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ՍայաթնովաՍայաթնովաՍայաթնովաՍայաթնովագիտությանգիտությանգիտությանգիտության    լեզվաբանականլեզվաբանականլեզվաբանականլեզվաբանական    ճյուղիճյուղիճյուղիճյուղի    մասինմասինմասինմասին    
    

Մարիամ ԹորաբիՄարիամ ԹորաբիՄարիամ ԹորաբիՄարիամ Թորաբի        
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հայագիտություն, լեզվաբան, սայաթնովագի-
տություն, աշուղ, տաղ, քնարերգություն, գրականագետ, գրական ժառան-
գություն, Թիֆլիսի բարբառ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 

Ըստ հայագիտության մեջ ընդունված տեսակետի՝ սայաթնովագի-
տությունն ունի 160 տարվա պատմություն։ Մեկուկես դարից ավել հայ 
բանասերներն ու պատմաբանները, նաև այլ մասնագիտության տեր 
անձինք իրենց ուսումնասիրության նյութ են դարձրել աշուղ Սայաթ-
Նովայի երաժշտական ու գրական ժառանգությունը։  

Սայաթնովագիտության հիմնադիրը Գևորգ Ախվերդյանն է, որի 
կազմած ժողովածուն և բովանդակալից առաջաբանը ուղեցույց են հան-
դիսացել հետագա ուսումնասիրողների համար։ Ահա թե ինչ է գրում այդ 
մասին Գևորգ Մադոյանը «Գևորգ Ախվերդյանը սայաթնովագիտության 
հիմնադիր» հոդվածում. «Մեծ, անչափ մեծ է Սայաթ-Նովայի երգերի 
առաջին գիտական հրատարակությանը կցված առաջաբանի գրականա-
գիտական նշանակությունը, դա հայ նոր գրականության զարգացման 
ճանապարհը լուսավորող առաջին ջահն էր՝ անմար ու պայծառ, որն իր 
դրական դերը կատարեց հայ գրականագիտական մտքի պատմության 
մեջ» [1, 67]։  

Սայաթնովագիտության մասին Վաչագան Ավագյանը գրում է, որ 
թեև այն «լեցուն է իրարամերժ կարծիքներով ու հակասություններով, 
ենթադրություններով ու շփոթություններով, շատ դատումներ էլ արդեն 
հնացած են և անընդունելի, այնուամենայնիվ վստահորեն կարող ենք 
ասել, որ սայաթնովագիտությունը արձանագրել է էական նվաճումներ 
թե՛ բանաստեղծի կենսագրության և թե՛ նրա ստեղծագործության գրա-
կանագիտական վերլուծության ասպարեզում» [2, 117]: 

 Սայաթնովագիտության անցած ճանապարհը կարելի է բաժանել մի 
քանի հիմնական ուղղությունների՝ ա)ա)ա)ա)    տաղերի ժոտաղերի ժոտաղերի ժոտաղերի ժողովածուների կազմում՝ ղովածուների կազմում՝ ղովածուների կազմում՝ ղովածուների կազմում՝ 
վերլուծական առաջաբաններով, կենսագրական տվյալներով և արժեվերլուծական առաջաբաններով, կենսագրական տվյալներով և արժեվերլուծական առաջաբաններով, կենսագրական տվյալներով և արժեվերլուծական առաջաբաններով, կենսագրական տվյալներով և արժեքաքաքաքա----
վոր ծանոթագրություններով, բ)վոր ծանոթագրություններով, բ)վոր ծանոթագրություններով, բ)վոր ծանոթագրություններով, բ)    գրականագիտական մենագրություններ, գրականագիտական մենագրություններ, գրականագիտական մենագրություններ, գրականագիտական մենագրություններ, 
գ)գ)գ)գ)    տարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում տեղ գտած բատարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում տեղ գտած բատարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում տեղ գտած բատարբեր հանդեսներում ու ժողովածուներում տեղ գտած բանանանանասիսիսիսիրարարարա----
կան կան կան կան ուսումնասիրություններուսումնասիրություններուսումնասիրություններուսումնասիրություններ, , , , դ)դ)դ)դ)    երաժշտագիտական մեկնոերաժշտագիտական մեկնոերաժշտագիտական մեկնոերաժշտագիտական մեկնություններ, ւթյուններ, ւթյուններ, ւթյուններ, 
ե)ե)ե)ե)    գեղարվեստական ստեղծագործություններգեղարվեստական ստեղծագործություններգեղարվեստական ստեղծագործություններգեղարվեստական ստեղծագործություններ, զ)զ)զ)զ) համաժողովրդական համաժողովրդական համաժողովրդական համաժողովրդական 
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տոներ, հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ և արվեստի տարբեր տոներ, հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ և արվեստի տարբեր տոներ, հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ և արվեստի տարբեր տոներ, հոբելյանական գիտական նստաշրջաններ և արվեստի տարբեր 
ճյուղերի դրսևորումներճյուղերի դրսևորումներճյուղերի դրսևորումներճյուղերի դրսևորումներ։  

