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ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՅԱՏԱՌ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳԻՐ 
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ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

Բանալի բառեր՝ պարսկերեն, հայերեն, Շիրվան, հայատառ, Ավետարան, 

գրություն, ավանդական, հնչյունական, ուղղագրություն: 

ՄՄ 8492 և ՄՄ 3044 հայատառ պարսկերեն ձեռագիր Ավետարանների 

տառադարձման հիմքում ընկած են հայերենի ավանդական և պարսկերենի 

հնչյունական գրությունների սկզբունքները: ՄՄ 3044 ձեռագիրը, ինչպես վկա-

յում է գրիչ տեր Միքայելը1, ՄՄ 8492 ձեռագիր մատյանի ընդօրինակությունն է 

և արտագրվել է 1780 թ. Գանձակում: Սկզբնագիրը՝ ՄՄ 8492 ձեռագիր մատ-

յանը, չորս Ավետարանների պարսկերեն թարգմանությունն է՝ հավելված նա-

խաբանով, որը պարսկերեն Համաբարբառի նախաբանի հայատառ գրությունն է2: 

Գրվել է մեսրոպատառ ԺԸ դարի սկզբին (1717-1721 թթ.) Շամախիում: Երկու 

ձեռագիր մատյաններն էլ պահվում են Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռա-

գրաֆոնդում3: Քննարկվող բնագրերը տարածաժամանակային առումով միմ-

յանց մոտ լեզվական նյութ են ներկայացնում և փաստում, որ այդ ժամանակա-

շրջանում պատմական Շիրվանի տարածքի հայ բնակչության առօրյա հաղոր-

                                                           
1 ՄՄ 3044, էջ 141ա. «որ ի ՌՄԻԸ (1228) ես տեր Միքայիլս գրեցի օրինակի լուսայհոքի հաքիմ 

Յակոբին (Հ. Կ. ՄՄ 8492 –ի գրիչը) որ գրեալ էր ի քաղաք Շօշ (Հ. Կ. Իրանի Իսֆահան քաղա-

քի մասին է խոսքը: Սակայն ՄՄ 8492-ի գրիչ Հաքիմ Յաղուբը նշում է հիշատակարանում, որը 

ինքը սերում է Իսֆահանից, բայց Ավետարանները թարգմանել է Շամախիում (մանրամասն 

տե՛ս Հ. Կիրակոսյան, «Մաշտոցյան Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն երկու ձեռա-

գիր Ավետարանների հիշատակարանների մասին (ՄՄ 3044, ՄՄ 8492)», Էջմիածին, 2018 

(Ե), էջ 47-62) ի վաղուց ժամանակի յառաջ ժամօվ. սա մեք գրեցաք սբ ավետարանս ի քա-

ղաքն Գանճայ ի հայրապետություն հայոց տեառն Սիմիօնի և ի տունս աղունք տեառն Իսրայի-

լի, որոյ յիշատակը օրհն[ու] եղիցի»: 
2 A Unified Gospel in Persian, ed.: M. Hassanabadi, R. Jahani and C. Jahani, English 

preface by  R. Crellin, (Studia Iranica Upsaliensia 33), Uppsala 2018, pp. 49-89. 
3 Նկարագրությունները տե՛ս՝ ՄՄ 8492, Ցուցակ Ձեռագրաց, հ. Բ, Երևան 1970, սյ. 756, ՄՄ 

3044, Ցուցակ Ձեռագրաց, հ. Ա, Երևան 1965, սյ. 927: Նաև՝  R. Gulbenkyan, “The Translation 

of the Four Gospels into Persian,” Nouvelle Revue de science missionnaire, CH-6405 

Immensee, 1981, p. 70, fn. 196; Հ. Ս. Անասեան, Հայկական Մատենագիտություն, հ. Բ, Երևան, 

1976, սյ. 539-540: Սույն ուսումնասիրությունը կատարվել է հիմնականում ՄՄ 8492 ձեռա-

գրի հիման վրա, բացառությամբ մի քանի համեմատությունների, որի համար օգտագործ-

վել է ՄՄ 3044-ի լեզվական նյութը:  
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դակցման, նաև՝ միջէթնիկ շփման լեզուն պարսկերենն էր, իսկ գրավոր լեզվի 

արձանագրման միջոց էր մեսրոպատառ գիրը, որը, տվյալ դեպքում, կատա-

րում էր նաև հայ էթնիկ-կրոնական միջավայրը պահպանելու գործառույթ: Հա-

յատառ պարսկերեն այս բնագրերի տառադարձության ուսումնասիրությունը 

ցույց է տալիս, որ այդ շրջանում հայերենի կանոնական ու ընդհանրական դար-

ձած ուղղագրությունը4 գործածվել է հայ գրիչների կողմից պարսկերեն լեզվա-

նյութի գրության համար: Ըստ էության, պարսկերենի հնչյունական և հայերենի 

ավանդական գրությունների համակցությամբ տառադարձված բնագրերը 

թույլ են տալիս փաստագրական նյութ ձեռք բերել ԺԸ դարի հայերենի ուղղա-

գրության և Արևելյան Այսրկովկասում խոսվող պարսկերենի հնչյունաբանու-

թյան ուսումնասիրության համար5:  

Ա. ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  

Արաբապարսկական գրին հատուկ տառային արտացոլում չունեցող կարճ 

ձայնավորները՝ ա, է, օ, քննարկվող բնագրերում միջբաղաձայնային դիրքում տա-

ռադարձվել են որպես երկար հնչյուններ, ինչը բնորոշ է պարսկերեն խոսակ-

ցական լեզվին, դանդաղ խոսքին և, ըստ ամենայնի, այդպես հնչել է պարսկախոս 

հայ բնակչության շուրթերից, այսինքն՝ պատմականորեն կարճ և երկար ձայնա-

վորները տառադարձվել են նույնակերպ, քանի որ ունեցել են արտասանական 

մերձավորություն: Բացի սա, հայերենում երկար/կարճ ձայնավորների հակադրու-

թյուն չկա, ինչը և արտացոլված է գրային համակարգում, և որի հետևանքով, 

կարճ հնչյունները հաճախ կրճատվել են միջանկյալ դիրքում, կամ արտասան-

վելով ə՝ արտահայտվել են ը տառով6: Հաճախադեպ են պարսկերեն խոսակցա-

կան լեզվին բնորոշ կարճ հնչյունների անկայունության դրսևորումները:  

1. Կարճ ա՝   

                                                           
4 Հայերենի ԺԸ դարի ուղղագրական կանոնների մասին տե՛ս Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Հայե-

րենի ուղղագրության պատմություն, Երևան, 1973, էջ 178-198, նույնի՝ «Հայերենի XVIII 

դարի ուղղագրության մասին», ՊԲՀ, № 1, 1973, էջ 84-96: 
5 ՄՄ 3044 և ՄՄ 8492 բնագրերում հաճախադեպ են գրության տարբերակները, որի հե-

տևանքով գրության կանոնները վերհանելիս դժվարություններ են առաջանում, օրինակ՝ պրսկ. 

anǰir («թուզ») բառը. հմմտ. ՄՄ 8492, էջ 106ա, ՄՄ 3044, էջ 771բ (Մարկ. ԺԱ 13) անճիր, ՄՄ 

8492, էջ 25բ (Մատթ. 7:16) անջիր, ՄՄ 8492, էջ 138ա, ՄՄ 3044, էջ 90ա (Ղկ 6:44) ինջիր:  
6 Նման արտասանությունն ու տառադարձությունը կապված է նաև պարսկերենի ներքին 
հնչյունական զարգացումների հետ: Կարճ a հնչյունի արտասանական զարգացումն ու 

փոփոխման փուլերը ԺԸ-Ի դարերի ընթացքում տեղի են ունեցել ներքին և արտաքին ազ-

դեցությունների հետևանքով. ǎ -ի արտասանական շարժը դեպի *e, *o և միջանկյալ փուլը՝ ǎ 

> ǝ (Հ. Կ. որն էլ հյ. բնագրերում արտահայտվել է ը տառով), այնուհետև > a/e և թյուրքական 

հետագա շերտի ազդեցության մասին տե՛ս A. Pisowicz, Origins of the New and Middle 

Persian Phonological Systems, Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1985, pp. 92, 87-101: 

Նշենք, որ միջին հայերեն բնագրերում ևս, պարսկերեն -a- ն տառադարձվել է -ը- տառով:  
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1.1 Տառադարձվել է ը: Բացի վերոնշյալ պատճառներից, հայտնի է, որ 

