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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

1. Թեմայի արդիականությունը 
Գրական ավանդույթից զուրկ հարավթաթական կամ նոր ազարիական 

բարբառների ու լեզուների, որոնց շարքին է դասվում նաև Թաքեստան ավանի 
բարբառը, գրառման և ուսումնասիրության արդիականությունը 
պայմանավորված է նախևառաջ այն հանգամանքով, որ վերջիններս, 
ենթարկվելով իրանի պետական լեզու պարսկերենի և երկրի հյուսիսարևմտյան 
շրջաններում լայն տարածում ունեցող ատրպատականյան խոսակցական 
թյուրքերենի օրըստօրե աճող ազդեցությանը, կանգնած են լիակատար 
մոռացության և վերջնական կորստյան անմիջական վտանգի առջև: 
Հարավթաթական բարբառներին նվիրված աշխատանքները խիստ սակավաթիվ 
են՝ մեծ մասամբ գրված ընդհանուր ակնարկների տեսքով, իսկ երբեմն առանց 
նույնիսկ հաշվի առնելու արդի լեզվաբանության նորագույն ձեռքբերումներն ու 
մեթոդաբանությունը։ Բացի այս՝ մինչև օրս հրապարակի վրա չկա որևէ 
ուսումնասիրություն, որն ընդգրկի մասնավորապես հարավթաթական 
Թաքեստանի բարբառի հնչյունական և քերականական լիակատար քննությունը։ 
Հարկ է նշել նաև, որ իր ամբողջության մեջ ուսումնասիրության առարկա 
բարբառի նյութը երբևիցե չի ենթարկվել նաև պատմահամեմատական քիչ թե 
շատ ամբողջական քննության։  

Թաքեստանի բարբառի լեզվական նյութի ներմուծումն իրանական 
լեզվաբանության ոլորտ օգնում է լուծել նաև ցեղակից լեզուների և բարբառների 
ցարդ չլուսաբանվող բազմաթիվ խնդիրներ՝ ընդհուպ մինչև հյուսիսարևմտյան 
իրանական լեզվատարածքի որոշ հատկանիշների վերանայում։ 

Խնդրո առարկա բարբառի ուսումնասիրությունը, հանդիսանալով 
իրանական բարբառագիտության կարևորագույն խնդիրներից, խիստ արդիական 
է թե ́ իրանական լեզվաբանության և թե́, մասնավորապես, հյուսիսարևմտյան ու 
հարավթաթական բարբառախմբի իրանական լեզուների և բարբառների 
համեմատական քննության տեսանկյուններից։ 
 

2. Աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները 
Ներկա ատենախոսության նպատակն է ԻԻՀ Ղազվին նահանգի 

Թաքեստան ավանում և շրջական գյուղերում հավաքված դաշտային նյութերի և 
խնդրին առնչվող առկա գրականության հիման վրա իրականացնել 
հարավթաթական Թաքեստանի բարբառի համաժամանակյա և մասամբ տարա-
ժամանակյա ուսումնասիրություն։ Այս նպատակն իրագործելու համար 
առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. 

ա. Հնարավորին համապարփակ կերպով գրանցել և ներկայացնել 
բարբառի լեզվական նյութը։ 

բ. Գրի առնված նյութերը ենթարկել հնչյունական և քերականական 
համակողմանի վերլուծության։  
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գ. Վեր հանել բնիկ քերականական ձևերն ու բառապաշարը և ցույց տալ 
ատրպատականյան թյուրքերենի և պարսկերենի ազդեցության սահմանները։ 

դ. Հաշվի առնելով իրանական լեզվաբանության ընձեռած հնարա-
վորությունները՝ ծագումնաբանական քննության ենթարկել բարբառի բաղա-
ձայնական համակարգը։  

ե. Դիտարկել Թաքեստանի բարբառը հարավթաթական բարբառների 
համակարգում և պարզել ներբարբառային որոշ փոխառնչակցություններ։ 

զ. Ճշգրտել հյուսիսարևմտյան իրանական լեզուները և մասնավորապես 
դրա մաս կազմող հարավթաթական բարբառախումբը բնորոշող հնչյունական 
զարգացումների բույլը։  

դ. Որոշարկել Թաքեստանի բարբառի տեղը հարավթաթական 
բարբառախմբի շրջանակներում։ 

 
3. Աշխատանքի գիտական նորույթը 

Հարավթաթական Թաքեստանի բարբառին նվիրված որևէ առանձին 
գիտական ուսումնասիրություն մինչ այժմ չի կատարվել, իսկ ատենախոսության 
թեմային լոկ ընդհանուր առմամբ առնչվող հետազոտությունների մի զգալի մասը 
վերաբերում է դեռևս իրանական բարբառագիտության ձևավորման ու կայացման 
ժամանակաշրջանին, ուստի՝ դրանց գերակշիռ մասն այժմ արդեն հնացած է կամ, 
նկատի առնելով լեզվաբանության նորագույն ձեռքբերումները, առնվազն կարիք 
ունի որոշակի քննական մոտեցման։  

Աշխատանքում ընդգրկվել է դաշտային ուսումնասիրությունների 
ընթացքում հավաքված բավական ծավալուն բոլորովին նոր լեզվական նյութ, որը 
մինչ այժմ հայտնի չի եղել իրանագիտությանը։ 

Առաջին անգամ փորձ է արվել, լիակատար համաժամանակյա 
նկարագրական քննության ենթարկել Թաքեստանի բարբառի հնչյունական 
համակարգը և ձևաբանական առանձնահատկությունները, իսկ վերջինիս 
բաղաձայնական համակարգն ու բառապաշարը, ինչպես նաև որոշ 
քերականական ձևեր ենթարկվել են նաև պատմահամեմատական  քննության։  

Ճշգրտվել են նախկին հետազոտողների կողմից ներկայացված որոշ 
քերականական հատկանիշներ, ներկայացվել են մինչև այժմ անհայտ մնացած 
բազմաթիվ նոր ձևեր։ 

Առաջարկվել են մի շարք ցարդ չստուգաբանված կամ անհայտ բառերի 
ստուգաբանություններ։ 

Կատարվել են նոր իրանական բարբառագիտությանն առնչվող որոշ 
եզրաբանական ճշգրտումներ և նորամուծություններ։  
 

4. Աշխատանքի գործնական նշանակությունը 
 Ներկա ատենախոսության մեջ առաջ քաշված դրույթները կարող են 
նպաստել իրանական բարբառագիտության մի շարք առանցքային հարցերի 
լուսաբանմանը՝ Թաքեստանի բարբառի և մյուս իրանական լեզուների, նաև, 
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առանձին վերցրած, այս բարբառի և հարավթաթական բարբառախմբի 
հարաբերակցության տեսանկյունից։ Պատմահամեմատական լեզվաբանության 
օգնությամբ ձեռք բերված տվյալներն ու վերլուծությունները կարող են նաև 
անգնահատելի նյութ հանդիսանալ տվյալ բարբառով խոսող հանրույթի 
վաղնջական պատմության մութ էջերին լույս սփռելու նպատակ հետապնդող 
պատմաբանի համար։  
 Բացի այս՝ աշխատանքում առաջարկված զգալի թվով նոր ստուգա-
բանությունները կարող են օգտակար լինել իրանական տարբեր բարբառների 
ուսումնասիրության, ինչպես նաև համեմատական բնույթ ունեցող համա-
իրանական ստուգաբանական բառարանների կազմման ընթացքում։ 
 

5. Աշխատանքի մեթոդաբանական հիմքը 
 Ատենախոսության մեջ որպես մեթոդական հիմք զուգահեռաբար 
օգտագործվել են նկարագրական, տիպաբանական համեմատության և 
պատմահամեմատական լեզվաբանության ձեռքբերումները։ Նշված մեթոդների 
զուգահեռ կիրառումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ատենա-
խոսությունը նպատակ է հետապնդում Թաքեստանի բարբառը դիտարկել թե ́ 
համաժամանակյա և թե́ տարաժամանակյա լեզվաբանական վերլուծության 
տեսանկյունից, ինչպես նաև բացահայտել ցեղակից լեզուների և բարբառների 
հետ վերջինիս ունեցած ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ 
 

6. Աշխատանքի ժամանակագրական սահմանները 
Ժամանակագրական առումով ատենախոսությունն ընդգրկում է 

իրանական լեզուների, այդ թվում նաև տվյալ բարբառի զարգացման բոլոր 
փուլերը՝ սկսած հին իրանական լեզվական ընդհանրության շրջանից մինչև 
միջին և նոր իրանական լեզուներ և բարբառներ։ Խնդրին առնչվող լեզվական 
նյութն իր մեջ ներառում է 20–րդ դարի առաջին կեսի պատառիկային 
գրանցումներից ընդհուպ մինչև մեր օրերը գրի առնված նյութեր՝ նաև 
Թաքեստանի շրջակա գյուղերից և բնակավայրերից։  
 

7. Աշխատանքի փորձաքննությունը 
 Ատենախոսության մի շարք դրույթներ ու եզրակացություններ 
լուսաբանվել են «Իրան–նամէ» և “Orientalia” գիտական հանդեսներում ու 
ժողովածուներում հեղինակի լույս ընծայած հոդվածներում, ինչպես նաև 
Ղազվինի Համալսարանում և ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոնում 2010–20013թթ. 
անցկացված սեմինարների ընթացքում կարդացված ելույթներում ու 
զեկուցումներում։  
 Ատենախոսությունն ամբողջությամբ քննարկվել և պաշտպանության է 
երաշխավորվել ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության 
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ամբիոնում։ Առանձին հիմնախնդիրներ քննարկվել են նաև իրանցի և արտերկրյա 
մասնագետների ու համապատասխան ոլորտների գիտնականների հետ։  

 
8. Աշխատանքի կառուցվածքն ու բովանդակությունը 

Ատենախոսության հիմնական մասը կազմված է ներածությունից, 
համապատասխան ենթագլուխներից և ենթաբաժիններից բաղկացած երեք 
գլուխներից, եզրակացություններից, համառոտագրությունների ցուցակից և 
օգտագործված գրականության ցանկից։   

 
9. Սկզբնաղբյուրների և գրականության համառոտ տեսություն 

Ատենախոսության մեջ օգտագործվել են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, 
գերմաներեն, ֆրանսերեն և պարսկերեն տարաբնույթ աշխատություններ, որոնք 
առնչվում են ոչ միայն Թաքեստանի բարբառին, այլև, ընդհանրապես, իրանական 
լեզվաճյուղի  հարավթաթական բարբառներին։   

  
 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ներածության մեջ քննարկվում է Թաքեստան ավանի և հարևան 

