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Հասմիկ Երիցյան1
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԸ
Բանալի բառեր՝ Լեզվաբանություն, արաբական բարբառներ, Էմիրությունների
բարբառները, բարբառագիտություն, ։

Յուրաքանչյուր լեզվին բնորոշ է ունենալ լեզվի մի քանի տեսակներ՝
գրական, խոսակցական, տարածաշրջանային խոսվածքներ, բարբառներ։
Արաբերենը, լինելով տարբեր աշխարհամասերում գտնվող արաբական 22
երկրների պաշտոնական լեզուն, առանձնանում է այլ լեզուներից իր
բազմաթիվ բարբառներով և տեղական լեզուներով, ընդ որում
յուրաքանչյուր երկրի ներսում այն ունի նաև ենթաբարբառներ։
Արաբական բազմաթիվ բարբառների դասակարգման համար
առանձնացվում են մի քանի չափորոշիչներ, ինչպես օրինակ
տարածքային, հնչյունաբանական, քաղաքային կամ բեդվինական և այլն:
Սակայն, նույնիսկ այդ դասակարգումները ստույգ չեն այն առումով, որ
միևնույն խմբի մեջ մտնող բարբառների միջև նույնպես կան էական
տարբերություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում միտում ունեն էլ ավելի
խորանալու: Հաշվի առնելով արաբական բարբառների զարգացման
տեմպերը և գրական լեզվից հեռանալու միտումը, կարելի է նշել, որ եթե
չլիներ կրոնական գործոնը և գրական լեզուն պահպանելու ջանքերը,
հնարավոր է, որ առանձնանային արաբական ծագում ունեցող մի շարք
ինքնուրույն լեզուներ, ինչպես օրինակ, եգիպտերեն, թունիսերեն, լիբիերեն
և այլն: Սակայն քանի դեռ կա միավորող հզոր կրոնական գործոնը,
գրական լեզուն կշարունակի մնալ համաարաբական լեզու, թեկուզև ոչ
բոլոր ոլորտներում2:
Խոսակցական քիչ թե շատ միասնական լեզուներն այժմ բաժանում են
չորս հիմնական խմբերի՝
 մաղրիբյան (Մարոկկո, Ալժիր, Թունիս և Լիբիայի արևմտյան
հատվածները),
 եգիպտական (Լիբիայի արևելյան հատվածները, Եգիպտոսը և Սուդանը),
 սիրալիբանանյան (Սիրիա, Լիբանան, Հորդանան և Պաղեստին)
 Արաբական թերակղզու և Ծոցի երկրների (Իրաք, Սաուդյան Արաբիա,
Եմեն, Օման,Կատար, Բահրեյն, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և
Քուվեյթ)3։
1

ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի, արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, էլ.
փոստ՝ hasmikyericyan@gmail.com
2
3002 ، "في اللهجات العربية" القاهرة، إبراهيم أنيس.د
3
3002 ،" دمحم شفيع الدين " اللهجات العربية وعالقتها باللغة العربية الفصحى دراسة لغوية.د
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ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐԲԱՌՆԵՐԸ

Այդ լեզվական միավորումների շրջանակում շարունակում են գործել
բեդվինական,
գյուղական
և
քաղաքային
խոսվածքների
տարբերությունները, սակայն, օրինակ, քաղաքային խոսվածքներն ունեն
այսպես
կոչված
վերտարածաշրջանային
ընդհանրություններ։
Լեզվաբանական տարատեսակությունը խստորեն պայմանավորված է
տվյալ հանրույթում առաջացած լեզվաբանական տարածությամբ, որը
բխում է ժամանակային, տարածական և սոցիալական այն
բաժանումներից, որոնք գոյություն ունեն տվյալ հանրույթում առաջացող
լեզուները (բարբառները) կրող խոսողների միջև4։
Այսպիսով, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բարբառը
դասակարգված է Ծոցի երկրների բարբառների շարքում՝ չնայած դրանց
միջև եղած տարբերություններին։ Անդրադառնալով ԱՄԷ-ում
տարածված բարբառներին՝ հարկ է նշել, որ այստեղ նույնպես
առանձնացվում են խոսակցական լեզվի տարատեսակներ, որոնց կարելի է
անվանել բարբառներ կամ ենթաբարբառներ։
Աշխարհագրորեն ԱՄԷ-ն բաղկացած է առափնյա շրջաններից,
լեռներից և անապատներից։ Այս աշխարհագրական և բնակլիմայական
պայմանների տարբերությունն էլ հավանաբար հանգեցրել է տեղի
բնակիչների խոսվածքների առանձնացմանը։ Դեռ վաղ ժամանակներից
այստեղ բնակվել են արաբական ցեղախմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրն
ունեցել է իր ցեղի խոսվածքը։ Այս տարածքներում հայտնի են եղել
հատկապես ալ Ազդ, Աբդ ալ Կայս, Թամիմ և այլ հնագույն ցեղախմբեր5։
Արաբական հնագույն ցեղախմբերի բարբառները մեծ դեր են խաղացել
ժամանակակից արաբական բարբառների ձևավորման գործում։ Վերջին
տասնամյակներում նկատելի է, որ նոր սերունդը փոփոխության է
ենթարկում իրենց տեղական բարբառները, Էմիրրությունների արևելյան
շրջաններում միտում կա օգտագործելու առափնյա բարբառը,
մասնավորապես Շարժայի բարբառը, իսկ արևմտյան և անապատային
շրջանների երիտասարդները առավել օգտագործում են Աբու Դաբիի
բարբառը։
Էմիրությունների բարբառներում նկատելի են նաև այլ բարբառների
ազդեցությունը, ինչպես եգիպտական բարբառի, Քուվեյթի բարբառի։
Եգիպտական բարբառից տարածված է/ )كويس (جيد-)زي (مثل/ , Քուվեյթի
բարբառի ազդեցությունը հիմնականում ավելի մեծ է, այստեղ նույնպես
հաճախ նկատելի է "քաշքաշա" երևույթը՝ իգական սեռի "քաֆ" հարֆը
հնչյուրափոխվում է "չ"-ի։ Ինչպես և արաբական մյուս բարբառներում,
4

Mansour Sayah, Racha Nagem, Henda Zaghouani "La langue arabe, histoire et controversies"
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Espagne2/sayah.pdf
5
، :62 ،69/  القاهرة1 عبد السالم هارون "البيان والتبيين لعمرو بن الجاحظ
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էմիրությունների բարբառներում նույնպես առկա են այլ լեզուների
ազդեցությունները, փոխառությունները մասնավորապես՝ անգլերենի,
թուրքերենի, ֆրանսերենի, իսպաներենի և իտալերենի։
ԱՄԷ բարբառների ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել նաև
հին արաբական ցեղախմբեր, որոնք Արաբական թերակղզուց քոչել են
Էմիրություններ, դրանցից են ալ Ազդ ցեղախումբը, որն իր ազդեցությունն է
թողել երկրի արևելյան ծովափնյա շրջանների, Ռաս ալ Խեյմայի և Դաբայի
լեռնային շրջանների և Ֆուջեյրիայի, Քալբայի լեռնային շրջանների
բարբառների ձևավորման վրա։ Իսկ Աբդ ալ Կեյս և Թամիմ ցեղախմբերի
բարբառների ազդեցությունը նկատվում է Էմիրությունների արևմտյան
առափնյա շրջաններում, Կատարում և Բահրեյնում6։
Էմիրաթական բարբառների շարքում առանձնահատուկ են ալՇուհուհ,
ալ Աուամիր և ալ Զուհուրին ցեղերի բարբառները, որոնք միանգամայն
տարբերվում են էմիրաթական մյուս բարբառներից։
Ալ Շուհուհ ցեղի բարբառը ) (لهجة الشحوحարաբական հին
բարբառներից է, այս բարբառում օգտագործվում են այնպիսի բառեր և
տերմիններ, որոնք չեն հանդիպում ոչ մի այլ արաբական բարբառում։ Այս
բարբառով են խոսում լեռնային բարձրադիր շրջաններում բնակվող ալ
Շուհուհ, ալ Զուհուրին, ալ Հաբուս, Բնի Շմեյլի և ալ Քամալիին ցեղերը
Ռաս ալ Խեյմայում, Դաբայում, Խասաբում և մոտակա շրջաններում։ Այս
բարբառին բնորոշ է ստորոգյալը դնել ենթակայից հետո, բառերի մեծ
մասում "Դադ" հարֆը փոխարինվում է "ուաու" հարֆով։ ինչպես օրինակ
՝ /رمو- رمض/، مرو- مرض, ժխտական մասնիկը դրվում է բայի վերջում, ոչ թե
սկզբում, օրինակ՝ ، مشي ال/زعالن ال/7 .
Ալ Աուամիր ցեղի բարբառը )(لهجة العوامرնույնպես համարվում է
էմիրաթական հնագույն բարբառներից մեկը, այն նման է արաբական
թերակղզու հնագույն ցեղախմբերի բարբառներին։ Հայտնի է, որ Աուամիր
ցեղախմբի ներկայացուցիչները բեդվիններ են եղել, ապրել են
անապատներում, զբաղվել ուղտաբուծությամբ, ինչի շնորհիվ էլ այս
բարբառում կան առանձնահատուկ բառեր, որոնք վերաբերում են
ուղտին, նրա կենցաղին, մարմնի մասերին։ Աուամիր ցեղերը այսօր
ապրում են Էմիրությունների արևմտյան շրջաններում, Աբու Դաբիում, ալ
Աինում, ինչպես նաև Եմենում և Օմանում։ Աուամիրները հյուրընկալ
ցեղախումբ են համարվում, ուստի նրանց բարբառում մեծ թիվ են
կազմում ողջույնի և հյուրընկալության արտահայտությունները, ինչպես
օրինակ՝ / هللا يرحبك على فضله، المرهب باقي، هود وهدي، حي بالركاب وهلها،مرحبا ومسهال/․