պարսկերեն բանավոր խոսքում հնչող ը -ն կարճ ա հնչյունի ենթահնչյունն է 

շեշտված դիրքում երկար -ա- հնչյունով վանկից առաջ՝  

բն. ընթախտամ – ժամանակակից պարսկերեն (այսուհետ՝ ժ. պ.) 

andāxtam «գցեցի»7, 

բն. մինըհանտ – ժ. պ. minahānd «դնում են»,  

բն. նըհատ – ժ. պ. nahād «դրեց» , 

բն. զըբ/պան – ժ. պ. zabān «լեզու» և այլն: 

1.2 Մնացյալ դեպքերում այն տառադարձվում է ա-`  

բն. ավալ – ժ. պ. avval «առաջին», 

բն. անդիշայ – ժ. պ. andiše «միտք»,  

բն. ազ – ժ. պ. az «-ից», 

բն. աստ – ժ. պ. ast «է» օժանդակ բայը, 

բն. ղազապ – ժ. պ. γazab «զայրույթ» և այլն:  

2. Կարճ է8՝ 

2.1 Բառասկզբում տառադարձվել է -ի, արաբական ծագման բառերում ետ-

ընթաց առնմանման արդյունքում՝ պայմանավորված թյուրքական ազդեցությամբ.  

բն. իշթիաղ - ժ. պ. eštiāq «ցանկություն», 

բն. ինճիլ/ինջիլ - ժ. պ. enǰil «Ավետարան» և այլն:  

2.2 Բառասկզբում տառադարձվել է -ը, արաբական ծագման բառերում՝ 

պայմանավորված հաջորդ վանկի երկար -ա- /-ā-/ ձայնավորի ազդեցությամբ 

նախորդ վանկի -է հնչյունի վրա > -ը-, ետընթաց առնմանմամբ9՝ 

բն. ընթըհան - ժ. պ. emtehān «քննություն», 

                                                           
7 Խոսակցական պարսկերենում այս բայն օգտագործվում է նաև՝ endāxtan ձևով:  
8 Միջին հայերենում փոխվել էր ե ու է ձայնավորների տարբերակման հիմքը՝ բաց կամ 

փակ լինելու հատկանիշը, և դրանք, շատ հաճախ, գրության մեջ փոխարինում էին մեկը 

մյուսով, տե՛ս Է. Աղայան, (խմբ.), Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության (այ-

սուհետ՝ ԱՄԳՀՊ), հ. Ա, Երևան, 1972, էջ 27: Միջին դարերից եկած ե - է տառերի շփոթված 

այդ գրությունը ԺԸ դարի հայերենում կանոնակարգված տեսք էր ստացել՝ բառասկզբում 

յե- հնչյունակապակցությունը գրվում է ե- տառով, իսկ e հնչույթը՝ է տառով: Հայերեն է, ե 

տառերի ուղղագրության և հնչյունական արժեքների տարաժամանակյա մանրամասն 

քննությունը տե՛ս Վ. Կատվալյան, Հայ բարբառագիտության հարցեր, Երևան, 2014, էջ 121-

200: Ե ու է ձայնավորների տառային ավանդական խառնաշփոթը հաճախ արտացոլվել է 

քննարկվող ձեռագրերում, որտեղ հանդիպում ենք երբեմն դրանց ոչ հետևողական 

տառադարձման ու գրության տարբերակների, հմմտ. բն. փե/էղամբար – ժ. պ. peyγambar 

«մարգարե», բն. մունե/էնտ – ժ. պ. mānand «նման», և այլն: Սակայն, հայերենի ե – է ուղ-

ղագրության նշված կանոնակարգված գրությունը բնագրերում հիմնականում պահպանվում է:  
9 Ձայնավորների ներդաշնակության երևույթը հատուկ է նաև Շամախիի բարբառին, 
այսինքն՝ լեզվական այն միջավայրին, որտեղ թարգմանվել են Ավետարանները՝ ՄՄ 8492, 
տե՛ս Ռ. Բաղրամյան, Շամախիի բարբառը, Երևան, 1964, էջ 30-31: 
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բն. ընթըհայ - ժ. պ. entehā «վերջ, ավարտ», 

բն. ըլթըմաս - ժ. պ. eltemās «աղաչանք» և այլն: 

2.3 Բայական նախամասնիկների ու բայաձևերի առաջնավանկի -է- ձայ-
նավորը նույնպես տառադարձվում է -ը-` 

բն. բըդահատ – ժ. պ. bedahad «տա», 

բն. նըվիշտանտ – ժ. պ. neveštand «գրեցին»,  

բն. բընգըրիտ – ժ. պ. benegarid «նայեք», 

բն. բըխունիտ – ժ. պ. bexānid «կարդացեք» և այլն10:  

2.4 Պարսկերենի անցյալ դերբայի -է (-eh) վերջավորությունը տառա-

դարձվում է -ա, որն արտացոլում է նաև նոր պարսկերենի վաղ շրջանի արտա-

սանությունը: Ըստ ամենայնի, ԺԸ դարում անցյալ դերբայի վերջավորությունը 

շարունակել է հնչել որպես -ա, ինչը պարսկերենում ավարտված է համարվում 

ԺԶ դարում, սակայն կենդանի է նաև իրանական ժամանակակից մի շարք 

լեզուներում ու բարբառներում՝ 

բն. փարայ քանդայ – ժ. պ. parākande «ցրված», 

բն. դար մանդայ – ժ. պ. dar mānde «հետ մնացած» և այլն: 

2.5 Պարսկերենում բայանուն կազմող -էշ (< դաս. պ. -iš, մ. պ. -iš /-išn < 

հ. պ. *-šna) վերջածանցը տառադարձվում է -իշ, հնարավոր է (՞)՝ շփական -շ -ից 

առաջ, այսպես՝ 

բն. բախշիշ – ժ. պ. baxšeš «նվիրաբերություն», 

բն. ասայիշ – ժ. պ. āsāyeš «հանգստություն»,  
բն. ռավիշ – ժ. պ. raveš «շարժում, ընթացք» և այլն:  

2.5.1 -էշ- > -իշ- գրությունը վկայված է նաև հետևյալ բառերում՝ 
բն. ֆըրիշթայ – ժ. պ. ferešte «հրեշտակ», 

բն. նըվիշթայ – ժ. պ. nevešte «գրած» և այլն:  

2.6 -է- տառով է գրվել պարսկերենի բառամիջի -էյ- /-ey-/ երկբարբառը11: 

Այս երևույթը բնորոշ է եղել ԺԸ դարի խոսակցական պարսկերենին12, մինչդեռ 

ժամանակակից լեզվում այն հնչում է -էյ-, այսպես՝ 

բն. փէդայ – ժ. պ. peydā «ակնհայտ», 

                                                           
10 Հմմտ. ԺԸ դարի հայերեն ձեռագրերում ը տառի կիրառությունները բայի նախամասնիկ 

կ- ից հետո՝ կը կարդացվի, կը շինվի, կը հասկացնենք և այլն, տե՛ս Գյուլբուդաղյան, «Հայե-

րենի XVIII դարի ուղղագրության մասին», էջ 88:  
11 Հնարավոր է, գրաբարյան է գրի էյ հնչյունական արժեքի դրսևրման հետքերն են (?):  
12 A. Pisowicz, Origins of the New and Middle Persian Phonological Systems, p. 59: 

Պիսովիչը քննարկել է նաև -ai- → -ai-/-ei-/-e- →/ey/ պատմական զարգացումը` ԺԳ-Ի 

դարերի ընթացքում և, թերևս, -է- տառադարձությունը համապատասխանում է ԺԸ դարում 

երկբարբառի -ai- > -e- զարգացման փուլին (նույն տեղում, էջ 89): Նշենք, նաև բնա-

գրերում արաբական ծագման բառերի նման տառադարձությունը պարսկերենի ընդհա-

նուր կանոնին հետևելու արդյունք է:  
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բն.փէքար – ժ. պ. peykar «իրան, մարմին, տեսք», 

բն. փէվաստա – ժ. պ. peyvaste «անընդհատ», 

բն. ֆէզ – ժ. պ. feyz «իջնելը», 

բն. ղէր13 – ժ. պ. γeyr «ուրիշ», 

բն. ղէսար – ժ. պ. qeysar «կայսր» և այլն:  

2.7 -e/-a կարճ հնչյունների անկայունությունը գրական և ամենօրյա խո-

սակցական պարսկերենին բնորոշ երևույթ է, որը հանդիպում է նաև ձեռագրե-

րի գրության մեջ.  