գյուղերի աշխարհագրական տեղագրությունը, ներկայացվում են ընդհանուր 
նկատառումներ հավաքված լեզվական նյութի, կիրառված տառադարձության 
սկզբունքների, քննության ձևի և շրջանակների մասին։   

Առանձին ենթագլխով արծարծվում է Թաքեստանի բարբառախմբի 
իրանական լեզուների շրջանակում զբաղեցրած տեղի հիմնահարցը, քննարկվում 
են Թաքեստանի և ցեղակից բարբառների համեմատական ուրվագծերը, 
համառոտ ակնարկով ներկայացվում են բարբառի ընդհանուր հատկանիշները՝ 
որոշ տարաժամանակյա կտրվածքով։ 

Հարավթաթական բարբառախմբին նվիրված առկա բազմալեզու 
գրականության մանրամասն տեսության միջոցով մատուցվում է վերջինիս 
ուսումնասիրության պատմությունը, առանձին–առանձին անդրադարձ է 
կատարվում զանազան հեղինակների աշխատություններին։   

 
ԳԼՈՒԽ 1.  ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Այս գլխում քննարկվում է հարավթաթական Թաքեստանի բարբառի 

հնչյունական համակարգը՝ համաժամանակյա վերլուծության տեսանկյունից։ 
Ակնհայտ է, որ քննության առարկա բարբառի հնչյունական 

համակարգը, առանձին բացառություններով հանդերձ, փաստորեն նույնական է 
պատմական Ատրպատականում տարածված հարավթաթական մյուս բոլոր 
բարբառների և թալիշերենի հնչյունական համակարգի հետ։ Հյուսիսարևմտյան 
իրանական լեզուների շրջանակում այս բարբառներն առանձնանում են 
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ձայնավորների համակարգում՝ կարճ ü և ö հնչյունների առկայությամբ, իսկ 
բաղաձայնների ոլորտում՝ k, g, č և j հնչյունների հաճախ ծայր աստիճան 
քմայնացմամբ: Նշված առանձնահատկություններն, ամենայն հավանա-
կանությամբ, պայմանավորված են ոչ միայն այս բարբառների ներքին 
զարգացման օրինաչափություններով, այլ նաև ատրպատականյան թյուրքերենի 
արտաքին ազդեցությամբ։ 

Թաքեսթանի բարբառի ձայնավորական համակարգն ավելի հարուստ է (7 
ձայնավոր), քան ժամանակակից գրական պարսկերենինը (6 ձայնավոր) և 
ներկայանում է հետևյալ տեսքով. 

 
 Առաջնալեզվային Միջնալեզվային Ետնալեզվային 

Երկար i      u ā 
Կարճ а  e ö o   
 
Բոլոր ձայնավորները շեշտակիր դիրքում հնչում են ավելի երկար, 

մինչդեռ, անշեշտ վանկում կարող են ծայր աստիճան կրճատվել։ Շեշտի հանդեպ 
առավել  զգայուն է պատմականորեն կարճ а հնչույթը, որը շեշտի ազդեցության 
տակ կամ r-ից առաջ որակապես մոտենում, իսկ հաճախ ուղղակիորեն 
համընկնում է երկար ā–ի հետ, մինչդեռ անշեշտ դիրքում վերջինիս հնչողությունը 
ընդհուպ մերձենում է ä–ին։ Նույնը կարելի է ասել նաև o հնչույթի մասին, որի 
ձայնածավալը, կախված շեշտից, կարող է տատանվել ō–ից մինչև ö։  

Բացի ձայնավորներից բարբառում վկայված են չորս երկհնչյուններ՝ 
ay/ey, ow, uy և ev, որոնք հանդիպում են համեմատաբար սակավ բառերում։  

Բաղաձայնական համակարգի առումով Թաքեստանի բարբառը շատ քիչ 
է տարբերվում հարավթաթական բարբառախմբի մյուս անդամներից և 
պարսկերենից։ Այստեղ չկա Չալի բարբառին բնորոշ xw- բաղաձայնական խումբը 
կամ «բարդ բաղաձայնը», որը պարզեցվել է x-ի: Բարբառի բաղաձայնները 
հետևյալներն են՝ b, p, f, g, k, x, h, γ, q, d, t, j, č, z, s, š, ž, m, n, r, 1, v, у. Այսպիսով՝ 
հարավթաթական Թաքեստանի  բարբառում կարելի է տարբերակել 24 
բաղաձայն. 

. 
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Նեղվածքային խուլ 
ձայնեղ 
 
 

f 
v 

s  
z 

 š 
ž 

 x 
γ 
 
 

 
 
 
 

Թրթռացող   r     

Ձայնորդ   l y   h 

Ռնգային m n      
 
Սրանցից k–ն, g–ն, j-ն և č-ն պարսկերենի համապատասխան 

հնչյունների համեմատությամբ արտասանվում են ավելի ետնային դիրքում և 
կարճ ձայնավորներից առաջ, ի տարբերություն պարսկերենի, խիստ քմայնանում 
են` ընդհուպ մոտենալով համապատասխանաբար č, j, dz և ts բաղաձայնների 
արտասանությանը, օր.՝ kadu [kjædu] «դդում», köյa  [kjöյa] «կղանք, anga [angjæ] 
«մեղու», čam [čjæm] «ոլորան», jörāb [jjörāb] «գուլպա» և այլն։  

Իրեն  հաջորդող և նախորդող o-ի միջև գտնվելիս g-ն արտասանվում է 
ավելի ձայնեղ կոկորդային տարբերակով և արտասանական ձայնածավալով 
մոտենում է γ-ին, օր.՝ mogo [moγo] «պետք է», mogostem [moγostem] «ցանկանում 
էի» և այլն: 

Նեղվածքային ž բաղաձայնը հանդիպում է շատ հազվադեպ 
պարսկերենից փոխառյալ ձևերում, մասնավորապես eždehā «աժդահա» բառում, 
ինչպես նաև hižda «տասնութ» և nužda «տասնինը» թվականների կազմում:  

Լնդային r բաղաձայնը խուլ է կամ մասամբ ձայնեղ-թրթռուն 
նրբերանգով, ձայնավորից առաջ ունի թույլ արտահայտված շնչեղություն, օր.՝ raz 
[r‘az] «խաղողի այգի»։  

Խուլ q բաղաձայնը հանդիպում է հիմնականում արաբերենից կամ 
ատրպատականյան թյուրքերենից փոխառյալ բառերում, մինչդեռ բուն 
բարբառային ձևերում վկայված է  միայն ձայնեղ γ–ն, որն էլ կարող է փոխարինել 
q–ին նաև փոխառություններում, օր.՝ γabā < արաբ.-պարսկ. qabā «կապա», 
xarmanloγ < թյուրք. xarmanluq «դեզը դեռ չհավաքած վիճակում»: Ռնգային n 
հնչույթը բացի ռնգային–ատամնային տարբերակից իր մեջ ներառում է նաև 
ետնաքմային [ŋ] որը հայտնվում է միայն g–ից հետո, օր.՝ kolong [koloŋg] «քլունգ», 
anga [aŋgæ] «մեղու» և այլն:  

Կոկորդային դադարի բնույթ կրող արաբական  ع (‘) բաղաձայնը 
հանդիպում է միայն փոխառյալ բառերում, այն էլ լոկ «ուսյալ խոսքում», իսկ 
սովորաբար այն ուղղակի կորչում է, առանց ազդելու հաջորդող և նախորդող 
ձայնավորների վրա, օր.՝ ādat < արբ.–պրս. ‘ādat «սովորույթ», ājez < արբ.–պրս. ‘ājez 
«անկարող» և այլն։  

Բաղաձայնները խլանում կամ կորցնում են իրենց ձայնեղությունը խուլ 
բաղաձայնի հարևանությամբ, օր.՝ esparza «լյարդ», espeja «ոջիլ» և այլն։  

Բարբառը խուսափում է ձայնավորների միջև հնարավոր հորանջից կամ 
կոկորդային դադարից, որն իրականացվում է հիմնականում կցույթի միջոցով, 
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մասնավորապես այն դեպքերում, երբ u–ն նախորդում է որևէ այլ ձայնավորի 
սրան հաջորդում է միջանկյալ թույլ քմային  y–ն, որը նախորդ ձայնավորի հետ 
վերաճում է երկհնչյունի, օր.՝ ruyan «յուղ», vuya «ջուր» և այլն: 
 
 

ԳԼՈՒԽ 2.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Այս գլխում ներկայացվում են հին իրանական – Թաքեստանի բարբառ 
բաղաձայնական համակարգերի պատմական հնչյունական 
համապատասխանությունները։ Արևմտաիրանական բարբառների մեծ մասի 
նման Թաքեստանի բարբառի հնչյունական համակարգը նույնպես, հիմնականում 
բաղաձայնների ոլորտում, խիստ արժանահավատ և կարևոր պատմական 
զարգացումներ է հանդես բերում։ 

Ձայնավորները, որպես կանոն, ենթարկվում են զարգացման այն 
հիմնական օրինաչափություններին, որոնք հատուկ են գրեթե ողջ 
արևմտաիրանական բարբառային զանգվածին՝ սկսած ծայր հյուսիս–
արևմուտքում տարածված քրդական բարբառներից մինչև Կենտրոնական Իրանի 
և Պարսից ծոցի առափնյա շրջաններում խոսվող լեզուները՝ իհարկե, 
յուրաքանչյուր բարբառին կամ լեզվին բնորոշ ներքին յուրահատկություններով և 
զարգացումներով  հանդերձ։  

Հետևաբար, ցանկացած հյուսիսարևմտյան իրանական լեզվի կամ 
բարբառի բաղաձայնական համակարգը պատմական զարգացման տեսանկյունից 
պետք է հանդիսանա վերլուծության այն հիմնական ելակետը, որը թույլ է տալիս 
որոշարկել տվյալ բարբառի դիրքն արևմտաիրանական լեզուների շարքում։  