6

3001، الشارقة،"عبد العزيز عبد الرحمن المسلم " اللهجة اإلماراتية
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Ալ Զուհուրին ցեղի բարբառը )(لهجة الظهورين أو اللهجة الظهورية։ Ալ
Զուհուրին ցեղախումբը մաքուր արաբական ցեղախմբերից է, այժմ
տարածված է Օմանի հատկապես լեռնային շրջաններում և
Էմիրությունների Դաբա քաղաքում և Ռաս ալ Խեյմայում։ Զուհուրիների
բարբառը հստակորեն տարբերվում է տարածաշրջանում տարածված
մնացած բարբառներից, սակայն հարկ է նշել, որ չնայած այս բարբառը
բարդ է, այնուամենայնիվ իր ծագմամբ մոտ է գրական արաբերենին: Այս
բարբառին բնորոշ են բառերի որոշ հարֆերի հնչյունափոխումը,
երկարացումը, կրճատումը, շարադասության փոփոխությունը։ Որոշակի
ընդհանություններ ունի ալ Շուհուհ ցեղի բարբառին։
ԱՄԷ-ում բարբառները դասակարգվում են ըստ այն տարածաշրջանի,
որտեղ տարածված են։ Ըստ այս դասակարգման՝ բարբառները
բաժանվում են ներքոնշյալ խմբերի և ենթախմբերի8։
 ԱՄԷ քաղաքային բարբառ
 Արևմտյան առափնյա շրջանների քաղաքային բարբառ, որն
ամենատարածվածն է Էմիրություններում և բաղկացած է հետևյալ
ենթաբարբառներից
o Աբու Դաբիի «Վաբյանիա» բարբառը
o Դուբայի, Շարժայի, Աջմանի, Ալ Համրիայի քաղաքների բարբառ, որոնք
միմյանցից գրեթե չեն տարբերվում և ժամանակի ընթացքում ավելի են
նմանվում։
o Քուվեյնիա բարբառ, որը տարածված է Ումմ ալ-Քուվեյն քաղաքում։
o Ռաս ալ Խեյմայի քաղաքային բարբառ
o Արևմտյան շրջանների քաղաքային բարբառ, որը Աբու Դաբիի
քաղաքային բարբառի և արևմտյան բեդվինական շրջանների բարբառի
խառնուրդն է9։
 Արևելյան առափնյա շրջանների բարբառ, որը նման է Օմանի բարբառին
և բաղկացած է հետևյալ ենթաբարբառներից՝
o Քալբայի և հարևան շրջանների բարբառ
o Ֆուջեյրայի և հարակից շրջանների քաղաքային բարբառ
o Խուրֆաքանի և հարակից շրջանների բարբառ
o Դադնայի և հարակից շրջանների բարբառ
o Դաբայի և հարակից շրջանների բարբառ
 ԱՄԷ բեդվինական բարբառ
 Հյուսիսային շրջանների բեդվինական բարբառ
 Աբու Դաբիի բեդվինական շրջանների բարբառ
8
9
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 Ալ Աինի բեդվինական բարբառ
 Աբու Դաբիի արևմտյան շրջանների բեդվինական բարբառ
 ԱՄԷ լեռնային շրջանների բարբառ
 Ռաս ալ Խեյմայի լեռնային բարբառ, որի մեջ չի մտնում ալ Շուհուհ ցեղի
բարբառը
 Արևելյան լեռնային շրջանների բարբառ
 Ալ Շուհուհ ցեղախմբի բարբառ, որը միանգամայն տարբերվում է
նախորդիվ նշված բոլոր բարբառներից10։
Հատկանշական է, որ արաբական ժամանակակից բարբառները
պարզեցրել են քերականական և շարահյուսական որոշ կանոններ։
Ժամանակակից էմիրաթցի լեզվաբաններից Ահմադ Մուհամմադ Օբեյիդն
իր «Էմիրությունների բարբառները» աշխատության մեջ մանրամասն
նկարագրել է ԱՄԷ բարբառների քերականական, շարահյուսական և
հնչյունաբանական
առանձնահատկությունները։
Այսպես
անդրադառնանք Էմիրությունների բարբառներին բնորոշ մի շարք
երևույթների՝