բն. քէսի – ժ. պ. ke/asi «ոմն, մեկը», 

բն. մադէր – ժ. պ. mādar «մայր», 
բն. բարադէր/բըրադէր – ժ. պ. barādar «եղբայր»,  

բն. վէ - ժ. պ . va/e «և», և այլն: 

2.8 Բառասկզբում ye երկհնչյունի արժեք ունի ե- տառը, որն արդեն ԺԸ 

դարում հայերենում սովորական գործառույթ ուներ՝  

բն. եք – ժ. պ. yek «մեկ»,  

բն. եգանայ – ժ. պ. yegāne «միակ», 

բն. եգանեգի – ժ. պ. yegānegi «միակություն» և այլն:   

2.9 -Իա- երկբարբառը ԺԸ դարի հայերենում գրվում է -եա- տառակապա-

կացությամբ և այս կանոնով է պայմանավորված բնագրերում պարսկերենում 

-ya- հնչող, սակայն -ia- (َی) գրությունն ունեցող հնչակապակցության համար 

-իեա- հնչախմբի գրությունը, ինչպես նաև` հայերենում բառավերջի բաղա-

ձայնական խմբից և շեշտակիր վանկում ա ձայնավորից առաջ միայն ե գրվե-

լու կանոններով14.  
բն. իեայնի – ժ. պ. yaʻni «այսինքն», 

բն. գուիեանտ – ժ. պ. guyand «ասեն»,  
բն. դարիեայ – ժ. պ. daryā «ծով», 

բն. բիայիեամ – ժ. պ beāyam «գամ» և այլն:  

3. Կարճ օ՝ 

3.1 ԺԸ դարի հայերենի ուղղագրական կանոնների համաձայն՝ օտար, փո-

խառյալ բառերի օ հնչյունը տառադարձվել է օ տառով բառի բոլոր դիրքե-

րում15: Քննարկվող հայատառ բնագրերում իրանական ծագման բառերում բա-

ռասկզբի և բառամիջի դիրքերում այս կանոնը պահպանվել է՝ 

բն. օֆտատ – ժ. պ. oftād «ընկավ», 

բն. գօֆտ – ժ. պ. goft «ասաց», 

                                                           
13 Հանդիպում է նաև ղեյր ձևով՝ ՄՄ 3044, էջ 73բ, սակայն՝ ՄՄ 8492, էջ 109բ նույնը՝ ղէր:  
14 Տե՛ս Վ. Կատվալյան, «Հայ բարբառագիտության հարցեր», էջ 221: 
15 Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, «Հայերենի XVIII դարի ուղղագրության մասին», էջ 86:  
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բն. սօխան – ժ. պ. soxan «խոսք», 

բն. ռօխ – ժ. պ. rox «երես»  

բն. սբօք – ժ. պ. sabok «թեթև», 

բն. փօր – ժ. պ. por «լիքը», 

բն. քօշտանտ – ժ. պ. koštand «սպանեցին» 

բն. ֆօթ – ժ. պ. fot «մահ» և այլն:  

3.2 Բառամիջի դիրքում -օ- հնչյունը -ու է տառադարձվել հետևյալ բա-

ռերում, ընդ որում, արտացոլելով վաղ նոր պարսկերենի (այսուհետ՝ վ. ն. պ.) 

արտասանությունը, որը պահպանվել էր ԺԸ դարի Շիրվանի պարսկերենում՝  

բն. խուդա – ժ. պ. xodā, վ. ն. պ. xudā «աստված», 

բն. խուդայվանտ – ժ. պ. xodāvand. վ. ն. պ. xudāvand «տեր»,  

բն. քունանդ – ժ. պ. konand, վ. ն. պ. kunand «անեն», 

բն. քուջա – ժ. պ. koǰā, վ. ն. պ. kuǰā «տեղ, որտեղ»,  

բն. դու – ժ. պ. do «երկու», վ. ն. պ. du: 

 3.3 Արաբական ծագման բառերում -օ- հնչյունը արտացոլում է դասական 

արաբերենին հատուկ արտասանությունը և գրվում է ու, որը վկայում է, որ 

պարսկերենի բանավոր տարբերակներում տեղի չէր ունեցել դրանց արտասա-

նության պարսկականացումը՝ 

բն. մուղադամայ – ժ. պ. moqaddame «նախաբան», 

բն. մուխտայսար/մուխտասար – ժ. պ. moxtasar «համառոտ», 

բն. սուրիանի – ժ. պ. soriāni «ասորերեն», 

բն. մուխալըֆաթ – ժ. պ. moxālefat «անհամաձայնություն», 

բն. մուդաթ – ժ. պ. moddat «ժամանակ, պահ», 

հմմտ. նաև՝  

բն. լօղազ – ժ. պ. loqaz «խոսք»:  

4. Կարճ օ, է, ա՝  

 4.1 Այս կարճ ձայնավոր հնչյունները ձայնորդ -ր -ից առաջ գրվում են -ը-, 

որը բացատրվում է նաև պարսկերենի հնչյունական կանոնով, ըստ որի, վ. ն. պ. 

չի հանդուրժել բառասկզբի դիրքում ձայնավորազուրկ բաղաձայնական խումբ 

և տեղի է ունեցել կամ նախահավելվածային կամ միջբաղաձայնային ձայնա-

վորի (anaptyxis) ավելացում, ինչը ժառանգել է նաև ժամանակակից պարսկե-

րենը: Սակայն պարսկերենի բանավոր տարբերակներում այդ ձայնավորները 

չեն ունեցել հստակ արտասանություն և հնչել են ǝ, հմմտ.՝  
բն. սըրուդե – ժ. պ. sorude «երգ, երաժշտություն»,  
բն. չըրա – ժ. պ. čerā «ինչու», 
բն. բըրայ – ժ. պ. barāy «համար», 
բն. ֆըրու – ժ. պ. forū «ներքև, ցածր», 
բն. գըրտ – ժ. պ. gerd «կլոր», 
բն. աֆըրիտ – āfarid «ստեղծեց»,  
բն. ֆըրըշտայ / ֆըրիշտա – ժ. պ. ferešte «հրեշտակ», 
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բն. գըրըֆտ – ժ. պ. gereft «վերցրեց»,  
բն. ֆըրըստատ – ժ. պ. ferestād «ուղարկեց»,  
բն. բըֆըրըբանիտ – ժ. պ. befaribānid «կախարդեք, խաբեք» և այլն:  
4.2 Արաբական ծագման բառերում -լ- ձայնորդից առաջ նույնպես գրվել է ը-.  
բն. հասըլ – ժ. պ. hāsel «արդյունք», 
բն. ջալըլ – ժ.պ. jalil «շքեղ»,  
բն. վըլայիեաթ – ժ. պ. velāyyat «նահանգ, տարածք, իշխանություն» և 

այլն16: 

5. Երկար շրթնայնացած ա՝ 

5.1 Այս հնչյունը տառադարձվել է բառասկզբում երբեմն՝ օ-, սակայն հիմ-

նականում՝ -ա, բառամիջում և բառասկզբում երբեմն՝ -ու, սակայն հիմնակա-

նում՝ -ա: -ā- < -u- անցումը ձայնորդներից առաջ բնորոշ է պարսկերեն խո-

սակցական լեզվին՝ սկսած ԺԷ դարից:  

բն. օվարդայ – ժ. պ. āvarde «բերած»,  

բն. ապ – ժ.պ. āb «ջուր»,  

բն. օմատ – ժ. պ. āmad «եկավ», 

բն. օնան – ժ. պ. ānān «նրանք»,  

բն. աթաշ – ժ. պ. ātaš «կրակ», 

բն. մունէնտ – ժ. պ. mānand «նման», 

բն. քըդում – ժ. պ. kodām «որ», 

բն. ուն – ժ. պ. ān «այն» և այլն:  