Պատմական հնչյունական զարգացումների առումով Թաքեստանի 
բարբառը ներկայանում է որպես տիպիկ հյուսիսարևմտյան իրանական լեզու՝ հ. 
իր. *dw- > թաք. b-: bar «դուռ» < հ. իր. *dwara-, հմմտ՝. ն. պ. dar, քրդ. dar, բայց պրթ. 
bar, թալ ba «դուռ», զազ. bar, հ. պրս. duvara-, հ. հա. dvari-; հ. իր. *w- > թաք. v-: varg 
«գայլ» < հ. իր. *wŗka-, հմմտ.՝ ավ. vәhәrka-, թալ. vag / vaγ, մ. պ. vark, ն. պ. gurg, քրդ. 
guř; հ. իր. *sp- (ավ. sp-, հ. պրս. s-) > թաք. sp-: espeja «ոջիլ» < հ. իր. *spiša-, հմմտ.՝ ն. 
պ. šipiš, թալ. sәbәž, մազ. ešpij, ավ. spiš-; հ. իր. *-θr- (ավ. –θr-, հ. պրս. –ç-, պրթ. –hr-, 
մ. պրս. –s-) > թաք. –r-: dāra «մանգաղ» < հ. իր. *daθra- (*dahr ձևի միջոցով), հմմտ.՝ 
թալ. deru, ն. պ. dās; հ. իր. *fr- (պրթ. hr-, մ. պրս. fr-) > թաք. r-: berutan «վաճառել» < 
հ. իր. *frā-vāk-, հմմտ.՝ ավ. vāk- «խոսել», frā- բայական նախածանցով frā-vaxš- 
«հայտարարել, ձայնել», ն. պ. forūxtan, քրդ. firotin, թալ. havate, հար. heröte, մազ. 
rotan; հ. իր. *-č- > թաք. -j-: vāj- «ասել», հմմտ.՝ թալ. *vož- (պատմական ներկայի 
հիմքը պահպանվել է ոչ բայական duavož «ստախոս», հմմտ.՝ du «սուտ») < հ. իր. 
*wača- (√*wak-: *wač-), հմմտ.՝ավ. vača, vačya-, հ. հա. vač-, պրթ. važ- «ասել, խոսել» 
և այլն: 

Թաքեստանի բարբառի բաղաձայնական համակարգի՝ պատմա-
համեմատական կտրվածքով ուսումնասիրությունն ակնհայտորեն ցույց է տալիս, 
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որ չնայած վերջինում առկա հարավարևմտյան խիստ սակավ բաղաձայնական 
զարգացումներին, որոնք, անշուշտ, պայմանավորված են «պարսկական» ազդե-
ցությամբ, օր.՝ հ. իր. *j- (ավ. j-, բայց հ. պրս. z) > թաք. *ž- > z-: zaniya «կին» < հ. իր. 
*jani-, հմմտ.՝ ավ. janay-, մ. պ. zan, ն. պ. zan, պրթ. žan, թալ. žen, քրդ. žin, հմմտ.՝ 
սագզ. zeniya, քաջ. ženiya, քար. yan, հար. yan և այլն, այն հստակորեն 
պահպանում է հյուսիսարևմտյան իրանական լեզուներին և մասնավորապես, 
այսպես կոչված, մերձկասպյան իրանական բարբառներին, որի մաս է նաև 
հարավթաթական բարբառախումբը, բնորոշ բաղաձայնական զարգացումների 
գրեթե ողջ բույլը։ 

 
 

ԳԼՈՒԽ 3.  ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Թաքեստանի բարբառում գոյականը տարբերակում է սեռի (արական-
իգական), հոլովի (ուղիղ – թեք) և թվի (եզակի – հոգնակի) կարգեր։ 
Հարավթաթական բարբառների մի մասին հատուկ քերականական սեռի 
(արական – իգական) տարբերակումը Թաքեստանի բարբառախմբի 
առանձնահատկություններից է, որը վերջինս մոտեցնում է հատկապես Խալխալի 
և Շահռուդի թաթական բարբառներին: Նախադասության մեջ գոյականի կապը և 
հարաբերությունները քերականական այլ անդամների հետ արտահայտվում են՝ 
1) նախադրություններով և ետադրություններով; 2) հոլովական 
վերջավորությունների միջոցով; 3) շարադասությամբ։ Այսպես կոչված, 
«իզաֆեթային կառույցը», երբ հատկացուցիչն ու հատկացյալը և որոշիչն ու 
որոշյալը միմյանց են միանում հատուկ ցուցիչով (ինչպես պարսկերենում), ունի 
պարսկերենից փոխառյալ բնույթ և հանդիպում է որպես կանոն ամբողջապես այս 
լեզվից մուտք գործած բառակապակցությունների կազմում։ Քալասուրի 
բարբառում առկա են հոգնակիակերտ երկու մշտապես շեշտակիր 
վերջածանցներ, որոնք համապատասխանաբար օգտագործվում են կախված 
գոյականի հոլովից։    

Թաքեստանի բարբառում բոլոր գոյականներն անխտիր բաժանվում են 
երկու սեռերի: Բնական սեռային տարբերություն ցույց տվող գոյականները 
բաշխվում են ըստ համապատասխան սեռերի առանց վերջավորության 
տարբերակման, որոշ դեպքերում դա վերաբերում է նաև բնական սեռ չունեցող 
գոյականներին ևս, օր.՝ ար. fera «տղա», իգ. titiya «աղջիկ», ար. xores «աքլոր», իգ. 
karga «հավ» և այլն:  

Մյուս բոլոր դեպքերում քերականական սեռն արտահայտվում է 
արականի դեպքում առանց հատուկ վերջավորության, հաճախ, բայց ոչ 
բացառապես բաղաձայնով իսկ իգականի դեպքում՝ անշեշտ –a ձևույթի 
առկայությամբ, օր.՝ ար. kötāb «գիրք», իգ. angora «խաղող», ար. sömār «հարդ», իգ. 
kelma «որդ» և այլն:  
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Չնայած անշեշտ –a վերջավորության բացակայությանն իգական սեռին 
են դասվում նաև հետևյալ գոյականները՝ čerā «ճրագ», mā «ամիս», calā «այգիների 
և դաշտերի միջև սահման հանդիսացող անմշակ բարակ հողակտոր», rā 
«ճանապարհ, ուղի», kolo «գլխարկ»: Իգական սեռի –a ցուցիչը կարող է ավելանալ 
նաև կանացի հատուկ անուններին, ըստ որում նաև նրանց որոնք արաբերենում 
արդեն իսկ ունեն իգական վերջավորություն, օր.՝ Zeynaba «Զեյնաբ», Golāba 
«Գոլաբ», Mayrama «Մարիամ», Xadijia «Խադիջա», Fātemia «Ֆաթմա» և այլն:  

Թաքեստանի բարբառում անկախ սեռային պատկանելությունից 
գոյականների հոգնակին կազմվում է  հոգնակիակերտ մշտապես շեշտակիր –
(y)on վերջածանցով, որը համապատասխանաբար օգտագործվում է թե ուղիղ և 
թե թեք հոլովով դրված գոյականների դեպքում, օր.՝ եզ. čarvā «գառ» - հգ. čarvāyon 
«գառներ», եզ. mardak «մարդ» - հգ. mardakon «մարդիկ», եզ. čöst «չուստ» - հգ. čöston 
«չստեր» և այլն:  

Անշեշտ –a ձայնավորով վերջացող և հիմնականում իգական սեռի 
պատկանող գոյականները հոգնակիի վերջավորությունից առաջ կորցնում են 
ձայնավորը, դա վերաբերում է նաև թեք հոլովով դրվածներին, օր.՝ եզ. piya «հայր» 
- հգ. piyon «հայրեր» նաև թեք. հ., եզ. asba «շուն» - հգ. asbon «շներ», եզ. karka «հավ» 
- հգ. karkon «հավեր», եզ. qālāča «ագռավ» - հգ. qālāčon «ագռավներ» և այլն: 

Բարբառում գոյականը հստակորեն տարբերակում է հոլովի 
երկաստիճան (ուղիղ – թեք) կարգ։ Ուղիղ հոլովով դրված անունը որևէ 
հոլովական վերջավորություն չի ստանում՝ եզակիում ներկայանալով գոյականի 
անփոփոխ ձևով, իսկ  հոգնակիում՝ համապատասխան հոգնակիակերտ 
վերջավորությամբ: Բաղաձայնով վերջացող գոյականների թեք հոլովը եզակի 
թվում կազմվում է անշեշտ -e, իսկ հոգնակիում շեշտակիր –(y)on 
հոգնակիակերտ–հոլովակերտ վերջավորությունների միջոցով, օր.՝ եզ. armāz 
«հագուստ» - թեք. հ. armāze, հգ. armāzon «հագուստներ» թեք. հ. armāzon և այլն: 
Արական սեռի –a ձայնավորական ավարտ ունեցող գոյականների դեպքում  
եզակի թվում անշեշտ –a–ն փոխվում է –i–ով, օր.՝ եզ. fera «տղա» - թեք. հ. feri, հգ. 
feron «տղաներ» - թեք. հ feron և այլն: Իգական սեռի –a ձայնավորական ավարտ 
ունեցող գոյականների դեպքում իգական սեռի ածանցը ստանձնում է նաև թեք 
հոլովի գործառույթ, որի հետևանքով գոյականը ձևաբանական փոփոխության չի 
ենթարկվում, օր.՝ եզ. angöra «խաղող» - թեք. հ. angöra «խաղող», հգ. angöron 
«խաղողներ» - թեք. հ. angöron և այլն:   

Բարբառում անորոշ առումը, ինչպես նաև միակությունն 
արտահայտվում է իմաստային տեսակետից միմյանցից ոչնչով չտարբերակվող 
անորոշ–միակության i նախադաս հոդով և ետադաս, կցական բնույթ կրող և 
մշտապես անշեշտ  անորոշ–միակության i ցուցիչով, որոնք հանգում են i «մեկ» 
թվականին օր.՝ i šāγ «մի ճյուղ, ինչ–որ ճյուղ» կամ mardaki «մի մարդ, ինչ–որ 
մարդ»։  

Հարավթաթական Թաքեստանի բարբառում ածականը չի տարբերակում 
հոլովի, թվի և քերականական սեռի կարգեր։ 
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Ինչպես հարավթաթական բարբառների մեծ մասում որոշչային 
կառուցում ածականը գոյականի հանդեպ, որպես կանոն, ունի նախադաս դիրք և 
վերջինիս հետ կապակցվում է երբեք շեշտ չստացող –a ցուցիչի միջոցով, օր.՝ xora 
karka «լավ հավ» (xor «լավ», karka «հավ»), sörxa asifa «կարմիր խնձոր» (sörx 
«կարմիր», asifa «խնձոր»), qašanga titiya «գեղեցիկ աղջիկ» (qašang «գեղեցիկ», titiya 
«աղջիկ»), derva rā «հեռու ճանապարհ» (derv «հեռու», rā «ճանապարհ») և այլն:  