Նշվածներից Բանասիրական ուսումնասիրությունները բաժանվում 
են երկու ենթաուղղության՝ 1) գրականագիտականգրականագիտականգրականագիտականգրականագիտական և 2) լլլլեզվաբանականեզվաբանականեզվաբանականեզվաբանական։ 
Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրությունների հիմնական ավանդը պատ-
կանում է գրականագիտությանը։ Սայաթ-Նովայի աշուղական քնար-
երգության լեզվական վերլուծությունը ևս եղել է մասնագետների ուշադ-
րության կենտրոնում։ Մեր հոդվածի նպատակը սույն հոդվածում Սայաթ-
Նովայի տաղերի լեզվին, լեզվական միջոցների գործածությանը և ոճա-
վորմանը նվիրված ուսումնասիրությունները ներկայացնելու մի փորձ է։ 

    
ՍայաթՍայաթՍայաթՍայաթ----Նովայի Նովայի Նովայի Նովայի հայերենհայերենհայերենհայերեն    տաղերիտաղերիտաղերիտաղերի    

լեզվականլեզվականլեզվականլեզվական    ուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրությանուսումնասիրության    պատմությունըպատմությունըպատմությունըպատմությունը 

Ինչպես հայտնի է, Սայաթ-Նովան եռալեզու բանաստեղծ է։ Հմտորեն 
տիրապետելով վրացերենին և թուրքերենին՝ ստեղծագործել է նաև այդ 
լեզուներով։ Մեծ սիրահարի հայերեն տաղերը Թիֆլիսի բարբառով են, 
ուստի այդ բարբառի մասին գրող լեզվաբանները որպես քննության 
հավաստի նյութ են ունեցել Սայաթ-Նովայի տաղերը։ Այս առումով նշա-
նակալից են բարբառագետ Արարատ Ղարիբյանի աշխատությունները։ 
Լեզվաբանն իր բարբառագիտական մի շարք հոդվածներում, մասնավո-
րաբար, «Թբիլիսիի բարբառը Սայաթ-Նովայի երգերում» [3], այլև «Հայ 
բարբառագիտություն» [4] գրքում քննում է ժողովրդական լեզվի այս 
տարբերակի հնչյունաբանությունը, քերականությունը, ձևաբանությունը 
և այլ հարցեր։ Հիմնարար է ներկա ժամանակաձևի կազմության և ճյու-
ղային պատկանելության հարցի մասին հետաքրքիր դիտարկումը, ըստ 
որի՝ Սայաթ-Նովայի խաղերում գերակշռում են արևմտյան բարբառա-
խմբի -կը ճյուղի հատկանիշները։ 