6. Երկար ու և ի՝ 

6.1 Այս հնչյունների գրությունը հիմնականում նույնական է ժամանակա-

կից պարսկերենի արտասանության հետ՝  

բն. իման – ժ. պ. imān «հավատ», 

բն. նիֆրին – ժ. պ. nefrin «անեծք», 

բն. զըմին – ժ. պ. zamin «գետին, հող», 

բն. թիզթար – ժ. պ. tiztar «ավելի սուր»,  

բն. րուզ – ժ. պ. ruz «օր», սակայն՝ բն. roze - ժ. պ. ruze «պահք», 

բն. փիշ – ժ. պ. piš «մոտ», 

բն. մի- – ժ. պ. mi- բայական նախամասնիկը, 

բն. գունայգուն – ժ. պ. gunāgun «բազմապիսի» և այլն:  

7. Ը-ի գրությունը ստ հնչյունախմբից առաջ՝ 

 Միջին հայերենում ընդունված էր գաղտնավանկի, ինչպես նաև բառա-

սկզբի ստ կապակցությունից առաջ լսվող ը-ն գրել: Այս ավանդույթը գլխավո-

րապես շարունակվում է նաև ԺԸ դարի հայերենի ուղղագրական կանոննե-

                                                           
16 Մեսրոպատառ սույն բնագրերում հանդիպում է կարճ ձայավորների բացթողում՝ փղմբր – փեյ-
ղամբար, խդայ – խոդա: Նման բառերի վրա գրիչները դրել են համառոտագրման նշաններ:  
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րում17, և մենք այն արձանագրել ենք քննարկվող հայատառ պարսկերեն բնա-

գրերի հետևյալ բառամիավորներում, ընդ որում, նաև բառամիջի դիրքում՝  

բն. դանըստայ – ժ. պ. dāneste «իմացած»,  

բն. ըստատ – ժ. պ. setād «կանգնեց»,  

բն. ըստատանտ – ժ. պ. setādand «կանգնեցին»,  

բն. սանկըստան – ժ. պ. sangestān «քարքարուտ», 

բն. նըշըստան – ժ. պ. nešastan «նստել», 

բն. մի թվանըստ – ժ. պ. mitavanest «կարող է:  

Բ. Յ ԿԻՍԱՁԱՅՆԸ  

Հայատառ պարսկերեն քննարկվող բնագրերում յ տառի գրությունը բա-

ռավերջում կատարվում է ըստ հայերենի ավանդական ուղղագրության՝ հավել-

վելով բառավերջի ա, ո ձայնավորներին, իսկ մնացյալ դեպքերում՝ համաձայն 

պարսկերենի հնչյունական կանոնների:  

 1. Բառերը, որոնք վերջավորվում են ա-ով և ո-ով ամփոփվում են վան-

կափակ յ-ով՝  
բն. ֆըրոյ – ժ. պ. foru «ներքև»,   

բն. Եսոյ – ժ. պ. ʻIsa «Հիսուս», 

բն. դունիայ – ժ. պ. donyā «աշխարհ», 

բն. աշքարայ – ժ. պ. āškārā «բացահայտ»,  

բն. փարդայ – ժ. պ. parde «վարագույր», 

բն. համայ – ժ. պ. hame «բոլորը»18 և այլն:  

1.1.Պարսկերենի -է (-eh) անցյալ դերբայի վերջավորությունը արտասան-

վել է -ա և բնագրերում տառադարձվել է -ա- ով ու ամփոփվել -յ ով՝ 

բն. նըգայ դաշտայ – ժ. պ. negāh dāšte «պահպանած», 

 բն. շնիտայ – ժ. պ. šenide «լսված»,  

բն. լարզանդայ – ժ. պ. larzande «դողացող» և այլն:  

2. -Յ- տառով է ամփոփվում նաև պարսկերենի na- ժխտական նախամաս-

նիկը՝ բաղաձայնով ու ձայնավորով սկսվող բայահիմքերից առաջ: Ընդ որում, 

ժամանակակից պարսկերենում -յ- կիսաձայնը հավելվում է միայն ձայնավո-

րով սկսվող բայահիմքերից առաջ՝ լրացնելով հորանջը: Բնագրերում ժխտա-

կան նախամասնիկը գրվում է առանձին և ենթարկվում է -ա ձայնավորով վեր-

ջացող բառերը -յ կիսաձայնով ամփոփելու սկզբունքին՝  

բն. նայ գուզաշթ – ժ. պ. nagozāšt «թույլ չտվեց», 

                                                           
17 Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, «Հայերենի XVIII դարի ուղղագրության մասին», էջ 87:  
18 Այս բառի -e վերջավորությունը հատուկ է միայն ժամանակակից պարսկերենին: Վաղ 

նոր և խոսակցական պարսկերեններին, տաջիկերենին, Խորասանի բարբառներին և այլն 

հատուկ է -a վերջավորությունը, հմմտ. օր. տաջ. hama, որը ծագումնաբանորեն հանգում է 

*a –ին:  
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բն. նայ թվանատ – ժ. պ. natavanad «չի կարող», 

բն. նայ շօվանտ – ժ. պ. našavand «չեն լինի» և այլն: 

3. Պարսկերենում կոկորդային -հ ով ավարտվող բառերը քննարկվող 

բնագրերում ամփոփվում են -յ կիսաձայնով. տեղի է ունենում -հ -ի անկում, 

որը հատուկ է խոսակցական պարսկերենին19 և -յ -ի հավելում՝ 

բն. գայ – ժ. պ. gāh «ժամանակ», 

բն. դայ – ժ. պ. dah «տասը», 
բն. գըրոյ – ժ. պ. goruh «խումբ»,  

բն. նըգայ – ժ. պ. negāh «հայացք», և այլն։  

4. -Յ- կիսաձայնը հավելվում է պարսկերենի հոգնակիակերտ -ān վերջա-

վորությունից առաջ և -ā20, -i, -u ձայնավորներից հետո: Պարսկերենում` -e, 

բնագրերում՝ -ա, ձայնավորից հետո ունենք -gān վերջավորությունը, որը բա-

ցատրվում է տարաժամանակյա կտրվածքով, այսինքն՝ նման բառերում վերա-

կանգնվում է պատմական արմատային բառավերջի -g- հնչյունը, որը վերա-

դառնում է միջին պարսկերենի գոյականակերտ -ag վերջավորությանը > ժ. պ. -

e: Բնագրերում այս երևույթը հետևողականորեն պահպանված է, ընդ որում, 

հիմնականում գրվել է նաև վանկափակ գործառույթ ունեցող -յ- կիսաձայնը՝ 

բն. ֆըրըշթայգան – ժ. պ. fereštegān «հրեշտակները», 

բն. սըթարայգան – ժ. պ. setāregān «աստղեր»,  

բն. բէչայգան – ժ. պ. baččegān «երեխաներ»,  
բն. բիգանըգան – ժ. պ. bigānegān «օտարները», 

բն. եգանեգան – ժ. պ. yegānegān «միակները» այլն:  

                                                           
19 Ընդ որում, բնագրերում խոսակցական պարսկերենին (այսուհետ՝ խ. պ.) հատուկ բա-

ռավերջի -r, -d, -st-ի անկում գրանցված չէ, և արձանագրված է միայն -հ -ի անկումը, 

այսպես՝ բն. դիկար – ժ. պ. digar – խ. պ. dige, բն. ակար – ժ. պ. agar – խ. պ. age, բն. 

աստ – ժ. պ. ast - խ. պ. -e, և այլն: Այս նյութը թույլ է տալիս նկատելու, որ ժամանակագրո-

րեն բառավերջյան այս անկումները ավելի ուշ են տեղի ունեցել, քան բառավերջի -հ ի 

անկումը, որը Պիսովիչը նկատել է հակառակ ժամանակագրական դասավորությամբ, 

տե՛ս A. Pisowicz, Origins of the New and Middle Persian Phonological Systems, p. 
63: Բնագրերում հանդիպում է բառավերջի -ստ հնչյունախմբի -տ ի անկում մի քանի դեպ-

քերում, օր.՝ բն. դուս դաշտ – ժ. պ. dust dāšt «սիրեց», երբեմն նաև՝ բն. աս – ժ. պ. ast «է» 

օժանդակ բայի համար (արձանագրել ենք մեկ դեպք):  
20 -ā- ից հետո ոչ ստուգաբանելի (non étymologique) -y- –ի հավելումը արձանագրվել է 

նաև վ. ն. պ. տեքստերում, մասնավորապես այն բառերում, որոնք ինքնուրույն միավորներ 

են հավելված վերջածանցներով, օրինակ՝ juδāygāna «առանձին կերպով» < juδā(y) 
«առանձին» < մ. պ. yutāk + -gāna վերջածանցը կամ xuδāyvand «Տեր» բառը, որը ոչ ճիշտ 