Չտարբերակելով սեռի, հոլովի կամ թվի կարգեր՝ ածականն այս 
տեսանկյունից երբեք չի համաձայնեցվում  գոյականի հետ, օր.՝ իգ. եզ., ուղիղ հ. 
xora zaniya «լավ կին», հգ., թեք հ. xora zaniyon (xor «լավ», zaniya «կին») և այլն։ 
Որակական ածականներն ունեն համադրական միջոցներով կազմվող 
համեմատության աստիճանների զարգացած համակարգ, չնայած 
նախադասության մյուս անդամների հետ կարող են հարաբերվել նաև 
վերլուծական միջոցների օգտագործմամբ։ Ածականի համեմատական աստիճանը 
կազմելու համար օգտագործվում է -tar վերջածանցը, օր.՝ xortar «ավելի լավ», 
qašangtar «ավելի գեղեցիկ», pellatar «ավելի մեծ», gujiltar] «ավելի փոքր» և այլն: 
Գերադրական աստիճանը կազմվում է -(a)yn վերջածանցով, օր.՝ gujilayn 
«ամենափոքր, փոքրագույն», pellayn «ամենամեծ, մեծագույն», xorayn «ամենալավ, 
լավագույն» «ամենալավ, լավագույն», nakuyn «ամենաբարի» և այլն։ Բացի այս, 
գերադրական աստիճանի իմաստը կարող է արտահայտվել նաև վերլուծական 
միջոցներով:  

Թաքեստանի բարբառում վկայված են քանակական, դասական, 
կոտորակային և բաշխական թվականներ։ Թվականներն ընդհանրապես չեն 
տարբերակում հոլովի կամ սեռի կարգ՝ այս տեսանկյունից չհամաձայնեցվելով 
իրենց հետ շարահյուսական կապի մեջ մտած նախադասության այլ անդամների 
հետ։ Այսուհանդերձ, Թաքեստանի բարբառախմբի անդամ Չալի, Սագզաբադի և 
Էբրահիմաբադի բարբառներում վկայված է i «մեկ» թվականի իգական սեռի ya 
ձևը, որը համաձայնեցվում է գոյականի հետ, օր.՝ i fera «մի տղա», բայց ya titiya «մի 
աղջիկ» և այլն: Բարբառում քանակական թվականները հարավթաթական 
բարբառների մեծ մասի և հյուսիսային թալիշերենի նման հանդես են գալիս 
հիմնականում ոչ թե բնիկ, այլ պարսկերենից փոխառյալ ձևերով:  

Կազմության առումով առաջին տասնյակի քանակական թվականները 
պարզ են: Երկրորդ տասնյակի (11 – 19) թվականները պարսկերենի նմանությամբ 
կազմվում են երկու ձևույթից՝ նախադաս միավորից և ետադաս տասնավորից 
բաղադրված պատմական բարդությունների տեսքով, որոնք, աներկբայորեն, 
արդյունք են բավական վաղ բնույթ կրող ձևակազմական արխաիզմի:  Բոլոր 
բարդ թվականները կազմվում են –(h)e կցույթի օգնությամբ, օր.՝ viste yek 
«տասներեք», čele yek «քառասուն մեկ», sade dö «հարյուր երկու», diviste čārda 
«երկու հարյուր տասնչորս», diviste viste dö «երկու հարյուր քսաներկու» čār hezāre 
panjāhe havt «չորս հազար հիսունյոթ» և այլն։ Քանակական թվականը մշտապես 
ունի նախադաս կիրառություն։ Ըստ որում, արևմտաիրականական լեզուների 
մեծամասնության նման Թաքեստանի բարբառում ևս թվականին հաջորդող 
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գոյականը միշտ գործածվում  է եզակի թվով, օր.՝ čār titiya «չորս աղջիկ», panj luyās 
«հինգ աղվես», sö kiya, «երեք տուն» vist karka «քսան հավ» և այլն։ 

Դասական թվականները Թաքեստանի բարբառում կազմվում են 
քանակական թվականներին ավելացնելով –еm շեշտակիր վերջածանցը։ «Երկու», 
«երեք» և «ինը» թվականների դեպքում հավանաբար արմատական –ö հնչյունի 
առկայությամբ պայմանավորված ունենք –yem, իսկ –a և ā ձայնավորներով 
վերջացող «տասնմեկից», «տասնինը» և «հիսուն», «յոթանասուն», «ութսուն» 
թվականների պարագայում -m հնչյունափոխված տարբերակները։ «Մեկ» 
թվականի դասականի ձևն արդյունք է բնիկ i  թվականի դուրս մղման և 
պարսկերենից փոխառյալ yek «մեկ» թվականի փոխառության։ Գոյականի հետ 
միանալիս դասական թվականները միշտ կիրառվում են նախադաս դիրքում և 
գոյականին միանում –a հոդակապ-կցույթի միջոցով, օր.՝ döyema mardak «երկրորդ 
տղամարդը», yekema rev «առաջին օրը», panjema fera «վեցերորդ որդին» և այլն։ 

 Բարբառում կոտորակային թվականները կազմվում են բացառապես 
վերլուծական–նկարագրական եղանակով՝ քանակական և դասական 
թվականների հարադրությամբ, ինչպես և պարսկերենում է օր.՝ yek döyem «մեկ 
երկրորդ», yek söyem «մեկ երրորդ», čār panjem «չորս հինգերորդ» šöš dam «վեց 
տասներորդ» և այլն։  

Բաշխական թվականներն, ինչպես և պարսկերենում կազմվում են 
բացարձակ թվականների կրկնությամբ, օր.՝ i-i կամ yek-yek «մեկական, բռց. մեկ-
մեկ», dö-dö «երկուական, բռց. երկու երկու», panj panj «հինգական, բռց. հինգ-հինգ» 
և այլն։   

Թաքեստանի բարբառում կարելի է զանազանել դերանունների հետևյալ 
տիպերը՝ անձնական, ստացական, կցական, ցուցական, անդրադարձ, 
հարցական, ժխտական, որոշյալ և անորոշ։ Անձնական դերանուններն, ի 
տարբերություն հարավթաթական բարբառախմբի ներկայացուցիչների, որոշ 
մասի (Չալի, Քաջալի) կորցրել են ուղիղ և թեք հոլովների հակադրությունը, որը 
ցեղակից բարբառներում և լեզուներում դրսևորվում է անխտիր բոլոր դեմքերում, 
3–րդ դեմքում դրանք պատմականորեն հանգում են ցուցականի ձևին։ Երրորդ 
դեմքի անձնական դերանվան գործառույթը շատ հաճախ կարող է ստանձնել նաև 
մոտ հեռավորության համար կիրառվող եզակի թվում em «այս», իսկ հոգնակիում՝ 
emā, emnā «սրանք» ցուցական դերանունները։  

Անձնական դերանունները նախադասության մեջ հիմնականում 
կիրառվում են որպես ենթակա առանց բացառության բոլոր ժամանակաձևերում՝ 
թե՛ անանցողական և թե՛ անցողական բայերի դեպքում, օր.՝ āv dir boma xarmanluq 
«նա ուշ եկավ դեզերի հավաքման վայրը» կամ az vindem ke vuyaš āxa «ես տեսա, 
որ ջուր խմեց» և այլն:  

Ստացական դերանունները նոր արևմտաիրանական լեզուների 
համակարգում բնորոշ են գրեթե բացառապես հարավթաթական բարբառախմբին։ 
Դրանք որպես կանոն հանգում են հին իրանական *hača- «-ից»  նախադրությանը, 
որը միանալով անձնական դերանվան սեռական հոլովի ձևին արտահայտում էր 
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ստացականություն Թաքեստանի բարբառում  վկայված են ստացական 
դերանունների բոլոր ձևերը։ Հոգնակի թվի 2–րդ դեմքում ստացական և 
անձնական դերանունները ձևով նույնական են։ Ստացական դերանունները 
հանդես են գալիս բացառապես պատկանելություն ցույց տվող հատկացուցչային 
կառույցների շրջանակներում, որպես ուղիղ, անուղղակի և ետադրության հետ 
կիրառվող խնդիր, օր.՝ em ešta kötāb e «սա քո գիրքն է», em jāva galoni ya «սա նրա 
վզնոցն է», ā kiya jānā ye «այն տունը նրանցն է» և այլն:  

Թաքեստանի բարբառի քերականական համակարգում կարևոր 
դերակատարություն ունեն կցական կամ էնկլիտիկ դերանունները, որոնք շեշտ 
չեն ստանում և փաստորեն ձուլվում են իրենց նախորդող նախադասության 
անդամին։ Կցական դերանունները կարող են կիրառվել հետևյալ 
գործառույթներով՝ ա) ավելանալով գոյականին՝ ցույց տալ պատկանելություն 
կամ ստացականություն՝ այս առումով, փաստորեն, հանդես գալով ստացական 
հոդի գործառույթում, օր.՝ piya-m «հայրս», kiya-y «տունդ», berā-š «[նրա] եղբայրը»; 
բ) անցյալ ժամանակներում անցողական բայերի դեպքում համաձայնեցման 
էրգատիվ կառույցի պայմաններում կցական դերանուններն ավելանում են 
նախադասության ստորոգյալին նախորդող ուղիղ խնդրին՝ այսպիսով 
ստանձնելով ենթակայի պաշտոնը, կամ, ավելի ճիշտ, արտահայտելով 
նախադասության ենթական, օր.՝ gandem-em beke «ես ցորենը ցանեցի», dušā-yon 
birit «նրանք դոշաբը թափեցին»; գ) կցվելով անդրադարձ դերանվանը՝ վերջինիս 
հաղորդում է սաստկական իմաստ և որոշարկում դեմքն ու թիվը , օր.՝ xoštan-em 
«ես ինքս», xoštan-i «դու ինքդ» և այլն: 

Ցուցական դերանունները բարբառում երկաստիճան են, այսինքն՝ ցույց 
են տալիս մոտ և հեռու առարկաներ ու անձեր։ Ցուցական դերանունները 
դրսևորում են սեռային (միայն եզակիում արական - իգական) թվային (եզակի – 
հոգնակի) և հոլովական (ուղիղ – թեք) հակադրություն։   

Ուղիղ հոլովով դրված ցուցական դերանունները նախադասության մեջ 
հանդես են գալիս ենթակայի դերով, օր.՝ em kötāb e «սա գիրք է», āva görbi yā «այն 
կատու է» և այլն:  

Թեք հոլովով դրված ցուցական դերանունները նախադասության մեջ 
հանդես են գալիս՝ ա) ստացականության կամ սեռական հոլովի իմաստով, օր.՝ 
jive kiya «սրա տունը», jāve xemna tešneym «դրա արյան ծարավն եմ»; բ) որպես 
ստորոգյալի ուղիղ խնդիր, օր.՝ jive-š ke bešnavast «նա, որ սա լսեց», jāva dāvij defār 
«դա (իգ.) պատից կախիր»; գ) ետադրություններից առաջ, օր.՝ jive rā xalat ādi 
«սրան ընծա տուր», jinā xo «սրանցից» և այլն: 