Հարցական դերանուններից՝
- Ի՞նչ  ماذا/  ماարտասանվում է )(مو՝ արևելյան առափնյա բարբառներում,
ُ ( ِو՝ Աբու Դաբիի
) (مب،)ش
ّ  ( ِو՝ Էմիրությունների բարբառում, )شو
բարբառում, )(أما՝ Դադնայի բարբառում և Դաբայի արևմտյան լեռնային
շրջաններում, ) (هما՝ ալ Շուհուհ և ալ Զուհուրիին բարբառներում։
- Ինչու՞ لماذا-ն արտասանվում է հիմնականում )(ليش,իսկ արևելյան
շրջաններում ) (لوشկամ )(كيه
- Որտե՞ղ أين-ն արտասանվում է )(وين
- Ինչպես كيف-ն արտասանվում է )(كِيف, իսկ արևելյան շրջաններում՝ )(كما كيه
 Ցուցական դերանուններից՝
- Սա (ար․) هذا-ն արտասանվում է هاذه
- Սա (իգ․) هذه-ն արտասանվում է  هاذيهկամ هاذيك
- Դա (ար․) ذلك-ն արտասանվում է ها ُّكوهկամ أ ُّكوه
- Դա (իգ․) تلك-ն արտասանվում է ها ّكِية
- Սրանք أولئك-ն արտասանվում է  هاذيالكկամ  ها ّكوهمկամ أ ُّكوهم
- Դրանք  هؤالء-ն արտասանվում է هاذوهم11

Անձնական դերանուններից
- Դու (ար․) أنت-ն արտասանվում է  اِنتկամ اِنت
- Դու (իգ․) ت
ِ أن-ն արտասանվում է ت
ِ  اِنկամ اِنتي
10
11
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- Մենք نحن-ն արտասանվում է ) (نِحِ نկամ )( ِإحنا
- Դուք (ար․ և իգ․)  أنتن/  أنتمերկուսն էլ արտասանվում է )(انتو
- Նա (ար․) هو-ն արտասանվում է )(هوه
- Նա (իգ․) هي-ն արտասանվում է )(هيه
- Իսկ երկակի թվի նրանք երկուսով՝ هُما-ն ընդհանրապես չի կիրառվում12։