ձևով ընկալվել է xuδā(y)- + -vand կառուցվածքով և հավելվել է -y կիսաձայնը, մինչդեռ 

հայտնի է այս բառի ստուգաբանությունը՝ վ. ն. պ. xuδāvand < xvatāvan- կամ xvatāvani-, 

տե՛ս Lazard, G., La langue des plus anciens monuments de la prose persane, Paris, 

Libraire C. Klincksieck, 1963, p. 173: Նշենք, որ վերջինս հայատառ քննարկվող բնա-

գրում նույնպես տառադարձվել է -յ կիսաձայնով՝ խուդայվանտ «տեր» նշանակությամբ 

(մինչդեռ «Աստված» բառի համար թարգմանիչը օգտագործել է xudā ձևը):  
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4.1. Նույն երևույթը տեսնում ենք նաև ենթակայական դերբայի բն. -ան-

դայ (մ. պ. -andag > ն. պ. -andeh) վերջավորությամբ կազմված գոյականա-

կան կիրառություն ունեցող միավորների -gān հոգնակիակերտ վերջավորու-

թյունը ստացած բառերում՝ 

բն. դառանդայգան – ժ. պ. dārandegān «ունեցողները», 
բն. դահանդայգան – ժ. պ. dahandegān «տվողները», 

բն. քունանդայգան – ժ. պ. konandegān «կատարողները» և այլն: 

Գ. OW ԵՐԿԲԱՐԲԱՌԸ  

Այս երկբարբառը վաղ նոր պարսկերեն տեքստերում արձանագրվել է նա-

խորդող կարճ a- ի նշանով (ֆաթհա) և, ըստ ամենայնի, կարդացվել է՝ naw 

«նոր», ǰaw «գարի», rawzi «օր»21: Սակայն Պիսովիչն այն համարում է oṷ 

հնչյունախումբ՝ կարճ o + ṷ կազմով, որտեղ ṷ-ն v հնչյունի ենթահնչույթն է22: 

Քննարկվող հայատառ բնագրերում միջբաղաձայնային օw երկբարբառը 

տառադարձվել է օվ` 

բն. սովգանտ – ժ.պ. sowgand «երդում», 

բն. ղօվղայ – ժ. պ. γowγā «աղմուկ, խառնաշփոթ», 

բն. մօվճ – ժ. պ. mowǰ «ալիք»,  

բն. նօվ – ժ. պ. now «նոր» և այլն: 

Դ. ԿՈԿՈՐԴԱՅԻՆ EYN ՀՆՉՅՈՒՆԸ 

Այս հնչյունը, որը կոկորդային դադար է և արձանագրվում է արաբական 

ծագման բառերում, բնագրերում ունի սույն գրությունները. 

1. Հետևյալ բառերի բառասկզբի դիրքում տառադարձվել է այ-՝  

բն. այնասուր – ժ. պ. ʻanāsor «տարր», 
բն. այհըտ – ժ. պ. ʻahd «պայմանավորվածություն»: 

1.1. Հիմնականում տառային արտահայտություն չի ստացել բոլոր դիրքերում՝  

բն. ալամ – ժ. պ. ʻālam «աշխարհ», 

բն. ատլ – ժ. պ. ʻadl «արադարություն» 
բն. շըրոյ – ժ. պ. šoruʻ «սկիզբ», 

բն. ասայ – ժ. պ. ʻasā «ձեռնափայտ» ևայլն:  

բն. մարուֆ – ժ. պ. maʻruf «հայտնի», 

բն. մազամ – ժ; պ. moʻazzam «վսեմ, հարգարաժան», 

բն. մարուֆ – ժ. պ. maʻruf «հայտնի», 

բն. բադ – ժ. պ. baʻd «հետո» և այլն:  

                                                           
21 Lazard, La langue des plus anciens monuments de la prose persane, p. 192. 
22 Pisowicz, “Origins of the New and Middle Persian Phonological Systems”, p. 24-27. 
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Ե. ԻԶԱՖԵՏԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒՄԸ 

Պարսկերենի շարահյուսական՝ որոշիչ-որոշյալ, հատկացուցիչ-հատկաց-

յալ, կապը իրականացվում է կապական հնչյունի միջոցով՝ իզաֆետով, որը 

բնագրերում չունի հետևողական արտացոլում:  

1. Բաղաձայնից հետո լսվող իզաֆետային -e հնչյունը չի տառադարձվել, 

ինչպես և հատուկ է պարսկերեն գրավոր խոսքին, այսպես՝  

բն. ավազ ու – ժ. պ. āvāz(-e) u «նրա խոսքը, նրա ձայնը», 

բն. թիր ինշան – ժ. պ. tir(-e) inšān «նրանց սուրը» և այլն: 

2. Ձայնավորից հետո տառադարձվել է -յի /yi/՝ 

բն. քընարհայի զըմին – ժ. պ. kenārhā-ye zamin «երկրագնդիի կող-

մերը», 

բն. խանայի իբրայիմ – ժ. պ. xāne-ye Ebrāhim «Իբրահիմի տունը» և 

այլն: 

Զ. ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒՄԸ 

Քննարկվող հայատառ պարսկերեն բնագրերում բաղաձայնների գրու-

թյան ժամանակ կիրառվել են դեռևս միջին հայերենի շրջանից ավանդված 

ուղղագրական կանոնները: Այդ շրջանում գոյություն են ունեցել սկզբնագիր 

աղբյուրներ (օրինակ` Կոստանդին Երզնկացու տաղերը և այլն), որտեղ գործած-

վել է քառաստիճան բաղաձայնական համակարգ23: Սույն բնագրերում պարս-

կերենի ձայնեղները բառասկզբի դիրքում արտահայտվել են հայերենի ձայնեղ 

տառերով, այսինքն՝ b-, g-, d-, ǰ- հնչյունները՝ համապատասխանաբար բ-, գ-, 

դ-, ջ- տառերով, իսկ բառամիջի և բառավերջի դիրքերում՝ պարզ խուլերի մի-

ջոցով, այսինքն համապասախանաբար՝ -պ-, -կ-, -տ-, -ճ- տառերով24: Կարծում 

ենք, այստեղ գործ ունենք ձայնեղների դիրքային բնույթի տարբերության՝ շնչե-

ղության և ոչ շնչեղության հակադրության հետ: Խուլ տառերով արտահայտ-

ված բառամիջի և բառավերջի ձայնեղները պահպանում էին իրենց ձայնե-

ղության արժեքը և տարբերվում էին ձայնեղ տառերով արտահայտված բառա-

սկզբի ձայնեղներից վերջիններիս շնչեղությամբ: Այսինքն՝ բառասկզբում ձայնեղ-

ները շնչեղ են, արտահայտված ձայնեղ տառերով, իսկ բառամիջում և բառա-

վերջում պարզ ձայնեղներ են՝ արտահայտված պարզ խուլերով25: Հայատառ 

                                                           
23 ԱՄԳՀՊ , էջ 123: Գ. Ջահուկյանը հայերենի նոր շրջանի (ԺԸ դար) Երևանի խոսվածքում 

ևս նշում է բաղաձայնական համակարգի քառաստիճանությունը, որի դեպքում շնչեղ-ձայ-

նեղները ոչ թե ինքնուրույն հնչույթներ են, այլ հնչույթների դիրքային տարբերակներ, տե՛ս 

Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Երևան, 1969, էջ 53: 
24 ԺԸ դարի հեղինակներից ևս օտար բառերի գրության ժամանակ օգտագործել են այս 

սկզբունքը՝ օտար ձայնեղների դիմաց հայերեն խուլերը, տե՛ս Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, «Հա-

յերենի XVIII դարի ուղղագրության մասին», էջ 91:  
25 Նույն գրության օրինակներ արձանագրված են նաև ԺԶ-ԺԷ հայ փիլիսոփա-աստվածա-

բան Հովհաննես Մրքուզի/Ջուղայեցու հայատառ պարսկերեն բառգրքի մի շարք ձևերում, 
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պարսկերեն տեքստերի հնչյունական այս տառադարձությունը թույլ է տալիս 

ենթադրել, որ գրիչը օգտագործել է ուղղագրական կանոնները, որոնք հատուկ 

էին Նոր Ջուղայի բարբառին, սակայն Շիրվանի պարսկերենի ձայնեղների շար-

քը պահպանում էր իր հնչյունական արժեքը26:  