Թաքեստանի բարբառում առկա է միայն մեկ՝ xoštan «իր, ինքն (свой, сам)» 
անդրադարձ-սաստկական դերանունը։ «Իր, յուր» իմաստով գործածվելիս այն 
ունի բացառապես նախադաս կիրառություն, օր.՝ xoštan šahar «իր քաղաքը», xoštan  
fera «իր տղան», xoštan mardak «իր ամուսինը» և այլն։  

«Ինքն» իմաստով կիրառության ժամանակ, որպես կանոն, այս 
դերանվանն ավելանում են կցականները, որոնք ավելի շեշտում կամ 
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սաստկացնում են վերջինիս իմաստը՝ նրան հաղորդելով նաև դիմային և թվային 
որոշարկում։ Ըստ որում, անձնական դերանունն այս դեպքում հաճախ ուղղակի 
բաց է թողնվում, օր.՝ (az) xoštan -em «(ես) ինքս», (ta) xoštan-i «(դու) ինքդ» և այլն: 

Ոչ միայն Թաքեսթանի բարբառում, այլև ողջ հարավթաթական 
բարբառախմբում ընդհանրապես, խոսքի այլ մասերից լիովին տարանջատված 
մակբայների թիվն այնքան էլ մեծ չէ։ Խոսքիմաստային առումով դրանք կարելի է 
դասակարգել հետևյալ խմբերում ա) տեղ ցույց տվող մակբայներ, օր.՝  engā 
«այստեղ», օgā «այնտեղ», jor «վերևում»; բ) ժամանակի մակբայներ, օր.՝ arö 
«այսօր», azira «երեկ», periašo «երեկ գիշեր», söb «վաղը», sarā «վաղը չէ մյուս օրը»; գ) 
քանակական մակբայներ, օր.՝ ferāvon «շատ», qālaba «շատ», kam «քիչ»; դ) yebāra 
«միանգամից», šāyad «գուցե, միգուցե», göyā «ասես» և այլն: 

Թաքեստանի բարբառում առկա է ետադրությունների  բավական 
զարգացած համակարգ, մինչդեռ նախադրությունների դերը խիստ 
սահմանափակ է, որն իր հերթին այժմ արդեն հանգեցրել է դրանց գրեթե 
լիակատար դուրս մղման։ Ընդհանրապես հարավթաթական բոլոր 
բարբառներում ետադրությունները, որպես կանոն, գերակշռում են, ինչն էլ 
տարորոշում է այս բարբառախումբն արևմտաիրականական լեզուների ամբողջ 
համակարգում։ Ետադրություններից առաջ դրվող գոյականները գործածվում են 
միայն ուղիղ հոլովով, օր.՝ ruxuna da vuya māya «գետից ջուր է գալիս», mārem rā 
mājem «մորս կասեմ» և այլն:  

Բարբառում լայն կիրառություն ունի միայն մեկ նախդիր՝ tā «մինչև», որը 
կիրառվում է թե՛ տարածական և թե՛ ժամանակային իմաստով, օր.՝ tā key «մինչև 
ե՞րբ», engāde tā Zangon dö sāt rā vištar niyā «այստեղից մինչև Զանջան երկու ժամից 
ավել ճանապարհ չի լինի» և այլն:  

Համադաս կապակցություններ ձևավորելու համար Թաքեստանի 
բարբառում օգտագործվում են հետևյալ շաղկապները. միավորիչ՝ (i)yon «և, ու», 
emon «և, ու» (կիրառվում է բացառապես az «ես» դերանվան հետ), ve «և, ու», da «էլ» 
(ունի միայն ետադաս կիրառություն), i (ձայնավորից հետո y) «էլ, նույնպես» 
(կարող է կիրառվել da-ի հետ միասին), միավորիչ–հավելական՝ da … da «է՛լ … 
է՛լ», տրոհական–բաժանական՝ yā «կամ», yā … yā «կա՛մ … կա՛մ», če … če «թե՛ … 
թե՛»: Կախյալ հարաբերություններ արտահայտելու համար վկայված են հետևյալ 
ստորադասական շաղկապները. āmmā «բայց», ke «որ, երբ, որովհետև», 
պայմանական՝ age «եթե»։  

Թաքեստանի բարբառն աչքի է ընկնում բավական զարգացած և 
հարուստ բայական համակարգով։ Իրանական բոլոր լեզուներին բնորոշ երկհիմք 
(ներկայի հիմք – անցյալի հիմք) հակադրության սկզբունքի վրա հիմնված 
բայական խոնարհման ողջ համակարգը Թաքեստանի բարբառում բավական լավ 
պահպանված է` ի հակադրություն հարավթաթական բարբառների հյուսիսային 
խմբի կամ թալիշերենի, որտեղ պատմական զարգացման ընթացքում բայերի մեծ 
մասը ուղղակի կորցրել է հիմքերից մեկը։ Այս տեսանկյունից հարավթաթական 
Թաքեստանի բարբառախումբը մի կողմից մոտենում է երկհիմք խոնարհման 
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համակարգը հստակորեն պահպանող ցեղակից ոչ թաթական իրանական 
լեզուների մեծամասնությանը, իսկ մյուս կողմից՝ դրսևորում ակնհայտ 
տարբերություններ նշված համակարգը նորաբանական բնույթի լուրջ 
փոփոխությունների ենթարկած հյուսիսային խմբի ներկայացուցիչներից և 
թալիշերենից։  

Այսուհանդերձ, վկայված են նաև միահիմք համակարգին անցման 
գործընթացի հետևանքով ի հայտ եկած որոշ բայական ձևեր:  Այն Թաքեսթանի 
բարբառում բայերի մի խմբում իրականանում է գլխավորապես պատմական 
ներկայի հիմքի լիակատար դուրս մղման, իսկ այլ դեպքերում՝ անցյալի հիմքի 
ամբողջական կորստյան հետևանքով։  

Առաջին խմբին պետք է դասել պատմական ներկայի հիմքից անորոշ 
դերբայներ ձևավորող բայերը, օր.՝ učindan «հավաքել, քաղել» < հ. իր. *či-nau-  
(√*kay-: *čay-), vindan «տեսնել» (< հ. իր. *waina- < *wai-na-), bezandan (zan- < *jan- < 
*jata-) «խփել», մինչդեռ երկրորդում ընդգրկվում են պատմական անցյալի հիմքից 
*-ta ածանցով անցյալի դերբայական ձևերին հանգող անորոշ դերբայներ ունեցող 
բայերը, օր.՝ bömardan «մեռնել» (< հ. իր. (*√mŗ-), անց. դերբ. *mŗta-), boxārdan 
(boxār- < *xwārd-: *xwar- < *xwārta-) «ուտել» և այլն։  

Այսուհանդերձ, ինչպես արդեն նշվեց Թաքեստանի բարբառի բայերի 
հիմնական մասը, որը զուգահեռներ ունի բոլոր իրանական լեզուներում, սկսած 
հին իրանական լեզվադարաշրջանից մինչև ժամանակակից իրանական 
լեզուները, պահպանում են երկհիմք արխայիկ ձևեր։ Համաժամանակյա 
ուսումնասիրության տեսանկյունից արդեն մնացուկային բնույթ կրող այս 
վերապրուկները պահպանող բայերի շարքում են նաև իմաստային առումով 
հիմնական մի քանի բայաձևեր, օր.՝ yardan (yar- < *kar-: *kard- < *kŗta-) «անել», 
bepetan «եփել» (bepeč- < հ. իր. √*раk-: pač-, անց. դերբ. paxta-), bebardan (bar- < *bar-: 
bārd- < *bŗta-) «տանել», ādiyan (da-: dā(y)- < *dah-: *dād- < dāta-) «տալ», āniyan (na-: 
nā(y)- < *ni+*dā-: nāy- < *ni+*dāta) «դնել», bomiyan (ā- < *āy-: om- < *ā-gmata-) «գալ», 
viyan (v- < *bav-։ ve- < *būta-) «լինել», bišiyan (š- < *šyav-: šey < *šuta-) «գնալ»։ 

Այսպիսով, չնայած բայերի զգալի մասի երկու հիմքերի կանոնավոր 
զանազանման արխայիկ բնույթին, և հաշվի առնելով հատկապես այն 
հանգամանքը, որ դրանց մի մասը ընդհանրապես անցում է կատարել միահիմք 
համակարգի, Թաքեսթանի բարբառում բայահիմքերի հին տարբերակման 
հետքերը որոշ դեպքերում չափազանց թույլ են արտահայտված։ Դրանց 
մնացուկները պահպանվում են միայն արդեն համաժամանակյա տեսանկյունից 
անկանոն դիտարկվող սահմանափակ թվով մի շարք բայաձևերում։ 