Սայաթնովագիտության հիմնադիր Գևորգ Ախվերդյանը նաև այդ 
ուսմնասիրության բնագավառում լեզվաբանական ճյուղի հիմնադիրն է։ 
Նա` որպես թիֆլիսեցի, «Սայեաթ Նօվայ» գրքի առաջաբանը շարադրում 
է Թիֆլիսի բարբառով, ապա ներկայացնում է Սայաթ-Նովայի տաղերի 
լեզվի որոշ առանձնահատկություններ։ Առաջաբանում նա առանձին 
բաժին է նվիրում մայրենի բարբառին «Թիֆլիզու բարբառի մի քանի 
յատկութիւններու վրայ» վերնագրի ներքո [5]։ Տաղերգուի բանաստեղծու-
թյուններն ընթերցողին հասու դարձնելու համար իր բարբառագիտական 
ուսումնասիրությունը նա սկսում է հետևյալ տողերով. «....աւելի յարմար 
տեսայ միատեղ յառաջ բերել Թիֆլիզում խօսած լեզուի մի քանի յատկու-
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թիւններն, որք կարող են տալ պարզ տեղեկութիւն էս լեզուի շէնքի վրայ, 
ժամանակով ինձ համար էլ կու հեշտացնէ ուրիշ գաւառական բարբառ-
ներու բաղդատաբար քննելն» [5, 25]։ Շարադրանքից իմանում ենք, որ 
բժիշկ, տնտեսագետ Գ. Ախվերդյանը նաև հմուտ բանասեր էր, որին 
հետաքրքրում էին այլ տարածքի բարբառներ ևս և դրանց համեմատու-
թյունն ու զուգադրումը։  

«Մի լրացում սայաթնովագիտության մեջ» հոդվածում Վաչագան 
Ավագյանը լեզվի քննության մի շարք փաստեր է բերում նաև միջնադար-
յան քնարերգության մասնագետ Արշակ Չոպանյանի «Նաղաշ Յովնաթան 
աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը» գրքից։ Հոդվածագիրը 
նշում է, որ Ա. Չոպանյանը բարձր է գնահատում ժողովրդի կյանքի մասին 
ժողովրդի լեզվով ստեղծագործելը և դա համարում է նրանց սիրտը գրա-
վելու միջոց։ Արշակ Չոպանյանն այդ մասին գրում է. «Ժողովրդական կամ 
աշուղական բանաստեղծութեան ամենէն գեղեցիկ ու կատարեալ էջերը 
անոնք են, զոր արտադրած են ժողովրդական կեանքէն, լեզուէն ու 
ճաշակէն» [6, 214]: Այնուհետև արևմտահայ գրողը խոսում է Թիֆլիսի 
բարբառով ստեղծագործելու առավելության մասին. «Թիֆլիսի տեղական 
հայ բարբառով շարադրած Սայաթ-Նովայի երգերուն մէջ, որ կը համա-
րուին իր արտադրութեանց գեղեցկագոյնները, կը զգացուի հայ միջնադա-
րեան բանաստեղծութեան կամ ժողովրդական երգերու եւ նաեւ պարսիկ, 
վրացական ու թուրք քնարեգութեան ու տաղաչափութեան որոշ ազդեցու-
թիւնը, որուն կը տիրապետէ իր անձնական հմայիչ տաղանդը» [2, 121]:  

Արշակ Չոպանյանն առաջինն է, որ համեմատում է Սայաթ-Նովայի, 
Նաղաշ Հովնաթանի ու Նահապետ Քուչակի քնարերգությունը, նշում 
տարբերությունները և ընդհանուր հատկանիշները, լեզվական զուգա-
հեռներ է անցկացնում։ Այս մասին Վաչագան Ավագյանը գրում է. 
«Թեպետ Ա. Չոպանյանը հատուկ ուսումնասիրություն չի գրել մեծ տա-
ղերգուի և նրա ստեղծագործության մասին, սակայն տարբեր առիթներով, 
ավելի հաճախ շատ հակիրճ բնութագրումներով անդրադարձել է Սայաթ-
Նովայի բանաստեղծությանը, արել հետաքրքիր մի շարք նրբին դիտար-
կումներ, որոնք, սակայն, անհրաժեշտ ուշադրության չեն արժանացել» [2, 
118]։ Արշակ Չոպանյանը Սայաթ-Նովայի լեզուն բնորոշում է «պարզ» և 
«միատարր», ոճը՝ «փափուկ» և «նուրբ», երբեմն էլ՝ «աւելի ծանր, խոր ու 
վեհ» որոշիչներով [6, 17]:  