Հնչյունաբանական որոշակի տարբերություններ կան նաև բայերի
անցյալ և ներկա ժամանակների խոնարհումների մեջ։ Վերցնենք ش ِرب
/խմել բայը և այս բայի խոնարումով ցույց տանք այդ տարբերությունները։
Անցյալ ժամանակում՝
- Խմեցի- ُ شربْت-ն դառնում է شِربْت
- Խմեցիր (ար․)- شربْت-ն դառնում է شِربْت
- Խմեցիր (իգ․) – ت
ِ  شر ْب-ն դառնում է ِ شِربْت
- Խմեց (ար․)- شرب-ն դառնում է ْشِرب
- Խմեց (իգ․)— ْش ِربت- ն դառնում է ْش ِْربت
- Խմեցինք -شربْنا-ն դառնում է شِربنا
- Խմեցիք (ար․, իգ․) شربتُوا-ն դառնում է  شِربْتو, սակայն Աբու Դաբիի և
բեդվինական բարբառներում կա առանձին դուք աղջիկներդ խմեցիք ձև,
որն է՝ شِربتْن
- Խմեցին (ար․ իգ․) ش ْربُوا-ն դառնում է  ش ِْربوا, իսկ Աբու Դաբիի և
բեդվինական բարբառներում կա նաև իգական ձևը՝ ش ِْربن
Ներկա ժամանակում՝
- Խմում եմ ُأ ْشرب- ն դառնում է ْأ ْشرب
- Խմում ես ُت ْشرب-ն դառնում է ْتِ ْشرب
- Խմում է (ար․) ُي ْشرب-ն դառնում է ْيِ ْشرب
- Խմում է (իգ․) ُت ْشرب-ն դառնում է ْتِ ْشرب
- Խմում ենք ُن ْشرب-ն դառնում է ْنِ ْشرب
- Խմում եք (ար․) ت ْشربون-ն դառնում է  تِ ْشربواկամ تِ ْش ِربون
- Խմում են (ար․) ي ْشربون-ն դառնում է  ِي ْشربواկամِي ْش ِربون
- Խմում են (իգ․) ي ْشربْن-ն դառնում է  يِ ْشربُوկամ يْش ْر ِب ْن
Բարբառների
առանձնահատկություններն
ուսումնասիրելիս
հնարավոր չէ չանդրադառնալ հնչյունաբանությանը։ Էմիրաթական
բարբառներին բնորոշ է  اإلبدالերևույթը, երբ բառի մեջ մեկ հարֆը
փոփոխվում
է
մեկ
այլ
հարֆով։
Լեզվաբանական
այս
առանձնահատկության վերաբերյալ ծավալուն ուսումնասիրություն է
կատարել էմիրաթցի ուսումնասիրող Ահմադ Մուհամմադ Օբաիդն իր
12
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" "ظاهرة اإلبدال في لهجات اإلمارات العربية المتحدةաշխատության մեջ։
Էմիրությունների առափնյա արևելյան և արևմտյան շրջանների
բարբառներում հանդիպում ենք հետևյալ հարֆերի փոփոխությունները
բառերի մեջ՝
- الكاف- հարֆը փոխվում է և արտասանվում «շ» կամ «չ», այս երևույթը
հանդիպում է նաև Ծոցի այլ բարբառներում և կոչվում է «քաշքաշա»։
Օրինակ՝ ِِ عليك-ն արտասանվում է «ալեյչ»,  سمكարտասանվում է
«սամաչ»
- العين-հարֆը փոխվում է  ألفօրինակ  علِيարտասանվում է ألِي, այս
երևույթը հանդիպում է հատկապես Ալ Շուհուհների և ալ Զուհուրիների
բարբառներում։
- األلف- հարֆը արտասանվում է عين, օրինակ՝  قرعانփոխարեն արտասանվի
قرآن, կամ  عرنبփոխանակ լինի أرنب։ Այս երևույթը հիմնականում
հանդիպում է մեծահասակների մոտ՝ անկախ տարածքային
տարանջատման։
ُ -ը։
-  الظاءհարֆը արտասանվում է ضاء, օրինակ՝  ضُهرէ արտասանվում ظهر
Այս երևույթը տարածված է արևելյան շրջանների բարբառներում։
-  القافհարֆը արտասանվում է جيم, օրինակ՝  الشارجةէ արտասանվում  الشارقةի փոխարեն։ Այս երևույթը տարածված է արևմտյան առափնյա
շրջաններում։
-  القافհարֆը արտասանվում է «գ», օրիանկ  أقولբառը արտասանվում է
«ագուլ»։ Հիմնականում հանդիպում է արևմտյան առափնյա շրջանների
բարբառներում13։
-  الذالհարֆը արտասանվում է ضاد, օրինակ՝  ضكر՝ ذكر-ի փոխարեն։
- الجيم-ը արտասանվում է ياء, օրինակ՝  شيره՝ شجرة-ի փոխարեն։
-  األلفհարֆը արտասանվում է واو, օրինակ՝  و َّكدփոխանակ լինի أكد։
-  الثاءհարֆը փոխվում է تاء-ի, օրինակ՝  تالتةփոխանակ լինի ثالثة։
-  الثاءհարֆը փոխվում է هاء-ի, օրինակ՝  هِنتين՝اثنين-ի փոխարեն։
-  الثاءհարֆը փոխվում է طاء-ի արևելյան շրջանների բարբառներում,
ինչպես նաև Ալ Շուհուհ ցեղախմբի բարբառում։, օրինակ՝ اثنا عشر-ի
փոխարեն ասում են اطنهر
- الشين-ը փոխակերպվում է هاء-ի արևելյան շրջանների և բեդվինական