Թաքեստանի բարբառի բայական ձևերում պահպանված պատմական 
ներկայի հիմքերը հանգում են հին իրանական համապատասխան 
տարբերակներին՝ թաք. vin- «տեսնել», չալ. vin-, թալ. vin- < հ. իր. *waina- (< *wai-
na-), հմմտ.՝ հ. պրս. vaina-, ավ. vaēna-, մ. պրս., պրթ. vēn-, դաս. պրս.. bīn- 
«տեսնել»; թաք. (u)čin- «հավաքել, քաղել», թալ. čәn-, չալ. bečin- < հ. իր. *či-nau-  
(√*kay-: *čay-), հմմտ.՝ ավ. ներկ. հ. činav-: činv- «ընտրել, դասավորել», մ. պրս., 
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դաս. պրս.. čīn- «հավաքել»; թաք. (bo)xār- «ուտել», թալ. ha-, թալ. (Ասալեմի 
բարբառ) har-, քաջ. (h)ar-, չալ. xor- < հ. իր. *xwar-, հմմտ.՝ ավ. xvaraiti «ուտում է»; 
թաք. bar- «տանել», չալ. bebar- թալ. ba-, թալ. (Ասալեմի բարբառ) bar- < հ. իր. *bаг- 
հմմտ.՝ հ. պրս., ավ. bаr-, հ. հա. bhar-, պրթ., մ. պրս.. bar- (bl-), դաս. պրս. bаг- 
«տանել»; թաք. yar- «անել», խոյ. yar-, թալ. ka-, թալ. (Ասալեմի բարբառ) kar-, < հ. 
իր. (հյուսիս–արևմտյան) *kar-, հմմտ.՝ պրթ. kar-, բայց մ. պրս. ներկ. հ. kun- (<  հ. 
իր. (հարավ–արևմտյան) *kŗ-*nau-) «անել»; թաք. da- «տալ», խոյ. de-, թալ. da-, չալ. 
da- < հ. իր. *dā-, հմմտ.՝ daδami «տալիս եմ», դաս. պրս. ներկ. հ. dah-, անորոշ 
դերբայ dādan «տալ»; թաք. na- «դնել», խոյ. ne-, թալ.  na-, չալ. na- < հ. իր. *ni+*dā-, 
հմմտ.՝ դաս. պրս. ներկ. հ. nih-, անորոշ դերբայ nihādan «դնել»; թաք. v- «լինել», 
խոյ. bu-, թալ. b-, չալ. vu- < հ. իր. *bav-, հմմտ.՝ ավ. bavaiti «լինում է», դաս. պրս. 
ներկ. հ. bav-, անորոշ դերբայ būdan «լինել»; թաք. zan- «խփել», խոյ. zan-, թալ. žan-, 
հար. yan-, չալ. yan- < հ. իր. *jan-, հմմտ.՝ ավ. jaiňti «խփում է», պրս. ներկ. հ. zan-, 
անորոշ դերբայ zadan «խփել»; թաք. ā- «գալ», խոյ. āv-, թալ. (v)o-, հար. ā-, քար. u- < 
հ. իր. *āy- (√*gmā-), հմմտ.՝ պրս. ներկ. հ. āy-, անորոշ դերբայ āmadan «գալ»; թաք. š- 
«գնալ», խոյ. š-, թալ. š- հար. š-, քար. š- < հ. իր.*šyav-, հմմտ.՝ ավ. šavaite «գնում է», 
դաս. պրս. ներկ. հ. šav-, անորոշ դերբայ šudan «գնալ»; թաք. bir(bind)- «կտրել», 
թալ. bәrn-, հար. bәr-, չալ. ber- < հ. իր. *bŗ-(na-), հմմտ.` մ. պրս. brīn- «կտրել» < հ. 
իր. *brina-  հ. իր. (√*brī-), հմմտ.՝ ավ. ներկ. հ. brīna- «կտրել»; թաք. mun- «մնալ, 
ապրել», թալ. man-, հար. mun-, քար. mun- < հ. իր. *mānaya- (√*man-), հմմտ.՝ ավ. 
mānaya- մ. պրս., պրթ. mān- «մնալ, բնակվել», դաս. պրս. mān- «մնալ, թողնել, 
դնել»; թաք. (be)xen- «կարդալ», թալ. հān-, հար. hun-, քար. hun-, թալ. (Ասալեմի 
բարբառ) xon-, խոյ. xen- < հ. իր. xwān- (√*xwan-), հմմտ.՝ ավ. xvanat-čaxra «աղմկող 
անիվներ ունեցող», հ. հա. svan- «ձայն արձակել, աղմկել», պրթ. xun- «ձայն 
արձակել», մ. պրս. xvān- «կանչել, ձայնել», դաս. պրս. xvān- «կարդալ, սովորել»; 
թաք. (bö)köš- «սպանել», թալ. kәš-, հար. keš -, քար. keš - < հ. իր. *kuša- (√*kuš-), 
հմմտ.՝ ավ. kaoš–, մ. պրս. kuš-, դաս. պրս. kuš- «սպանել»; թաք. vāj- «ասել», խոյ. 
vāj-, չալ. bāj-, թալ. *vož- (պատմական ներկայի հիմքը պահպանվել է ոչ բայական 
duavož «ստախոս», հմմտ.՝ du «սուտ») < հ. իր. *wača- (√*wak- : *wač-), հմմտ.՝ավ. 
vača, vačya-, հ. հա. vač-, պրթ. važ- «ասել, խոսել»։    

Պատմական անցյալի բայահիմքի ձևերը ուղղակիորեն հանգում են հին 
իրանական *-ta վերջածանցով կազմված անցյալի դերբայներին։ Այս հիմքերը 
կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի. 

1) պատմական *-rt բաղաձայնական խմբով վերջացող հիմքերին  հանգող 
ձևեր (ներկ. հ. -r < հ. իր. *-r, *-ir < հ. իր. *ŗ, անց. հ. –rd < հ. իր. *-rt);  

թաք. yard- (< *kard-) «անել», խոյ. yard-, թալ. kārd-, հար. kord-, քար. kārd- 
< հ. իր. (√*kŗ-: kаr-) անց. դերբ. *kŗta-, հմմտ.՝ ավ., հ. պրս. kаr- «անել», ներկ. հ. ավ. 
k nau-, անց. դերբ. kәrәta-, հ. պրս. kunau, անց. դերբ. karta-, պրթ., մ. պրս. անց. 
դերբ. kird (kyrd, gyrt);   
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թաք. (bö)mard- «մեռնել», խոյ. (be)mard-, չալ. (e)mard- թալ. mārd-, հար. 
mord-, քար. mord- < հ. իր. (*√mŗ-: mar-), անց. դերբ. *m ta-, հմմտ.՝ ավ. mаr- 
«մեռնել», ներկ. հ. mirya-, անց. դերբ. mәrәta-, պրթ.. անց. դերբ. murd (mwrd);  

թաք. bօrd- «տանել», թալ. bārd-, հար. bord-, քար. bārd- <  հ. իր. (√*bŗ-: bar-
), անց. դերբ. *bŗta-, հմմտ.՝ ավ. bаr «տանել», ներկ. հ. bаrа-, անց. դերբ. bәrәta-, պրթ. 
անց. դերբ. burd (bwrd), մ. պրս. burt (bwlt); 

2) արմատական *-š բաղաձայնով վերջացող հիմքերի շարունակություն 
հանդիսացող ձևեր (անց. հ. –št). 

թաք. (bö)köšt- «սպանել», խոյ. (bö)köšt-, սագզ. (be)köšt-  թալ. kәšt-, հար 
kešd-, քար. kešt- <  հ. իր. (√*kuš-: *kauš-), անց. դերբ. *kušta, հմմտ.՝ ավ. kaoš- 
«մորթել», fra-kaoš- «սպանել», պրթ., մ. պրս. անց. դերբ. kušt (kwšt);  

թաք. kāšt- «ցանել. տնկել», չալ. kāšt-, թալ. kāšt-, քար. kāšt- < հ. իր. (√*kŗš-: 
karš-), անց. դերբ. *kŗšta-, հմմտ.՝ ավ. karš- «թափել, թափ տալ», անց. դերբ. karšta, 
պրթ. անց. դերբ. kišt (kyšt), մ. պրս. kišt-; 

3) արմատական *-s բաղաձայնով վերջացող հիմքերից սերող ձևեր  (–št < 
հ. իր. *-s-ta). 

թաք.  (bi)nist- «գրել», խոյ. (bi)nist-, թալ. nәvәšt-, հար. növöšd-, քար. nešt- < 
հ. իր. *ni- + √*pis-: *pais-, անց. դերբ. *pišta- «զարդարված», *nipišta- «գրված», պրթ. 
անց. դերբ. nibišt (nbyšt), մ. պրս. nibišt (npšt), ման. (nbyšt) «գրված»; 

4) արմատական *-d բաղաձայնով վերջացող հիմքերին հանգող ձևեր 
(անց. հ. –st/-s(s) < հ. իր. *st, (անցումային *dzdh > *tst > հ. իր. *st փուլով) < *dzdh < հ.-
ե. *dh-t); 

թաք. (be)bast- «կապել», խոյ. (be)bast-, չալ. (bi)bast-, թալ. bās- հար. bist-, 
քար. bāst- <  հ. իր. √*band-, հմմտ.՝ ավ. band-, հ. պրս. band-, ավ. անց. դերբ. basta-, 
մ. պրս. band-: bast- «կապել»; 

6) հ. ի. *-xt բաղաձայնական խմբին հանգող բաղաձայնով վերջացող ձևեր 
(հիմքեր անց. հ. –t),  

թաք. bepet- «եփել», խոյ. bepet- , չալ. bipat- թալ. pāt-, հար. pot- < հ. իր 
(√*pak-: *раč- < հ.-ե. *реku-), հմմտ.՝ ավ. ներկ. հ. раčа-, դաս. պրս. paz- «եփել»;  մ. 
պրս. paz-(վաղ. раč-): puxt-, դաս. պրս.. paz-: puxt- «եփել»; 

թաք. virit- «փախչել, վազել»,  չալ. viret-, թալ. vit-, հար. verit- < հ. իր (√*vi- 
raik-: *vi- raič- < հ.-ե. *lеku-), հմմտ.՝ ավ. ներկ. հ. viraež-, մ. պրս., virēz-, դաս. պրս. 
gurēz- (անցյալի հիմքը gurēxt-) «փախչել» և այլն:   

Ըստ կազմության՝ կան պարզ և բաղադրյալ ժամանակաձևեր։ Բաղադրյալ 
ժամանակները (մասնավորապես, վաղակատարը), որպես կանոն, կազմվում են 
հիմնական բայի անցյալ դերբայից և «լինել, դառնալ» բայի համապատասխան 
խոնարհված ձևերից։  

Բարբառն անցյալի հետ առնչվող որոշ ժամանակաձևերում տարբերակում է 
անցողական և անանցողական բայերի խոնարհումները։ Առաջինների դեպքում 
գործ ունենք նախադասության, այսպես կոչված, էրգատիվ կամ կիսաէրգատիվ 
կառուցվածքի հետ։ Որոշ ժամանակային և եղանակային ձևերի կազմության մեջ 
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կարևոր դեր են խաղում նաև բայական նախամասնիկները։ Մասնավորապես, 
խոսքը վերաբերում է սահմանականի ներկա ժամանակի կազմությանը mi-/me- 
անկատարության նախամասնիկի օգնությամբ, որը Թաքեստանի 
բարբառախումբը տարանջատում է հարավթաթական և մերձկասպյան մյուս 
լեզուներից՝ տիպաբանորեն այն մոտեցնելով պարսկերենին: 

Կրավորական սեռն, ի տարբերություն պարսկերենի և թալիշերենի, ունի ոչ 
թե վերլուծական, այլ կցական բնույթ և կազմվում է ներկայի հիմքին –iyast 
ածանցի հավելմամբ, որը ամենայն հավանականությամբ հանգում է հին 
իրանական -*ya-ով կրավորականի ձևերին: 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 Ատենախոսության մեջ առաջ քաշված հարցերն ամփոփելով և 
հիմնական եզրակացություններն ի մի բերելով` կարելի է նշել, որ 
 

1. Չնայած հարավթաթական բարբառներին նվիրված հետա-
զոտությունները սկսվում են դեռևս 20-րդ դարի առաջին քառորդից՝ նոր 
իրանական համեմատական բարբառագիտության բուռն զարգացման 
տարիներին, այսուհանդերձ, վերջիններիս և հատկապես Թաքեստանի 
բարբառախմբի լեզվական նյութի լիարժեք գրառումն ու համակողմանի 
ուսումնասիրությունը դեռևս գտնվում են նախնական՝ փաստացիորեն, 
սաղմնային փուլում։ Նման պայմաններում այս խմբի ցանկացած բարբառի կամ 
խոսվածքի գրանցումը և գիտական հետազոտությունը լուրջ նպաստ է բերում ոչ 
միայն հարավթաթական բարբառների նկարագրության, այլև ամբողջ իրանական 
բարբառագիտության կայացման գործին: 

