-3-րդ դասարանների աշակերտներին կովկասյան 

պարսկերեն դասավանդելու համար։ Այժմ ադրբեջանական և ոչ մի դպրոցում 

կովկասյան պարսկերեն չի դասավանդվում։ 
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հիմնական մոտեցումը, որ այս լեզվի դասավանդման դեպքում 

կիրառական և արդյունավետ է, կառուցվածքային մոտեցումն է7:  

Հաշվի առնելով իրանական երկրորդ լեզու, այդ թվում և 

կովկասյան պարսկերեն սովորող ուսանողների մի մասի՝ 

հետագայում իրանական բանասիրությամբ մասնագիտանալու 

հեռանկարը, այնուամենայնիվ, միայն կառուցվածքային մոտեցման 

հիման վրա լեզվի ուսուցման արդյունավետությունը և 

նպատակահարմարությունը ևս վիճարկելի է, եթե այն չի 

զուգակցվում բացի լեզվի նկարագրական մեթոդից, այլ, 

մասնավորապես պատմահամեմատական, իսկ որոշ դեպքերում 

նաև զուգադրական կամ տիպաբանական մեթոդների քննությամբ 

ձեռք բերված արդյունքների՝ դասապրոցեսի ընթացքում 

օգտագործմամբ և դրանց շուրջ քննարկումների իրականացմամբ, 

որը պայմանականորեն այստեղ կանվանենք համալիր 

կառուցվածքային մոտեցում։  

Նկարագրված խնդիրը վերաբերում է հատկապես կովկասյան 

պարսկերենին, որի պատմական զարգացման 

առանձնահատկություններով, տարածման լեզվաաշխարհագրական 

միջավայրով և դրա ազդեցությամբ պայմանավորված՝ ներքին և 

արտաքին կառուցվածքային համալիր փոփոխությունների մասին 

գիտելիքների փոխանցման, լեզվական իրողությունների 

վերլուծության հմտությունների զարգացման գործընթացը անհնար է 

կազմակերպել առանց լեզվի քննության նկարագրական, 

                                                 
7 Օտար լեզուների ուսուցման կառուցվածքային (համակարգային) մեթոդի 

կիրառման հիմնական նպատակը ուսուցանվող լեզվի կառուցվածքային 4 

մակարդակների (հնչյունաբանություն, ձևաբանություն, բառագիտություն և 

շարահյուսություն) և այդ մակարդակները կազմող միավորների հարացուցային և 

շարակարգային հարաբերությունների մասին համապարփակ պատկերացման 

ձևավորումն է, որի վերջնարդյունքը լինելու է ուսանողին տվյալ լեզվով կարդալու 

և գրելու հմտությունների փոխանցումը և դրանց զարգացումը։ 
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պատմահամեմատական և տիպաբանական մեթոդների 