բարբառներում, օրինակ՝ راشد-ին ասում են راهد, իսկ عشر-ի փոխարեն
ասում են عهر։
- الضاد-ը փոխարինում են غين-ով, օրինակ՝ بيض-ի փոխարեն ասում են بيغ,
այս երևույթը տարածված է ալ Զուհուրիների բարբառում։
- الضاد-ը փոխարինում են واو-ով, օրինակ՝ أبْيض-ի փոխարեն ասում են بْي ْو
13
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- الهاء-ն արտասանվում է حاء, օրինակ՝  هناكասելու փոխարեն ալ
Զուհուրիներն ու Ալ Շուհուհներն ասում են حناك14։
- النون-ը որոշ դեպքերում Ալ Զուհուրիների մոտ փոխվում է ياء-ի, ինչպես
օրինակ՝ إنسان-ի փոխարեն ասում են إيسان15։
- السين-ը ալ Զուհուրիները և ալ Շուհուհները արտասանում են شين,օրինակ
شمس-ի փոխարեն ասում են شمش։
- القاف-ի փոխարեն արևմտյան առափնյա բարբառներում արտասանում
են غين, օրինակ قول-ի փոխարեն, ասում են غول։
- الذال-ը արևելյան առափնյա շրջաններում արտասանում են ظاء, օրինակ
أ ْذكر-ի փոխարեն ասում են أظكر։
-  الثاءհարֆը որոշ բառերում արտասանվում է فاء, օրինակ ثلج-ի փոխարեն
ասում են فلج։
Լեզվական իրավիճակի գնահատման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի
առնել նաև օտար լեզուների գործառության հանգամանքը, որոնց
տարածվածության աստիճանը պայմանավորված է երկրի վերապրած
պատմական ժամանակաշրջանից, այն աշխարհագրական և սոցիալմշակութային տարածաշրջանից, որում գտնվում է երկիրը, նախկին
մետրոպոլիայի
հետ
ունեցած
հարաբերությունների
բնույթից,
համաշխարհային
հարաբերությունների
համակարգում
նրա
ընդգրկվածությունից: Օտար լեզուների տարածումը կապված է նաև
հասարակության սոցիալ-դասակարգային կառուցվածքի հետ16:
Առանձնակի կարևորություն ունի «պաշտոնական» արաբերեն լեզվի
սահմանումը։ Արաբական երկրների գրեթե բոլոր սահմանադրությունները
հայտարարում են, երկրի «պաշտոնական լեզուն արաբերենն է17։
Իրականությունն այնուամենայնիվ ցույց է տալիս, որ այդ հասկացությունը
գործառական առումով նույնքան բազմազան է, որքան և արաբական
երկրները, և որոշ վերապահումներով կարելի և ասել, որ լեզվաբանական
ռեսուրսների և չափորոշիչների առումով այնքան պաշտոնական արաբերեն
լեզուներ կան, որքան կան արաբական երկրներ։
Էմիրություններիբարբառներն ուսումնասիրելիս ակնհայտ երևում է
այլ
լեզուների
ազդեցությունը,
հատկապես
օտարալեզու
փոխառությունների
առումով։
Էմիրությունների
ժամանակակից
բարբառները կրել են աֆրիկյան, եվրոպական և ասիական լեզուների
(պարսկերեն, ուրդու, անգլերեն, պորտուգալերեն, ինչպես նաև
14
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Шагаль В., Языковой аспект национальных процессов в арабских странах. М., 1987.
17
Հակոբյան Մ., «Սոցիոլեզվաբանական իրադրությունը Թունիսում. Երկբարբառության և
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քուվեյթյան, իրաքյան, եգիպտական բարբառներ) ազդեցությունը։ ԱՄԷ-ն,
լինելով բաց գլոբալիզացիայի առաջ, հեշտորեն ինտեգրվում է
ժամանակակից տեխնոլոգիական ձեռքբերումներին և մասնակիցն է
դառնում տեխնոլոգիական հեղափոխությանը։ Այս նկրտումների
հետևանքով էլ էմիրաթական բարբառները ենթարկվում են լեզվական
փոխազդեցությունների։ Այս առումով, հատկապես հարկ է նշել 1971թ․
Էմիրությունների
հիմնադրումից
հետո
սկսված
աննախադեպ
տնտեսական ներգաղթը Ասիական երկրներից, ինչով հիմք դրվեց
հասարակական, մշակութային և լեզվական նոր դարաշրջանի։
Էմիրությունների բարբառում մեծ թիվ են կազմում հնկերենից և
ուրդուից փոխառությունները, ինչպես ներկայացված է աղյուսակում18՝
Հնդկերեն/ուրդու
اچار
برياني
بالم
بانخة
بادم
جام
جوتي
سيده
بندنه