2. Ուսումնասիրության առարկա բարբառախումբը բնորոշելու համար 
իրանագիտության մեջ ցարդ գոյություն չունի համընդհանուր ընդունելություն 
գտած անվանում։ Բարբառներով խոսողները և հարևան թյուրքալեզու 
բնակչությունն այն կոչում են tātī – «թաթերեն» անորոշ ու ընդհանրական 
անվանումով: Այս տեսանկյունից «Թաքեստանի բարբառախումբ» անվանումը թե՛ 
բովանդակությամբ և թե՛ ձևով լիովին ընդունելի է, ուստի՝ աշխատանքում 
առաջարկվել է հենց այս բնորոշումը։ Վերջինս բացի բուն Թաքեստանի 
բարբառից ընդգրկում է նաև դրան շատ մոտ կանգնած տեղական բարբառներ, 
որոնք խոսվում են այս բնակավայրից դեպի հարավ և հարավ–արևելք ընկած 
վայրերում:  

3. Հնչյունական, ձևաբանական և շարահյուսական իր 
առանձնահատկություններով հարավթաթական բարբառներն ընդհանրապես և 
սրա շրջանակներում՝ նաև Թաքեստանի բարբառախումբն անշուշտ դասվում է 
իրանական լեզուների հյուսիսարևմտյան ճյուղի մերձկասպյան լեզուների նոր 
ազարիական կամ այլ բնորոշմամբ «ատրպատականյան մարական բարբառների» 
շրջանակին: 
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4. Թաքեստանի բարբառախմբի բոլոր ներկայացուցիչները, նկատելի 
զանազանություններով հանդերձ, ապահովում են տարբեր բնակավայրերի 
բարբառախոս հանրույթների լեզվական լիակատար փոխըմբռնումը։ 
Բարբառային առավել պահպանողական հատկանիշներ նկատվում են հյուսիս  –  
հարավ գյուղերի խոսվածքներ հակադրության մեջ: 

5. Հարավթաթական բարբառների ձայնավորական համակարգը 
բնութագրվում է հիմնականում /a e i o ö u ü ә/ կարճ և /ā ē ī ō ū/ երկար 
ձայնավորների առկայությամբ, որոնք միմյանց հանդեպ գտնվում են մասնակի 
որակական հակադրության մեջ։  

6. Հարավթաթական բարբառների բաղաձայնները ոչնչով չեն 
տարբերվում պարսկերենի համապատասխան հնչույթներից։ Մի քանի 
բարբառներում, այդ թվում նաև Թաքեստանում, նկատվում է k, g, j, č 
բաղաձայնների խիստ քմայնացում, որն առկա է նաև ատրպատականյան 
թյուրքերենում, ինչպես նաև Ուրմիայի շրջանում տարածված հյուսիս–քրդական 
(կուրմանջի) բարբառներում։ Որոշ բարբառներում (Չալ) պահպանվում է xw 
բաղաձայնը:      

7. Թաքեստանի բարբառի բաղաձայնական համակարգի 
պատմահամեմատական կտրվածքով մանրակրկիտ ուսումնասիրությունն 
ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ չնայած վերջինում առկա հարավարևմտյան 
խիստ սակավ բաղաձայնական զարգացումների, որոնք, անշուշտ, 
պայմանավորված են «պարսկական» ազդեցությամբ, այն հստակորեն 
պահպանում է, այսպես կոչված, մերձկասպյան լեզուներին բնորոշ 
բաղաձայնական զարգացումների գրեթե ողջ բույլը:   

8. Բարբառում գոյականը տարբերակում է սեռի (արական -իգական), 
հոլովի (ուղիղ – թեք) և թվի (եզակի – հոգնակի) կարգեր։ Նախադասության մեջ 
գոյականի կապը և հարաբերությունները այլ անդամների  հետ արտահայտվում 
են՝ 1) նախադրություններով և ետադրություններով, 2) հոլովական 
վերջավորությունների միջոցով, 3) շարադասությամբ։ Այսպես կոչված, 
«իզաֆեթային կառույցը», երբ հատկացուցիչն ու հատկացյալը և որոշիչն ու 
որոշյալը միմյանց են միանում հատուկ ցուցիչով (ինչպես պարսկերենում), ունի 
լիովին փոխառյալ բնույթ:     

9. Բարբառում ածականը բոլորովին զուրկ է հոլովի, թվի և 
քերականական սեռի կարգերից։ Ինչպես հարավթաթական բարբառների մեծ 
մասում, որոշչային կառուցում ածականը գոյականի հանդեպ, որպես կանոն, ունի 
նախադաս դիրք և վերջինիս հետ կապակցվում է երբեք շեշտ չստացող –a ցուցիչի 
միջոցով: Որակական ածականներն ունեն թե համադրական միջոցներով և թե 
վերլուծական միջոցներով կազմվող համեմատության աստիճաններ և 
նախադասության մյուս անդամների հետ հարաբերվում են դրանցից որևէ մեկով։  

10. Թաքեստանի բարբառում վկայված են քանակական, դասական, 
կոտորակային և բաշխական թվականներ։ Թվականները բոլորովին չեն 
տարբերակում հոլովի կամ սեռի կարգ՝ այս տեսանկյունից չհամաձայնեցվելով 
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իրենց հետ շարահյուսական կապի մեջ մտած գոյականների հետ։ 
Ատրպատականյան թյուրքերենի ազդեցությամբ երբեմն դասական թվականի 
ձևերը կազմվում են նաև -еminje վերջածանցով, որն ի հայտ է եկել բնիկ еmin և  
օղուզական խմբի թյուրքական լեզուներում վկայված –inji ածանցների 
բաղարկության հետևանքով։ 

11. Բարբառում անձնական դերանունները ի տարբերություն 
հարավթաթական բարբառախմբի ներկայացուցիչների մի մասի պահպանել են 
ուղիղ և թեք հոլովների հակադրությունը, որը ցեղակից բարբառներում և 
լեզուներում առկայության դեպքում դրսևորվում է անխտիր բոլոր դեմքերում։ 
Լայն կիրառություն ունեցող ստացական դերանունները նոր արևմտաիրանական 
լեզուների համակարգում բնորոշ են գրեթե բացառապես հարավթաթական 
բարբառախմբին: Քերականական համակարգում կարևոր դերակատարություն 
ունեն կցական կամ էնկլիտիկ դերանունները, որոնք շեշտ չեն ստանում և, 
փաստորեն, ձուլվում են նախադասության՝ իրենց նախորդող անդամին: 

12. Թաքեստանի բարբառում առկա է ետադրությունների  բավական 
զարգացած համակարգ, մինչդեռ նախադրությունների դերը խիստ 
սահմանափակ է, որն իր հերթին ներկայում արդեն հանգեցրել է դրանց գրեթե 
լիակատար դուրս մղմանը։ Ընդհանրապես, հարավթաթական բոլոր 
բարբառներում ետադրությունները, որպես կանոն, գերակշռում են, որով էլ 
արևմտաիրականական լեզուների համակարգում բնորոշվում է այս 
բարբառախումբը:  

13. Բարբառն աչքի է ընկնում բավական զարգացած և հարուստ 
բայական համակարգով։ Իրանական բոլոր լեզուներին բնորոշ երկհիմք (ներկայի 
հիմք – անցյալի հիմք) հակադրության սկզբունքի վրա հիմնված բայական 
խոնարհման ողջ համակարգը Թաքեստանի բարբառում բավական լավ 
պահպանված է՝ ի հակադրություն հարավթաթական բարբառների հյուսիսային 
խմբի կամ թալիշերենի, որտեղ պատմական զարգացման ընթացքում բայերի մեծ 
մասն ուղղակի կորցրել է հիմքերից մեկը։ Այս տեսանկյունից հարավթաթական 
Թաքեստանի բարբառախումբը մի կողմից մոտենում է երկհիմք խոնարհման 
համակարգը հստակորեն պահպանող ցեղակից ոչ թաթական իրանական 
լեզուների մեծամասնությանը, իսկ մյուս կողմից՝ դրսևորում ակնհայտ 
տարբերություններ նշված համակարգը նորաբանական բնույթի լուրջ 
փոփոխությունների ենթարկած հյուսիսային խմբի ներկայացուցիչներից և 
թալիշերենից: 

14. Թաքեստանի բարբառում վկայված են նաև միահիմք համակարգին 
անցման գործընթացի հետևանքով ի հայտ եկած որոշ բայական ձևեր: Այն 
Թաքեսթանի բարբառում բայերի մի խմբում իրականանում է գլխավորապես 
պատմական ներկայի հիմքի լիակատար դուրս մղման, իսկ այլ դեպքերում՝ 
անցյալի հիմքի ամբողջական կորստյան հետևանքով։  

15. Բարբառն անցյալի հետ առնչվող ժամանակաձևերում որոշակիորեն 
տարբերակում է անցողական և անանցողական բայերի խոնարհումները։ 
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Առաջինների դեպքում գործ ունենք, այսպես կոչված, էրգատիվ կամ 
կիսաէրգատիվ կառույցների հետ, որոնցում նշանակալի դերակատարություն են 
ստանում հատկապես կցական դերանունները:  
 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՂԻՆԱԿԻ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

 
1. Քեշմիրի, Ա. Հարավթաթական բարբառների ընդհանուր ուրվագծերը, 

«Orientalia», հ. 13, Երևան, 2011, էջ 55-61: 
2. Քեշմիրի, Ա. Որոշ պատմական բաղաձայնական զարգացումներ 

Թաքեստանի թաթական բարբառում, «Իրան-նամե», հհ. 44-45, Երևան, 2012-2013, 
էջ. 140-141:  

3. Քեշմիրի, Ա. Հարավթաթական բարբառների ուսումնասիրության 
պատմությունը, «Orientalia», հ. 14, Երևան, 2013, էջ 24-28: 
 
 

Кешмири Армин Парвизович 
 

ЮЖНОТАТСКИЙ ДИАЛЕКТ ТАКЕСТАНА 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.06 «ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ  ЯЗЫКИ АЗИИ»  
 

Защита состоится 10 марта 2014г. в 1500 часов, часов, на заседании 
специализированного совета 019 по лингвистике,  действующего в Институте языка 

имени Гр. Ачаряна НАН РА (адрес: Ереван 0015, ул. Григора Лусаворича 15). 
 