Լեզվաբանական նյութերի մեջ հատուկ դիրք ունի Արմենակ 
Քոչոյանի «Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի բառարանը», որը, ըստ 
էության, նաև Թիֆլիսի բարբառի բացատրական բառարան է [7]։ 
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Արմենակ Քոչոյանն իր բառարանի առաջաբանում նշում է սայաթնո-
վագիտության նշանավոր դեմքերին, ապա կատարում է լեզվական ընդ-
հանուր վերլուծություն։ Նա նշում է. «Գ. Ախվերդյանից հետո Սայաթ-
Նովայի հայերեն, վրացերեն, ադրբեջաներեն և ռուսերենի թարգմանված 
խաղերի ուսումնասիրությամբ հանդես են գալիս գիտության ու գրակա-
նության մեջ ճանաչված այնպիսի խոշոր դեմքեր, ինչպիսիք են՝ 
Յա. Պոլոնսկի, Մ. Էմին, Ն. Մառ, Գ. Ասատուր, Հ. Թումանյան, Վ. Բրյու-
սով, Ի. Գրիշաշվիլի, Գ. Լևոնյան, Գ. Լեոնիձե, Մելիքսեթ-Բեկ, Ռ. Աբրա-
համյան, Մ. Հասրաթյան և ուրիշներ» [7, 12]։ 

Բառարանի առաջաբանում հստակ տեղեկություններ կան Սայաթ-
Նովայի տաղերում գործածված բառերի քանակի մասին։ Ըստ այդմ՝ 
Սայաթ-Նովան գործածել է 2020 բառ, որոնցից 1274-ը հայերեն բառեր են 
(672 գրական տիպի + 280 ընդհանուր բարբառային + 277 Թիֆլիսի 
բարբառի հնչյունական տարբերակներ + 24 Թիֆլիսի բարբառի բառեր + 
24 գրաբարյան բառեր), օտար լեզուներից փոխառված բառեր են՝ 298 
արաբերեն, 253 պարսկերեն, 97 ադրբեջաներեն, 21 պարսկերենից արա-
բերեն, 6 պարսկերենից ադրբեջաներեն, 6 արաբերենից ադրբեջաներեն, 
23 վրացերեն, 4 հունարենից հայերեն, 2 բառ ասորերենից հայերեն, 1 
ռուսերենից պարսկերեն [7, 14]։  

Ինչպես հայտնի է, մի շարք փոխառություններ խնդրահարույց են, և 
դժվար է արաբերեն-պարսկերեն-թուրքերեն-հայերեն շղթայում հստակո-
րեն որոշել աղբյուր փոխատու լեզուն։ Նման բառերի քանակը 34-ն է։  

Արմենակ Քոչոյանը անդրադառնում է և    և    ու    շաղկապների գոր-
ծածության հաճախականությանը։ Նա գրում է, որ և շաղկապ կա 23-րդ 
տաղի տողատակի ծանոթագրությունում և ընդամենը մեկ անգամ 50-րդ 
խաղի մեջ [7, 24]։ Այսպես՝ «Եվ օ ֆեն կարդալու համար աստված ճար 
անի»։ Բառարանագիրը 68 տաղում հաշվել է 138 ու շաղկապ [7, 24]։ 