Թարգմանությունը
թթու
Պղպեղով,
բրնձով ուտեստ
նիզակ
Օդորակիչ,
հովհար
նուշ
ապակի
կոշիկ
ուղիղ
փակել

Նշանակությունը
Փոխառություն
արաբերենով
مخلل
اچار
رز يطبخ مع الفلف

برياني

رمح

بالم

مروحة

بنكة

لوز
زجاج
حذاء
مستقيم
يغلق

بيدام
جام
جوتي
سيده
بند

Հատկանշական է, որ հնդկերենից եկած փոխառությունների մեծ մասը
ուտեստների, մթերքների և խոհանոցի հետ կապված բառեր են։ Դա
կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ էմիրաթցիների
խոհարարների մեծ մասը հնդիկներ են, կան նաև հնդկական բազմաթիվ
ռեստորաններ, իսկ հնդկական խոհանոցը էմիրաթցիների ամենասիրելի
խոհանոցն է։
Վերջին տասնամյակներում տնտեսության, տեխնոլոգիաների,
տուրիզմի զարգացմանը զուգահեռ, լայն կիրառություն ստացավ
անգլերենը, ինչի հետևանքով էմիրաթական բարբառներ մտան
բազմաթիվ փոխառություններ անգլերենից19, ինչպես օրինակ՝
Անգլերեն
areal
18
19

Նշանակությունը
արաբերենով
مساحي

Թարգմանությունը
տարածքային

Փոխառություն
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absent
engineer
air conditioning
battery
bus
packet
break
biscuit
plastic
garage
glass
driver
switch
frame
card
light
lamp
list
license
hall
finish
tractor
oil