միաժամանակյա և համաչափ կիրառման։  

Վերը բերվածը հաստատող հետաքրքիր օրինակ է ուսանողին 

կովկասյան պարսկերենի ձևաբանական որոշ, մասնավորապես 

թվականների, ներկա և ապառնի ժամանակների կազմության 

առանձնահատկությունները ներկայացնելու համար կիրառվող 

համալիր կառուցվածքային մոտեցումը, որի հիմքում ընկած է 

լեզվի քննության միանգամից երեք՝ նկարագրական, 

պատմահամեմտական և տիպաբանական համեմատության 

մեթոդներով ստացված արդյունքների զուգաչափ կիրառումը։ 

Օրինակ, կովկասյան պարսկերենում թվականների 11-19 շարքի 

կազմության ներկայացումն ըստ նկարագրական մեթոդի և 

համեմատությունը ժամանակակից, միջին և հին պարսկերենների 

հետ ի հայտ է բերում ձևաբանական մի առանձնահատկություն, 

որի մեկնումը և վերլուծությունը հնարավոր չէ առանց 

տիպաբանական համեմատության մեթոդի ներգրավման։ Նույնը 

վերաբերում է նաև այս լեզվի թվականների համակարգում 

քսանորդական դրությանը, որի առաջացման պատճառները 

ուսանողի համար վերլուծելու և քննելու համար պահանջվում է ոչ 

միայն պատմահամեմատական, այլ նաև տիպաբանական 

համեմատության մեթոդի կիրառում8։  

                                                 
8 Կովկասյան պարսկերենում թվականների բառաքննությունը ցույց է տալիս, որ 

դրանում մի կողմից պահպանված է համաիրանական ընդհանրության շրջանից 

ժառանգված բուն իրանական շերտը, իսկ մյուս կողմից արձանագրված են 

այնպիսի ձևեր, որոնք իրանական կամ առնվազն հարավ-արևմտյան իրանական 

դիմագիծ չունեն: Տիպաբանական համեմատության մեթոդի կիրառմամբ է միայն 

հնարավոր դարձել վերլուծել կազմության այն տիպերի ի հայտ գալու 

պատճառները, որոնք թյուրքական և կովկասյան լեզուներից արված 

պատճենումների արդյունք են (Տոնոյան Ա., Կովկասյան պարսկերենում 

թվականների կազմության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ, 

Օրիենտալիա, պրակ 16 (2015), Երևան, էջ 3-12)։  
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Կառուցվածքային համալիր մոտեցման կիրառման կարևոր 

երկու այլ օրինակներ են կովկասյան պարսկերենի ներկա և 

ապառնի ժամանակաձևերի կազմության առանձնա-

հատկությունները, որոնց քննությունը և լեզվում ի հայտ գալու 

պատճառների վերլուծությունը պահանջում է ոչ միայն 

նկարագրական և պատմահամեմատական, այլ նաև 

տիպաբանական մեթոդի ներգրավում, խնդիրները 

լեզվաաշխարհագրական միջավայրի և դրա մաս կազմող 

լեզուների (ադրբեջաներեն, հայերեն, կովկասյան լեզուներ) հետ 

համեմատության մեջ ներկայացնելու անհրաժեշտություն։  

Մատուցվող նյութը դյուրըմբռնելի դարձնելու համար համալիր 

կառուցվածքային մոտեցում է պահանջում նաև կովկասյան 

պարսկերենի քերականական համակարգի մաս կազմող այլ 

միավորների, այդ թվում պատկանելության կառույցի տարբեր 

տիպերի, անձնական և անձնական-կցական դերաննունների 

շարակարգային տարբերակիչ առանձնահատկությունների, 

դերբայական կառույցների, ba նախդրի, rā հետադրության 

մեկնումը և այլն։ 

Ամփոփելով պետք է նշել, որ կովկասյան պարսկերենի 

բուհական դասավանդման քառամյա փորձը ապացուցում է այս 

լեզվի քերականական տարբեր իրողությունների վերլուծության և 

լսարանին առավել մատչելի և հասկանալի մատուցման գործում 

ոչ թե օտար լեզուների ուսուցման ավանդական՝ կառուցվածքային, 

այլ համալիր կառուցվածքային մոտեցման արդյունավետությունը, 

որի հիմքում ընկած է լեզվի քննության միանգամից երեք 

մեթոդների (նկարագրական, պատմահամեմատական և 

տիպաբանական) մեկտեղումը և համաչափ կիրառումը։ 
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ON SOME METHODOLOGICAL FEATURES IN UNIVERSITY 

TEACHING OF CAUCASIAN PERSIAN (TAT) LANGUAGE 

Artyom Tonoyan 

(Summary) 

The purpose of this article is to discuss some methodological features 

that play a key role in the process of teaching the Caucasian-Persian 

language in the framework of Iranian Studies. 

Four-year experience in teaching Caucasian Persian at the Department 

of Iranian Studies of YSU shows, that using only a structural approach in 

the educational process is not effective enough and a complex-structural 

approach of using the results of descriptive, comparative historical and 

typological methods at the same time, may be more productive. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ КАВКАЗСКОГО-

ПЕРСИДСКОГО (ТАТСКОГО) ЯЗЫКА 

Артем Тоноян 

(Резюме) 

Целью данной статьи является обсуждение некоторых 

методологических особенностей, которые играют ключевую роль в 

процессе преподавания кавказско-персидского языка в рамках 

иранистики. 

Четырехлетний опыт преподавания кавказского персидского языка 

в кафедре иранистики ЕГУ показывает, что использование только 

структурного подхода в учебном процессе недостаточно эффективно и 

более продуктивным может быть комплексно-структурный подход с 

использованием результатов описательных, сравнительно-

исторических и типологических методов одновременно.  