Բառագիտական առումով արժեքավոր է այս հեղինակի «Սայաթ-
Նովայի հայերեն խաղերի բառային կազմը» հոդվածը, որում առանձնաց-
ված են աշուղի բառապաշարի խմբերը։ Խոսելով համահայկական 
բառերի և փոխառությունների մասին՝ Արմենակ Քոչոյանը առանձնակի 
ուշադրության է արժանացնում պարսկերենից անցած բառերը։ Այդ 
մասին նա գրում է. «Սայաթ-Նովայի տաղերի մեջ օգտագործված օտար 
բառերի մյուս մեծ խումբը պարսկերեն բառերն են: Պարսկերեն գոյական 
անուններն ու ածականներր համարյա նույնությամբ մտել են բարբառի 
մեջ, միայն երբեմն ենթարկվելով որոշ հնչյունափոխության» [8, 260]։ 
Այնուհետև հոդվածագիրը ներկայացնում է Թիֆլիսի բաբրառին բնորոշ 
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դարձվածային միավորները, որոնք բաղադրված են պարսկերեն և 
հայերեն բառերով, ինչպիսիք են՝ բեդաբեդաբեդաբեդամաղմաղմաղմաղ    անիանիանիանիլլլլ («վիրավորել»), դաստուր դաստուր դաստուր դաստուր 
տալտալտալտալ –(«թույլատրել»), (րհամ գալրհամ գալրհամ գալրհամ գալ «ծագել, սերել») և այլն։  

Լեզվական նյութերի շարքին է պատկանում Վազգեն Համբարձում-
յանի «Նկատառումներ Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի մի քանի բառի 
վերաբերյալ» հոդվածը [9], որում կատարված են բառերի իմաստներին ու 
ծագմանը նվիրված մի շարք կարևոր դիտարկումներ։ Հոդվածի հեղինակը 
նշում է, որ Սայաթ-Նովան իր խաղերը գրի է առել ժամանակի Կովկասի 
հայության խոսակցական լեզվով, որում գերակշիռ տեղ ունի Թիֆլիսի 
բարբառը։ Բայց և «խաղերում կան բառեր, որոնք դեռևս մնում են ոչ 
այնքան համոզիչ մեկնաբանված ՝ ոչ միայն ըստ ծագման, այլև ըստ հա-
մատեքստի (կոնտեքստի)» [9, 37], չնայած տաղերի նախադասություն-
ները կազմված են հայերեն, բարբառային և օտար բառերի համադրումով։ 
Լեզվաբանը կարծում է, որ «Բնագրի գրեթե յուրաքանչյուր բառի մասին 
բովանդակային առումով մինչև այժմ ասվել է գրեթե ամեն ինչ, սակայն 
ինչ-ինչ բառեր մեզանում այնպես էլ ճիշտ չեն ընկալվել, բացատրվել և 
վերլուծության են արժանացել հետագայում» [9, 36]։ Խոսելով «հայերենի 
ներսում պատմականորեն տեղի ունեցած օտար և բնիկ միավորների 
իմաստների բաղարկումային (կոնտամինացիոն) փոփոխությունների՝ 
իմաստի տեղափոխության, փոխարինման, շրջման, մթագնման, կուտակ-
ման և այլնի» մասին [9, 37-38]՝ Վազգեն Համբարձումյանը թվարկում է մի 
շարք բառեր (ասլ, բաս, բլքամ, էշխ, հեքիմ, ղալ և այլն)՝ համապատաս-
խան բացատրություններով [9, 39-40]։ 