1. Բառամիջում և բառավերջում -գ- → -կ- ՝  

բն. դիկար – ժ. պ. digar «ուրիշ», 

բն. ակար – ժ. պ. agar «եթե»,  

բն. անկապին – ժ. պ. angabin «մեղր»,  

բն. բըզօրկթար – ժ.պ. bozorgtar «ավելի մեծ», 

բն. թանկ – ժ. պ. tang «նեղ», 

բն. սանկ – ժ. պ. sang «քար»,  

բն. մակար – ժ. պ. magar «մի թե» և այլն:  

1.1. Բառասկզբում գ → գ-՝ 

բն. գըրոյ – ժ. պ. goruh «խումբ», 

բն. -գան – հոգնակիակերտ ցուցիչ, 

բն. գարտանատ – ժ. պ. gardānad «դարձնի» և այլն:  

2. Բառամիջում և բառավերջում -բ- → -պ-՝  
բն. քըթապ – ժ. պ. ketāb «գիրք», 

բն. սապապ / սաբաբ – ժ. պ. sabab «պատճառ», 
բն. պուտ – ժ. պ. bud «էր», բն. պուտանտ – ժ. պ. budand «էին»27, 
բն. նայ պաշատ – ժ. պ. nabāšad «չլինի», 
բն. իպլիս / իբլիս – ժ. պ. iblis «սատանա», 
բն. խապ – ժ. պ. xāb «քուն»,  
բն. պաշատ – ժ. պ. bāšad «լինի», 

բն. զըբան/զըպան – ժ. պ. zabān «լեզու», 

բն. աֆտապ – ժ. պ. aftāb «արեգակ» և այլն: 

2.1 Բառասկզբի դիրքում բ- → բ-՝  

բն. բայ – ժ. պ. bā «-ով»,  

բն. մի բինամ – ժ. պ. «տեսնում եմ», 

                                                                                                                                              
տե՛ս՝ Հ. Միրզոյան, «Հայ բառարանագրության չգնահատված հուշարձան», ԲԵՀ, 1 (103), 

2001, Երևան, էջ 129-142:  
26 Հմմտ. բառասկզբի ձայնեղների շնչեղացման երևույթը Նոր Ջուղայի բարբառում և բ ̔, գ ̔, 
դ ̔, ձ̔, ջ ̔ շարքը. «Հին Հայերենի պայթուցիկ բաղաձայնները կրում են զանազան փոփոխու-

թյուններ. թրթռուն բաղաձայնները բառասկզբում, բառամիջում ր  բաղաձայնից հետո դառ-

նում են շնչեղ թրթռուն, անգականից յետոյ և օտար բարբառների մեջ՝ մնում են թրթռուն, խ 

բաղաձայնից յետոյ դառնում են խուլ կամ շնչեղ թրթռուն, իսկ բառավերջում՝ դառնում են 

շնչեղ, խուլ», տե՛ս Հր. Աճառեան, Քննութիւն Նոր-Ջուղայի բարբառի, Երեւան, 1940, էջ 167, 

նաև՝ Վ. Տ. Սուքիասեան, Բառարան Նոր Ջուղայի բարբառի, ձեռագիր տարբերակ:   
27 Բացառություն կարելի է համարել budan «լինել» օժանդակ բայի անցյալ կատարյալի 

ձևերը, որտեղ բառասկզբի դիրքում ունենք բ- → պ- գրությունը:  
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բն. բիայիեատ / պիայիեատ – ժ. պ. «գա», 
բն. բըսիար – ժ. պ. besyār «շատ», 

բն. բանդայ – ժ. պ. bande «ծառա», 
բն. բունիադ – ժ. պ. bonyād «հիմք», 
բն. բարաքաթ – ժ. պ. barakat «շնորհ» և այլն:  
3. Բառամիջում և բառավերջում - դ- → -տ- ՝ 
բն. շօտան – ժ. պ. šodan «լինել», 
բն. մունէնտ – ժ. պ. mānand «նման», 
բն. ընտախտայ – ժ. պ. andāxte «գցած», 

բն. օմատան – ժ. պ. āmadan «գալ», 
բն. դահատ – ժ. պ. dahad «տա»,  
բն. շօվատ – ժ. պ. šavad «լինի», 
բն. աֆրիտ – ժ. պ. āfarid «արարեց»,  
բն. քարտ – ժ. պ. kard «արեց»,  
բն. բընգիրանտ – ժ. պ. benegarand «նայեն» և այլն: 

3.1. Բառասկզբում և բառամիջում -դ- → -դ-՝  

բն. անդիշայ – ժ. պ. andiše «միտք», 

բն. դար – ժ. պ. dar «մեջ», 

բն. ադամ – ժ. պ. ādam «մարդ», 

բն. դիտ – ժ. պ. did «տեսավ», 

բն. դէլ – ժ. պ. del «սիրտ» և այլն:  

4. Բառամիջում և բառավերջում -ջ- → -ճ- ՝  

բն. Ինճիլ – ժ. պ. enǰil «Ավետարան», 

բն. խարըճ – ժ. պ. xāreǰ «դուրս», 

բն. մօվճ – ժ. պ. mouǰ «ալիք»,  

բն. թուճար – ժ. պ. toǰār «վաճառականներ» 

բն. թաճօպ – ժ. պ. taǰob «զարմանք» և այլն: 

4.1 նաև՝ -ջ- → -ջ- 

բն. բօրջի – ժ. պ. borǰi «մի աշտարակ»,  

բն. ունջայ – ժ. պ. ānǰā «այնտեղ»,  

բն. մօվջուպ – ժ. պ. movaǰeb «հարկավոր» և այլն:  

4.2 Բառասկզբի դիրքում ջ- > ջ-  

բն. ջայ – ժ. պ. ǰāy «տեղ»,  

բն. ջայհաթ – ժ. պ. ǰehat «պատճառ», 

բն. ջըհան – ժ. պ. ǰehān «աշխարհ» և այլն:  

5. Արձանագրվել են հետևյալ բառերը, որտեղ շնչեղ խուլ չ –ն ձայնեղացել 

է և գրվել -ջ-՝  

բն. ջար/ջհար/ջայհար – ժ. պ. čahār «չորս», 

բն. ջարսատ – ժ. պ. čahārsad «չորս հարյուր»: 
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Ինչպես տեսնում ենք, այս տեղաշարժը կատարվում է միայն čahār «չորս» 

բառամիավորի դեպքում, որի ձայնեղ ջ-ով տարբերակը դրա արաբականաց-

ված ձևն է, որը գործածական է նաև ժամանակակից խոսակցական հայերենում:  

6. Խոսակցական պարսկերենում նկատվող խուլ շփական + շնչեղ խուլ 

պայթական՝ մասնավորապես ft, xt, st, št հնչյունախմբերի փոխարեն ֆտ, խտ, 

շտ, ստ գրությունները պայմանավորված են հայերենի կանոնով, ըստ որի՝ 

միակ դիրքը, որտեղ խուլերը պահպանում էին իրենց որակը, խուլ սուլական-

ների ու շչականների հարևանությամբ է, և միջին շրջանի բազմաթիվ բնա-

գրերում այս կանոնով են բացատրվում օտար շնչեղ խուլ պայթականը պարզ 

խուլ տառով արտահայտելու գրությունները28: Հայատառ բնագրերում շտ, ստ, 

ֆտ, խտ հնչյունախմբերի գրությունները ևս բացատրվում են այս կանոնով՝ 

բն. գօֆտ – ժ. պ. goft «ասաց», 

բն. ռաստ – ժ. պ. rāst «ճիշտ»,  

բն. աստ – ժ. պ. ast «է», 

բն. շըքստ – ժ. պ. šekast «կոտրեց», 

բն. քօշտ – ժ. պ. košt «սպանեց», 

բն. դաշտամ – ժ. պ. dāštam «ունեի», 

բն. ամուխտամ – ժ. պ. āmuxtam «սովորեցի», 

բն. շնախտ – ժ. պ. šenāxt «ճանաչեց» և այլն:  

7. Պարսկերենի շնչեղ պայթական t հնչյունը տառադարձվում է հայերենի 

համապատասխան թ տառով՝ 

բն. թամամ – ժ. պ. tamām «ամբողջ, վերջ», 

բն. ղիմաթ – ժ. պ. qeymat «արժեք», 

բն. բէթալմուղատաս – ժ. պ. Beyt-al-Moqaddas «Երուսաղեմ», 

բն. թավանատ – ժ. պ. tavānad «կարողանա» 