РЕЗЮМЕ 
Диссертация, основанная на полевом материале, собранным в поселке 

Такестан иранской провинции Казвин, посвящена синхронному и 
диахроническому изучению иранского диалекта поселка Такестан, который 
принадлежит к группе южнотатских или новоазерийских диалектов северо-
западных иранских языков, вместе с говорами/диалектами близлежащих сел 
образуя «группу диалектов Такестана». Несмотря на то, что еще с первой четверти 
20-го века материалы южнотатских диалектов в той или иной степени 
привлекались в работах общего характера иранского языкознания, такестани до сих 
пор не был объектом всестороннего научного представления и анализа.  

Во «Введении», определяется объект исследования, приводятся данные о 
географическом расположении, истории и численности населения послека 
Такестан. В кратких очерках рассматривается проблема места этого диалекта среди 
иранских языков, определяется нужная терминология, рассматриваются некоторые 
фонетические и морфологические особенности такестани в сравнении с с другими 
родственными южнотатскими диалектами и талышским. Дается подробный 
критический анализ научной литературы по тематике.   
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Первая глава – «Фонетика», посвящена  составу вокализма и 
консонантизма такестани в синхронном плане. Проведенный анализ показывает, 
что состав гласных указанного языка в целом совпадет с вокализмом родственных 
южнотатских новоиранских диалектов распространённых на территории 
исторической Атропатены, однако в нем заметны некоторые архаизмы и 
неологизмы, которые хронологически отличают его как от новоперсидского, так и 
талышского. В диалекте Такестана можно выделить следующие гласные: a, e, i, o, u, 
ā, ö.  

Консонантизм такестани фактически не отличается от систем согласных 
родственных южнотатских диалектов и персидского языков. В нем можно 
проследить наличие 24 согласных: b, p, f, g, k, x, h, γ,  q, d, t, j, č, z, s, š, ž, m, n, r, 1, v, 
у. Гортанный арабский согласный ع(‘) встречается лишь в заимствованиях из 
арабского языка. Согласные k, g, j и č имеют более заднее произношение и 
подверглись сильной палатализации. 

Во второй главе - «Историческая фонетика»,  рассматривается становление 
системы консонантизма диалекта Такестана диахроническим методом. В ней 
подробно анализируется историческое развитие всех древнеиранских согласных и 
консонантных групп, реконструируются древнеиранские формы слов, приводится 
нужный сравнительный материал из родственных иранских языков и диалектов.  

Историко-сравнительный анализ консонантизма диалекта Такестана 
показывает, что ему присущи те основные черты, которые характеризуют 
представителей северо-западной подгруппы иранских языков прикаспийского 
круга. Однако, несмотря в основном на северо-западный характер, его 
консонантизм характеризуется  еще и некоторыми чертами, которые более 
типичны для юго-западных иранских языков и диалектов. Речь в частности идет о 
переходе древнеиранского *j- > -z- в такестани, напр. др. ир. *j- (ав.. j-, но др. перс. 
z) > так. *ž- > z-: zaniya «женщина» < др. ир. *jani-, ср. ав. janay-, ср. перс. zan, нов. 
перс. zan, парф. žan, тал. žen, курд. žin, ср. также сагз. zeniya, кадж. ženiya, кар. yan, 
хар. yan, а также о других типично юго-западных черт, которые еще раз доказывает, 
что указанный диалект, как и все соседние южнотатские языки и диалекты 
развивались, пройдя через долгий этап тесных контактов с новоперсидским языком 
и другими представителями юго-западного иранского лингвистического 
континуума.   

Третья глава - «Морфология», посвящена подробному описанию морфоло-
гический строй южнотатскогто диалекта Такестана. При анализе в случае 
необходимости в соответствующих разделах частично освещаются также важные 
вопросы синтаксиса. В основном, делается акцент на синхронно-описательное 
представление всего грамматического строя языка, хотя в ряде случаев для 
внесения большей ясности некоторые явления рассматриваются также с точки 
зрения историко-диахронического развития.  

Имя существительное в такестани различает категории числа 
(единственное - множественное), рода (мужской - женский), падежа (прямой - 
косвенный), определённости - неопределённости. В роли показателя 
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определенности имени существительного выступает постпозитивный артикль i в 
сочетании с ke «который», неопределенность или единичность передаются 
посредством того же артикля стоящего спереди существительного, который 
восходит к среднеиранскому ēv(ak) «один». Показателями множественного числа 
имени является –оn. Сохраняются два падежа – прямой и косвенный, которые 
имеют разные окончания. 

По образования первый десяток числительных является простым, а 
числительные второго десятка, как в случае с современным персидским, 
исторически образованы из двух морфем.  

Степени сравнения качественных прилагательных образуется с помощью 
суффиксов -tаr (сравнительная степень) и –(a)yn (суперлатив).  

Местоимения различают следующие типы - личные, указательные, 
энклитические, возвратные, вопросительные, негативные, определенные и 
неопределенные. Как в генетически близких южнотатских языках и диалектах 
региона, в диалекте Такестана, в процессе исторического развития вследствие 
частичной утраты именного склонения образовалась довольно развитая система 
послелогов.  

Диалект такестани характеризуется развитой глагольной системой. Как в 
случае с другими иранскими языками и диалектами она тоже в целом основывается 
на оппозиции основ настоящего и прошедшего времени. Однако вследствие 
исторического развития видны некоторые тенденции перехода части глаголов к 
одноосновной системе, которая имеет широкое распространение в талышском 
языке.   

   Как заключение диссертации приводятся выводы и подводятся 
основные итоги работы.  
 
 

Armin Parviz Keshmiri 
 

THE SOUTHERN TATI DIALECT OF TAKESTAN 
Thesis for the Ph.D. of Philology, specialty 10.02.06 "Ancient and Modern Languages of 

Asia" 
 

Defense will be held on March 10, 2014 at 1500, at the special session of the HAC 
Academic Council of Linguistics N019 in the Institute of Language after Hr. Acharyan 

NAS RA (address: Yerevan, 0015, Grigor Lusavorich str. 15). 
 

SUMMARY 
 

The thesis, based on field data collected in the village Takestan in Iranian 
province of Qazvin, is dedicated to the synchronic and diachronic study of Iranian 
dialect of Takestan village, which belongs to a group or Southern Tatic or New Azari 
dialects of northwestern Iranian languages. Along with dialects spoken in nearby villages 
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Takestani forms a group of dialects, which can be named as the “Takestani group”. 
Despite the fact that since the first quarter of the 20th century some fragmentary 
materials of the dialect of Takestan were included to some extent in the works of a 
general character in the field of Southern Tati studies, Takestani in general has not yet 
been the subject of a separate comprehensive scientific presentation and analysis. 

In the "Introduction" the object, scope and form of the study is determined. All 
the necessary data concerning the geographic location, history and population of 
Takestan is also introduced. The brief essays addresses the problem areas of this dialect 
of Iranian languages like the correct terminology, etc. Parallel with this some phonetic 
and morphological features of Takestani is discussed in comparison with other related 
Southern Tati dialects and Talyshi. A detailed critical analysis of scientific literature on 
the subject is the object of last subchapter of this part. 

The first chapter - "Phonetics" is dedicated to the synchronic analysis of 
vocalism and consonant system of the dialect of Takestan. The analysis shows that the 
composition of vowels in Takestani dialect in general is not so different from the 
vocalism of kindred Southern Caspian dialects of historical Atropatena but does show 
some archaisms and neologisms that chronologically distinguish it from both the New 
Persian and Talyshi. In Takestani dialect there are the following vowels: a, e, i, o, u, ā, ö. 
Consonant system of Takestani actually is not different from the systems of related 
Southern Tati dialects and Persian. It is possible to trace the presence of 24 consonants in 
it: b, p, f, g, k, x, h, γ, q, d, t, j, č, z, s, š, ž, m, n, r, 1, v, y. Guttural Arabic ع (') occurs only 
in the borrowings from Arabic. Consonants k, g, j and č have a back pronunciation and 
underwent strong palatalization. 

The second chapter - "Historical Phonetics" is dedicated to the development of 
the consonant system of the dialect of Takestan based on diachronic method of 
study. The historical development of ancient Iranian consonants and consonant clusters 
in the dialect of Takestan are studied in detail.  Some ancient Iranian forms have been 
reconstructed, the necessary comparative material from the related Iranian languages 
and dialects is also presented.  

Historical and comparative analysis of dialect consonantism of Takestani shows 
that it conveys the main features that characterize the representatives of the 
northwestern Iranian languages Caspian subgroup of the circle. However, in spite of the 
mainly the north-western character, it is also characterized by consonant and some 
other features that are more typical for the south-western Iranian languages and dialects. 
This is in particular the transition ancient Iranian * j->-z- in Takestani, e. g . OIr. * j-( Av. 
. j-, but OPers . z)> so . * ž-> z-: zaniya “woman” < OIr. * jani-, cf. Аv . janay-, cf. MPers. 
zan, NPers. zan, Parth . žan, Tal. žen, a Kurd. žin, cf. also Sagz . zeniya, Kaj. ženiya, Kar. 
yan, Har. yan, as well as other typical southwestern traits that proves once again that 
this dialect, as well as all neighboring Southern Tati languages and dialects evolved after 
going through a long stage of close contacts with Persian language and other 
representatives of the southwestern Iranian linguistic continuum. 
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The third chapter - "Morphology" presents a detailed description of the 
morphological system of Sothern Tati dialect of Takestan. If necessary the important 
issues of syntax is also discussed in the corresponding chapters. In general, the study is 
focused on synchronic-descriptive presentation of the whole grammatical system of the 
Takestani dialect, although for most clarity in special cases, some phenomena are also 
discussed in terms of historical and diachronic developments.  
Noun in Takestani distinguishes the categories of number (singular - plural), gender 
(masculine - feminine), case (direct - oblique), certainty - uncertainty. Definite nouns 
are formed by postpositive article i, which should be followed by ke “which”. The 
marker of indefiniteness is also i, but in preposition, which can be traced back to Middle 
Iranian ēv(ak) «one Plural marker is -on . Direct and oblique cases have different 
endings. 

The first ten numerals are simple, and the second ten numerals, as in the case 
of New Persian, are historically formed of two morphemes. Degrees of comparison of the 
qualitative adjectives are marked with the suffix -tar (comparative) and –(a)yn 
(superlative). Pronouns have the following types - personal, reflexive, enclitic, 
interrogative, negative, definite and indefinite.  
In the Takestani, as in the neighboring dialects of Southern Tati type, the process of 
historical evolution resulted to the particular loss of noun declension, which is now 
replaced by an advanced system of especially postpositions.  

The verb in the Takestani dialect has a developed system. As with other 
Iranian languages and dialects it is also generally based on the opposition of the of the 
present and past stems. However, due to historical development, some trends are visible 
concerning the transition of the verbs to monobasic system that is widespread in the 
Talyshi language. In the final section of the thesis the conclusions and summary of the 
main results of study is presented. 
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