Ուշագրավ է հոդվածագրի դիտարկումը սուքսուքսուքսուք////////շուքշուքշուքշուք տարբերակային 
բառի վերաբերյալ։ Սայաթ-Նովայի «Վուրտիղ հարսնիքհարսնիքհարսնիքհարսնիք, վուրտիղ սուքսուքսուքսուք, 
վուրտիղ սոյբաթսոյբաթսոյբաթսոյբաթ խաղ է ըլում» տողում    հարսնիքհարսնիքհարսնիքհարսնիք («հարսանիք») և սոյբաթսոյբաթսոյբաթսոյբաթ 
(«քաղցր զրույց. խոսակցություն»), խաղ («զվարճանք. խաղ») երևույթների 
կողքին, ըստ ընդունված բացատրության, սուքսուքսուքսուք բառը՝ «լացուկոծ, տխրու-
թյուն մեկի մահվան կամ աղետի պատճառով» իմաստով, չի համապա-
տասխանում, այդ իսկ պատճառով հեղինակը կարծում է, որ դա ոչ թե 
սուգսուգսուգսուգ բառի հնչյունական տարբերակն է, այլ շուքշուքշուքշուք («լույս. լուսավոր, շքեղ») 
բառի՝ Թիֆլիսի բարբառին բնորոշ ձևը։ Ասելիքը հիմնավորված է հնչյու-
նափոխության հաստատված օրենքով. առաջնալեզվային խուլ շփական և 
սուլական սսսս հնչյունը օրինաչափորեն կարող է վերածվել նախաքմային 
խուլ շփական և շչական շշշշ-ի [9, 39-40]։ 

Սայաթ-Նովայի մասին լեզվաբանական երկու հոդված ունի Նազիկ 
Հովհաննիսյանը՝ «Դիտարկումներ Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի 
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հնչյունական համակարգի մասին» [10] և «Սայաթ-Նովայի հայերեն 
խաղերի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները» [11]։ 
Այս հրապարակումներում հոդվածագիրը մանրամասն ներկայացնում է 
լեզվաբան-սայաթնովագետների նշանակալից ներդրումները Սայաթ-
Նովայի բառապաշարի, Թիֆլիսի բարբառի և այլ հարցերի վերաբերյալ, 
ապա տաղերի լեզվի հիման վրա կատարում հնչյունական համակարգի 
մանրամասն վերլուծություն՝ ասածը հաստատելով մի շարք օրինակնե-
րով։ «Խաղերի լեզուն հարազատ էր ժամանակի Թիֆլիսի բարբառին։ Իր 
հերթին վերջինս մի համախառն լեզու էր՝ արևելահայ և արևմտահայ 
բարբառների յուրօրինակ խառնուրդ, որ բացատրվում է Շահ-Աբբասի և 
հաջորդների ասպատակություններով, պատմական Հայաստանի տար-
բեր վայրերից տեղահանված և Թիֆլիսում բնակություն հաստատած հա-
յության իրավիճակով» [10, 182]։ 

Ն. Հովհաննիսյանի քննության հիմնական նյութը աշուղի տաղերի 
հնչյունական առանձնահատկությունների բազմությունն է։ Նա գրում է, 
որ «....հնչյունական երևույթները ներկայացված են առանց որոշակի հա-
մակարգայնացման, քննվում են առանձին առանձին» [10, 50]։ Հոդվածա-
գիրը համեմատում է Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի լիակատար ժողո-
վածուների բոլոր հրատարակությունները, որոնց ընձեռած նյութի հիման 
վրա համակարգում է հնչյունական իրողությունները։ Դիտարկված են 
ա>է, ե>ի, ո>ու, ա>ըա>է, ե>ի, ո>ու, ա>ըա>է, ե>ի, ո>ու, ա>ըա>է, ե>ի, ո>ու, ա>ը,,,,    ա>0,ա>0,ա>0,ա>0, ո>0, ու>0ո>0, ու>0ո>0, ու>0ո>0, ու>0 ձայնավորական, այ>է, ոյ>ու, իւ>ու, 
իւ>ի, այ>ի երկբարբառների, ինչպես նաև բաղաձայնների հնչյունափո-
խական ձևերը։ Քննության շնորհիվ Նազիկ Հովհաննիսյանն ընդհանրու-
թյուններ է փաստում Մեղրու, Կարճևանի, Ագուլիսի, Ցղնայի, Նախ-
իջևանի տարածքի խոսվածքների միջև, ապա կատարում է այս հետևու-
թյունը. «Սայաթ-Նովայի ապրած ժամանակաշրջանի Թիֆլիսի բարբառի 
խառնուրդում նշանակալի բաժին է պատկանում Շահ-Աբբասի և 
հետագա ասպատակություններից առավել տուժած Արարատյան դաշ-
տավայրի, այլև պատմական Նախիջևանի տարածքի բնակչության խոս-
վածքներին» [10, 176]։ 