բն. բաթըլ – ժ. պ. bātel «անվավեր»,  

բն. գիթի – ժ.պ. giti «աշխարհ» և այլն:  

7.1 Ածականի համեմատական աստիճանի -tar վերջածանցից առաջ բա-

ռավերջի ձայնեղ պայթականները խլացել են, իսկ ձայնեղ շփականները՝ պահ-

պանվել: Ընդ որում, հիմնականում այս ձևույթը գրվում է առանձին և ընկալ-

վելով առանձին բառ՝ բառասկզբի թ- շնչեղ հնչյունի պահպանմամբ՝  

բն. զուտ թար – ժ. պ. zudtar «ավելի շուտ», 

բն. բըզորկ թար – ժ. պ. bozorgtar «ավելի մեծ», 

բն. բօլանտ թար – ժ. պ. bolandtar «ավելի բարձր» և այլն:  

8. Պարսկերենի շնչեղ փ, ք, չ հնչյունները տառադարձվել են հայերենի հա-

մապատասխան շնչեղ խուլերով՝ 

բն. քնար – ժ. պ. kenār «կողմ, ափ»,  

բն. չափ – ժ. պ. čāp «ձախ», 
                                                           
28 Տե՛ս ԱՄԳՀՊ, էջ 115:  
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բն. եք –ժ.պ. yek «մեկ», 

բն. աշքարայ – ժ. պ. āškārā «հայտնի», 

բն. փադիշայան – ժ. պ. pādešāhān «արքաներ», 

բն. քի/ե – ժ. պ. ke «որ», 

բն. թարիք – ժ. պ. tārik «խավար», 

բն. չաշմ/չասմ – ժ. պ. čašm «աչք» և այլն:  

9. -ղ հետնալեզվային հնչյունը պարսկերենում ունի երկու տարբեր 

ենթահնչույթներ՝ հետնալեզվային, խուլ պայթական ḳ և հետնալեզվային ձայ-

նեղ շփական γ: Դրանց արտասանությունը էական նշանակություն չունի բառ-

իմաստների համար, սակայն ոճային տարբեր մակարդակներում շոշափելի են: 

Քննարկվող հայատառ պարսկերեն բնագրերում այս ենթահնչույթների տառա-

դարձումը որևէ տարբերակիչ հատկանիշ ցույց չի տալիս և տառադարձվում են 

հայերեն ղ տառով, որը հետնալեզվային ձայնեղ շփական հնչյուն է, այսպես՝ 

բն. խալղ – ժ. պ. xalq «ժողովուրդ», 

բն. ղօմ – ժ. պ. qom «ցեղ»,  

բն. բաղի – ժ. պ. bāqi «այլ, ուրիշ»,  

բն. աղազ – ժ. պ. āγāz «սկիզբ», 

բն. փեղամբար – ժ. պ. peyγambar «մարգարե»,  
բն. ղըսաս – ժ. պ. qesās «պատիժ» և այլն29: 

10. Խոսակցական պարսկերենում հետնալեզվային ձայնեղ ղ և շփական խ 

հնչյունների հակադրությունը շնչեղ խուլի ու սուլականի հարևանությամբ 

կարող է չեզոքանալ, ինչը բնագրերում արձանագրվում է հետևյալ բառերում՝ 

բն. վախթ/տ – ժ. պ. vaqt «ժամանակ», 

բն. նօխ/ղթայ – ժ. պ. noqte «կետ»,  

բն. մախսուտ – ժ. պ. maqsud «նպատակ», 

բն. հախ – ժ. պ. haqq «իրավունք»30,  

բն. թախեխ – ժ. պ. tahqiq «ուսումնասիրում, ստուգում», 

բն. մաշխուլ – ժ. պ. mašγul «զբաղված» և այլն: 

11. Խոսակցական պարսկերենում հիմնականում վերացել է բաղաձայնից 

առաջ ջ – ժ հակադրությունը, որը բնագրերում պահպանված ենք գտնում 

հետևյալ օրինակում՝ 

բն. սուժդե – ժ. պ. saǰde «երկրպագություն»31:  

12. -հ- → -խ- հնչյունափոխություն ձեռագրում արձանագրվել է միայն 

արաբական ծագման մի քանի բառերում՝ պայմանավորված, ըստ ամենայնի, 

                                                           
29 Ուշադրության է արժանի պրսկ. taraqi «աճ» բառի տառադարձումը՝ ՄՄ8492, էջ 159ա. 
«թարախկի» և ՄՄ3044, էջ 100բ. «թարախկի» (Ղուկ. 13:19): 
30 Բառը գործածված է նաև «Աստված» նշանակությամբ Հախ սըփան ու թալայ կապակցու-
թյան մեջ: 
31 Խոսակցական լեզվում նույնպես այս հատկությունը քիչ է հանդիպում, և ջ – ժ համար-
վում են նույն հնչյունի ենթահնչույթները, տե՛ս A. Pisowicz 1985, 31: 
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հայերենի բարբառներում հ - խ համապատասխանության գործընթացներով32: 

Կարծում ենք, Շամախիում ձեռագիր Ավետարանները գրող Հին Ջուղայից սե-

րող գրչի33 մայրենի բարբառախոսության արդյունքն է, որի հարազատ բար-

բառի ձայնափոխության հիմնական գիծը հայերենի հ հնչյունը խ-ով արտա-

հայտելն էր և համարվում է խ-ախոս Թավրիզի բարբառի ենթաբարբառը34՝  

բն. զախմաթ – ժ. պ. zaḥmat «նեղություն, անհանգստություն», 

բն. ռախմաթ – ժ. պ. raḥmat «սիրալիրություն», 

բն. ռախմ քուն – ժ. պ. raḥm kon «ողորմիր», 

բն. խոշխալ – ժ. պ. xošḥāl «ուրախություն» (ընդ որում, արաբական 

ծագման է միայն երկրորդ բաղադրիչը, հմմտ. պրսկ. xoš «լավ», արաբ. ḥāl 

– «վիճակ»), 

բն. ռախլաթ – ժ. պ. reḥlat « վախճան» և այլն: 

13. Հայատառ բնագրերում հնչհավելում արձանագրվել է հետևյալ դեպ-

քերում՝ 

13.1. մր- խմբում բ-ի հավելում՝ 

բն. ամբըր – ժ. պ. ̒amr «հրաման»35:  

13.2 -Յ- հնչահավելում է տեղի ունենում հ-ից առաջ դիրքում՝ 

բն. միխայհանտ – ժ.պ. mixāhand «ցանկանում են»,  
բն. ֆըրայհամ – ժ. պ. farāham «հավաքում», 

բն. ջայհար – ժ.պ. čahār «չորս»,  

բն. ջայհաթ – ժ. պ. ǰehat «պատճառ» և այլն: 

14. Բառասկզբի šk- հնչյունախումբը գրվել է սք-, ենթադրելի է, որ այդ-

պես էլ արտասանվել է՝  

բն. սքանջայ – ժ. պ. šekanǰe «տանջանք»: 

14.1. š → s տեղաշարժ է հանդիպում է ՄՄ 3044 բնագրի չասմ «աչք» (ն. 