բացակա
ինժեներ
օդորակիչ
մարտկոց
ավտոբուս
փաթեթ
ընդմիջում
թխվածքաբլիթ
պլաստիկ
ավտոտնակ
բաժակ
վարորդ
անջատիչ
շրջանակ
այցեքարտ
լույս
լամպ
ցուցակ
լիցենզիա
դահլիճ
ավարտել
տրակտոր
ձեթ

غائب
مهندس
تكييف
بطارية
حافلة
حزمة
استراحة
بسكويت
بالستيك
موقف
كأس
سائق
مفتاح كهربائي
إطار
بطاقة
ضوء
مصباح
قائمة
رخصة
صالة
انتهى
جرار
زيت

ابسن
انجنير
كنديشن
بتري
بس
باكيت
بريك
بسكوت
بالستك
گراج
گالص
دريول
سيوج
فريم
كارت
ليت
لمبه
لسته
ليسن
هول
فنش
تراكتر
آيل

Ուսումնասիրելով անգլերենից եկած փոխառությունները՝ պարզ երևում
է, որ այս փոխառությունների մեծ մասը կապված է տեխնիկական
բառապաշարի հետ։ Էմիրաթական բարբառներում կան նաև
փոխառություններ պարսկերենից և թուրքերենից, բայց դրանց մեծ մասը
հանդիպում է ավելի ավագ սերնդի բառապաշարում, երիտասարդները
դրանք փոխարինել են անգլերեն փոխառություններով։
Այսպիսով, ինչպես արաբական բոլոր բարբառները, այնպես էլ
էմիրաթական բարբառները ձևավորվել են հին ցեղախմբերի խոսվածքների
վրա, կրել են հարևան երկրների և եվրոպական լեզուների ազդեցությունը,
իսկ տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը հանգեցրել է նոր տերմինների
առաջացմանը և լայն տարածմանը։ Այնուամենայնիվ, հատկանշական է, որ
Արաբական Միացյալ Էմիրություններում տեխնոլոգիական արագ
զարգացմանը զուգընթաց կարևորվում է արաբերենի պահպանումը և
խրախուսումը։ ԱՄԷ բարբառը համարվում է արաբական մյուս երկրներից
էմիրաթցիների առանձնացման բնորոշիչներից մեկը։
DIALECTS OF THE UNITED ARAB EMIRATES
Hasmik Yeritsyan
(Summary)
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The dialect of the United Arab Emirates is classified as one
of the dialects of the Gulf countries despite the differences.
Geographically, the UAE consists of coastal areas, mountains
and deserts. The differences in these geographical and climatic
conditions probably led to the separation of the dialects of the
locals. Arab tribes have lived here since ancient times and each
tribe had its own dialect. The dialects of the ancient Arab tribes
played a great role in the formation of modern Arabic dialects.
Thus, it is apparent that both the Arabic dialects and the Emirati
dialects were formed on the basis of the dialects of the old tribes
and were influenced by the European languages of the
neighboring
countries,
meantime
the
rapid
development
of
technology led to the emergence of new terms and the
widespread use of them. It is noteworthy that with the rapid
development of technology, the Arabic language is preserved
and promoted in the United Arab Emirates. The UAE dialect is
considered to be one of the defining characteristics of the
Emirati people among other Arab countries.
ДИАЛЕКТЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ
Асмик Ерицян
(Резюме)
Диалект Объединенных Арабских Эмиратов классифицируется как
один из диалектов стран Персидского залива, несмотря на их различия.
Географически ОАЭ состоит из прибрежных территорий, гор и пустынь.
Разница в этих географических и климатических условиях, вероятно,
привела к разделению диалектов местных жителей. С давних времен здесь
жили арабские племена, каждое из которых имело свой диалект. Диалекты
древних арабских племен сыграли большую роль в формировании
современных арабских диалектов. Таким образом, становится ясно, что и
арабские диалекты, и диалекты Эмиратов сформировались на диалектах
старых племен, испытали влияние европейских языков соседних стран, а
быстрое развитие технологий привело к появлению новых терминов и
широкое их использование. Примечательно, однако, что в Объединенных
Арабских Эмиратах с быстрым развитием технологий используется
сохранение и популяризация арабского языка. Диалект ОАЭ считается
одной из отличительных черт эмиратцев из других арабских стран.
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