Ջեմմա Բառնասյանը «Թիֆլիսի բարբառին առնչվող մի քանի իրո-
ղությունների շուրջ» հոդվածում [12] աշուղի տաղերի բարբառային 
նյութը համադրում է Գևորգ Ջահուկյանի տեսական դրույթներին և 
եզրակացնում. «Ջահուկյանի դասակարգման տվյալները հաշվի առնե-
լով՝ կարելի է ասել, որ ....Թիֆլիսի բարբառը հիմնական գծերով հարում 
էր բարբառների արևմտյան խմբակցության» [12, 72]։ Այնուհետև 
Սայաթ-Նովայից բերված համապատասխան օրինակներով ներկայաց-
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ված են Թիֆլիսի բարբառին հատուկ հնչյունական, քերականական, 
ձևաբանական և այլ իրողություններ (ներկա ժամանակի կազմություն, 
ա օժանդակ բայ, կու եղանակիչ, բացառական հոլովի ցուցիչ, գիտական 
տառադարձում, հոգնակերտություն, -ու հոլովում, հնչյունափոխություն 
և այլն) [12, 74-75]։ 

Հոդվածագիրը նկատում է, որ «ներկա ժամանակաձը կուկուկուկու եղանակի-
չով կազմելիս եթե առկա է աաաա-ով սկսվող բայ, այն փոխվում է օօօօ-ի, ինչպես՝ 
կուկուկուկու----ասիմ ասիմ ասիմ ասիմ > կօսիմկօսիմկօսիմկօսիմ, կու+ածիմ կու+ածիմ կու+ածիմ կու+ածիմ > կօծիմկօծիմկօծիմկօծիմ, կու+անիմկու+անիմկու+անիմկու+անիմ > կօնիմ կօնիմ կօնիմ կօնիմ և այլն» [12, 73]։ 

Տիգրան Սարգսյանը «Սայաթ–Նովային ու սայաթնովագիտությանն 
առնչվող մի քանի հարց» հոդվածում [13] գրում է նշանավոր սայաթնովա-
գետների արժեքավոր մտքերի մասին։ Նա հատկապես բարձր է գնահա-
տում Գ. Ախվերդյանի կատարած աշխատանքը, անդրադարձ է կատա-
րում աշուղի ծննդյան թվի ճշգրտումներին, արծարծում խաղերի լեզվին 
վերաբերող մասնավոր հարցեր։ Նա կարծիք է հայտնում, որ «իր գոյու-
թյան ողջ ժամանակամիջոցում սայաթնովագիտությունն ընթացել է, 
փաստորեն, ձեռագրագիտական-հրատարակչական, գրականագիտա-
կան ու երաժշտագիտական վերուծության ճանապարհով։ Վերլուծվել, 
մեկնաբանվել են մեծանուն աշուղի ստեղծագործություները, վերծանվել 
դրանց կցված հայերեն ու վրացերեն ծանոթագրությունները» [13, 183]։ 
Հոդվածի հեղինակը փաստում է, որ Սայաթ-Նովայի թուրքերեն խաղերը 
Մծխեթի թուրքերի բարբառով է:  