պ. čašm) բառի գրության մեջ, հմմտ. ժ. պ. čašm:  

15. Պարսկերենի ձայնորդները՝ m, l, n գրվել են համապասխանաբար մ, լ, ն 

տառերով:  

16.Պարսկերենի r հնչյունի գրությունը բավականին խառն է, երկգրու-

թյուններով և ոչ օրինաչափ. արտահայտվում է և՛ ր, և՛ ռ տառերով՝  

բն. ռուզ – ժ. պ. ruz «օր»,  

                                                           
32 Վ. Կատվալյան, «Հ-Խ հնչյունների համապատասխանությունը հայերենի բարբառներում», 

ՊԲՀ № 3 (163) 2007, էջ 163-172:  
33 Տե՛ս Հ.Կիրակոսյան, «Մաշտոցյան Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն երկու ձե-
ռագիր Ավետարանների հիշատակարանների մասին (ՄՄ 3044, ՄՄ 8492)», էջ 53: 
34 Հ. Աճառեան, «Հայ բարբառագիտութիւն. – Ուրուագիծ եւ դասաւորությիւն հայ բարբառ-
ների (Բարաբառագիտական քարտէսով)», Էմինեան ազգագրական ժողովածու, հ. Ը, Մոս-
կուա – Նոր-Նախիջեւան, 1911, էջ 88:  
35 Հմմտ. Շամախիի բարբառում՝ հըմբարդ – հպարտ, ամբօլ – ամոլ, Ռ. Բաղրամյան, Շա-
մախիի բարբառը, էջ 65:  
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բն. րայ – ժ. պ. rā ետադրությունը 

բն. րաֆտան – ժ. պ. raftan «գնալ», 

բն. բար – ժ. պ. bar «վրա», 

բն. աթրաֆ – ժ. պ. atrāf «կողմերը», 

բն. հարաքաթ – ժ. պ. ḥarakat «շարժում»,  

բն. խար/ռ – ժ. պ. xar «ավանակ»,  

բն. փառ քայի – ժ. պ. par-e kāhī «շյուղ»,  

բն. բառայգան – ժ. պ. barrehā «գառներ» և այլն:  

17. Մեսրոպատառ բնագրերում հանդիպում են գրության ձևեր, որոնք 

արտացոլում են հայերենում դրանց արդեն փոխառյալ հնչյունակազմը՝  

17.1 բն. հունարմանդ թար – ժ. պ. honarmandtar «ավելի տաղան-

դավոր». բառը հայերեն բարբառներ է մտել թուրքերենի միջոցով՝ հունար: 

17.2 բն. դէվ – ժ. պ. div «դեւ, չար ոգի», հյ. < միջին պարսկերեն dēv և 

«չար ոգի» նշանակությամբ հանդիպում է Սուրբ Գրային ավանդության մեջ36: 

16.3 բն. հեչ – ժ. պ. hič «ոչինչ», հմմտ.՝ վ. ն. պ. hēč > հյ. բարբառներ 

թուրքերենի միջնորդությամբ՝ հեչ:  

16.4 բն. մէջլիս – «ժողով, հավաքույթ», հմմտ.՝ վ. ն. պ. maǰles > հյ. բար-

բառներ թուրքերենի միջնորդությամբ՝ մէջլիս: Նաև՝ բն. մէջլիսիան – «հյուրեր»:  

16.5 բն. մէլէք – «իշխան, կալվածատեր», հմմտ.՝ վ. ն. պ. mālek > հյ. 

բարբառներ թուրքերենի միջնորդությամբ՝ մէլիք և այլն:  

Այսպիսով, ՄՄ 8492 և ՄՄ 3044 մեսրոպատառ պարսկերեն բնագրերի 

գրիչները հայերենի տառանշաններն ու դրանց հնչյունական արժեքները հա-

ջողված կերպով օգտագործել են ԺԸ դարում Արևելյան Այսրկովկասում խոսվող 

պարսկերենի հնչյունական արժեքներն արտահայտելու համար: Բնագրերի գրու-

թյան սկզբունքների ուսումնասիրությունը երևան է հանում այդ ժամանակա-

շրջանի հայերենի ուղղագրական կանոններին և ժամանակի Շիրվանի խոսակ-

ցական պարսկերենին բնորոշ հատկանիշները:  

                                                           
36 Հ. Աճառեան, Հայերենի արմատական բառարան, հ. 1, Երևան 1971, էջ 658: 
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HASMIK KIRAKOSYAN 

THE TRANSCRIPTION RULES OF THE ARMENO-PERSIAN 

HANDWRITTEN GOSPELS OF MATENADARAN (M 8492, M 3044) 

Key words: Persian, Armenian, Shirvan, Armenian script, Gospel, 

writing, traditional, phonetic, orthography. 

Codices M 8492 and M 3044 contain the Gospels in Persian translated 

from Armenian; they were written in the 18th century in Shamakhi and 

Gandzak, probably for the use of Persian speaking Armenians. The 

Persian texts are in Armenian script, based on the principles of traditional 

Armenian orthography and Persian phonetic system. The combination of 

these two principles provides us with documentary material for studying 

the 18th century Armenian orthography and the phonology of Persian spoken 

in historical Shirvan. The transcription of Persian phonemes and their 

phonetic values in Armenian letters are presented in the following tables:  

The transcription of vowels and their phonetic values:  

New Persian Armenian Mss Persian 

a ը, ա ǝ, a 

ā ա, օ, ու a, o, u 

e է/ե, ի, ը, ա e, i, ǝ, a 

u ու u 

i ի i 

օ օ, ու, ը o, u, ǝ 

 

The transcription of consonants and their phonetic values: 

New Persian  Armenian Mss Persian 

Initial 

position 

Intervocalic 

and final 

positions 

Initial 

position 

Intervocalic 

and final 

positions 

g գ կ g’ 

(aspirated) 

g 

b բ պ b’ 

(aspirated) 

b 

d դ տ d’ 

(aspirated) 

d 

ǰ ջ ճ ǰ’ (aspirated) ǰ 
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r ռ (not 

always) 

ր r (trilled, not 

always) 

r 

eyn այ (not 

always) 

ᴓ ᴓ ᴓ 

ḳ ղ q 

γ ղ q 

ḥ հ /in some Arabic words 

խ/x 

h/x 

h հ, յ, ᴓ h, y, ᴓ 

m, n, l մ, ն, լ m, n, l 

The diphthongs  

New Persian Armenian Mss Persian 

ow ով ov 

ey է/ե, իյ ē, iy 

Groups of phonemes  

New Persian  Armenian  Mss Persian  

ye ե ye  

ft ֆտ ft 

xt խտ xt 

st ստ st 

št շտ št 



Մատենադարանի հայատառ պարսկերեն ձեռագիր Ավետարանների … 119 
 

АСМИК КИРАКОСЯН 

ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ АРМЕНОГРАФИЧЕСКИХ 

ПЕРСИДСКИХ РУКОПИСНЫХ ЕВАНГЕЛИЙ МАТЕНАДАРАНА 

(М 8492, М 3044) 

Ключевые слова: персидский, армянский, Ширван, армянское 

письмо, Евангелие, письменность, традиционное написание, фоне-
тический, правописание. 

Рукописи №№ 8492 и 3044 Матенадарана содержат Евангелия 

на персидском языке в переводе с армянского, записанные армян-

скими буквами в 18-ом веке в Шамахе и Гандзаке. Армянская 

траснкрипция персидских текстов основана на принципах тради-

ционной армянской орфографии и персидской фонетической систе-

мы. Сочетание этих двух принципов предоставляет ценный мате-

риал для изучения армянского правописания 18-ого века и фонетики 

персидкого, распространенного в то время в Ширване. Армянская 

транскрипция персидских фонем и их фонетическое значение, выра-

женное армянскими буквами, представлены в следующих таблицах: 

Гласные, их армянская транскрипция и фонетическое значение: 

Новоперсидский Армянские буквы Рук. Перс.  

a ը, ա ǝ, a 

ā ա, օ, ու a, o, u 

e է/ե, ի, ը, ա e, i, ǝ, a 

u ու u 

i ի i 

օ օ, ու, ը o, u, ǝ 

Согласные, их армянская транскрипция и фонетическое значение: 

Новоперсидский Армянские буквы Рук. Перс. 

 В началь-
ной пози-

ции 

В середин-
ной и конеч-
ной позиции 

В начальной 
позиции 

В середин-
ной и ко-

нечной по-
зиции 

g գ կ g’ (приды-

хательный) 

g 

b բ պ b’ придыха-

тельный) 

b 

d դ տ d’(придыха-

тельный) 

d 
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ǰ ջ ճ ǰ’ (придыха-

тельный) 

ǰ 

 

r ռ (не 

всегда) 

ր r (дрожа-

щий, не 

всегда) 

r 

eyn այ (не 

всегда) 

ᴓ ᴓ ᴓ 

ḳ ղ q 

γ ղ q 

ḥ /в некоторых араб. 

словах խ/x 

h/x 

h հ, յ, ᴓ h, y, ᴓ 

m, n, l մ, ն, լ m, n, l 

Дифтонги 

Новоперсидский Армянские буквы Рук. Перс. 

ow ով ov 

ey է/ե, իյ ē, iy 

Группы фонем 

Новоперсидский Армянские буквы Рук. Перс. 

ye ե ye 

ft ֆտ ft 

xt խտ xt 

st ստ st 

št շտ št 