Ուշագրավ են Գ. Նալբանդյանի երկու հոդվածները՝ «Սայաթ-Նովայի 
ծածկագիր տաղերի վերծանման շուրջ» [14] և «Դարձյալ Սայաթ-Նովայի 
ծածկագիր տաղերի վերծանման հարցի շուրջ» [15], որոնցում ընդգծվում 
է, որ «սայաթնովագիտության մեջ անհրաժեշտ ուշադրություն է դարձվել 
մեծ բանաստեղծի երկերի լեզվի ուսումնասիրությանը՝ հատկապես մի 
շարք դժվար հասկանալի բառերի մեկնաբանությանն ու իմաստի 
ճշտմանը», ապա հավելում է, որ կան ճշգրտման կարիք ունեցող բառեր 
[15, 131]։ Հոդվածում մանրամասն բերվում են նաև Հենրիկ Բախչինյանի, 
Մորուս Հասրաթյանի առաջարկած կենսագրական թվերը, ապա հիմնա-
վորվում է ծննդյան ճիշտ թիվը՝ կատարված բանաստեղծի «Շատ սիրունս 
իս, Շախաթայի» տաղի հիման վրա։ 

Որպեսզի ուսումնասիրողները ճիշտ վերծանեն աշուղի ծածկագրերը, 
Գ. Նալբանդյանը հարկ է համարում բացատրել թեջնիսթեջնիսթեջնիսթեջնիս և մոամմանմոամմանմոամմանմոամման 
տերմինների իմաստները։ Նա գրում է. «Թեջնիս նշանակում է համանու-
նություն, այսինքն՝ նույն արտասանություն, բայց տարբեր իմաստ ունեցող 
բառեր։ ... Իսկ մոամմա նշանակում է հանելուկ» [14, 159-160]։ 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ սայաթնովագիտության լեզ-
վաբանական ճյուղը ընդարձակ գիտական համակարգ է, որում տարի-
ների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կուտակվել են հայագիտու-
թյան զարգացմանը նպաստող հետազոտություններ։  

 
    

ԾանոթագրություններԾանոթագրություններԾանոթագրություններԾանոթագրություններ    
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О лингвистическом наО лингвистическом наО лингвистическом наО лингвистическом направленииправленииправленииправлении    

в исследованиях творчества Саятв исследованиях творчества Саятв исследованиях творчества Саятв исследованиях творчества Саят----НовыНовыНовыНовы    
МариамМариамМариамМариам    Тораби Тораби Тораби Тораби     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова։։։։ арменоведение, лингвист, саятновология, ашуг, 

песня, лирическая поэзия, литературовед, литературное наследие, 
Тбилисский диалект 

В статье мы выделили несколько направлений в исследованиях 
творчества Саят-Новы: 1) составление сборников стихов, 2) литературовед-
ческие монографии, 3) филологические статьи, 4) музыковедческие интер-
претации, 5) художественное творчество, 6) общедоступные (ненаучные) 
инициативы. Третье направление имеет две ветви: литературоведческую и 
лингвистическую. Основная часть исследований является литературовед-
ческой. Существует также много лингвистических публикаций. Мы 
представили и классифицировали известные произведения, посвященные 
изучению языка Саят-Новы. 

 
 

On the Linguistic DirectionOn the Linguistic DirectionOn the Linguistic DirectionOn the Linguistic Direction    in Sayatin Sayatin Sayatin Sayat----Nova StudiesNova StudiesNova StudiesNova Studies    
Mariam TorabiMariam TorabiMariam TorabiMariam Torabi    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words։։։։ armenology, linguist, Sayat-Novaology, minstrel, song, lyric 

poetry, literary critic, literary heritage, Tbilisi dialect 
In this article, we have identified several research areas in Sayat-Nova 

studies: 1) compilation of poetry collections, 2) literary studies monographs, 
3) philological articles, 4) musicological interpretations, 5) artistic works, 
6) popular initiatives. The third direction has two branches: literary studies and 
linguistic studies. Literary studies comprise the larger part of this research. 
There are also many publications on linguistic matters. We have presented and 
classified known works dedicated to the study of Sayat-Nova’s language. 
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