Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ»

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ» մասնագիտությունը ձևակերպված է ըստ
աշխարհագրական

չափանիշի

և

ժամանակագրական

կտրվածքով:

Այսինքն՝

ենթադրում է լեզուների մի համակարգ, որոնք այսօր տարածված են կամ երբևէ
գոյություն են ունեցել կոնկրետ մի աշխարհամասում, այն է՝ Ասիայում՝ անկախ նրանց
ցեղակցական կապերից: Ըստ էության, խոսքը գնում է այսպես կոչված «արևելյան»
լեզուների մասին, սակայն որովհետև դրանց մի զգալի մասը գենետիկորեն կապվում է
այսպես կոչված «արևմտյան» լեզուների հետ (օրինակ՝ հնդեվրոպական ծագման),
ուստի հիմք է ընտրված հենց աշխարհագրական չափանիշը:
Սույն մոտեցումը, հասկանալի է, բնավ չի բացասում լեզուների դասակարգման
ծագումնաբանական սկզբունքը, ընդհակառակը՝ իր իմացաբանական գործիքակազմով
լիովին գտնվում է հենց պատմահամեմատական լեզվաբանության մեթոդաբանության
և լեզուների ցեղակցության դաշտի շրջանակներում:
Միևնույն ժամանակ, մասնագիտությունը ենթադրում է տարաբնույթ գիտական
տեսությունների և մոտեցումների կիրառման դաշտ՝ կախված ոչ միայն կոնկրետ լեզվից
կամ

ցեղակից

լեզուների

խմբից,

այլև

դրանց

ուսումնասիրման

մեթոդից

և

մեթոդոլոգիայից՝ ինչպես համաժամանակյա (սինխրոն), այնպես էլ տարաժամանակյա
(դիախրոն) կտրվածքով: Պարզ ասած՝ մասնագիտության շրջանակները ընդգրկում են
ինչպես պատմահամեմատական լեզվաբանության, այնպես էլ տիպաբանական,
տարածքային (արեալային), կառուցվածքային (ստրուկտուրալ), մաթեմատիկական,
վիճակագրական, լեզվահոգեբանական, սոցիո-լեզվաբանական և այլ ուղղությունների
սկզբունքներն ու մեթոդները:
Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ» մասնագիտության բնույթը, այսպիսով,
բավական համապարփակ է, իսկ ոլորտի շրջանակները՝ լայն: Մասնագիտությունը
ընդգրկում է իրարից արմատապես տարբերվող լեզվաընտանիքներ և մշակույթներ,
որոնցից մի քանիսը իրապես տեղակայված են Արևելքում՝ Ասիայի աշխարհամասում,
իսկ

որոշները

Արևմուտքում:

իրենց
Վերջին

ներկայացուցիչներն
դեպքում

խոսքը

ունեն՝
գնում

պայմանականորեն
է,

իհարկե,

ասած

հիմնականում

հնդեվրոպականլեզվաընտանիքի մասին, որը սփռված է ամբողջ աշխարհով մեկ:

Ժ.02.06 «Ասիայի հին և նոր լեզուներ» մասնագիտությունը ենթադրում է հետևյալ
լեզվաընտանիքներին և լեզվախմբերին առնչվող լեզվաբանական գիտության՝ ըստ
ընտրած լեզվի կամ լեզվախմբի և կիրառվող մեթոդի ու մեթոդաբանության բնույթի,
համակարգային իմացություն:
Հնդ-իրանական լեզուներ (այդ թվում մեռած՝ Ավեստայի լեզու, հին հնդկերեն, հին
պարսկերեն, սկյութերեն, սողդերեն, խորեզմերեն, պարթևերեն, միջին պարսկերեն և
այլն)՝ պարսկերեն, քրդերեն, բելուջերեն, թալիշերեն, աֆղաներեն (փաշտո), օսերեն և
այլն (իրանական լեզուներ), հինդի, ուրդու, փենջաբի, բենգալի, սինգալերեն և այլն
(հնդկական լեզուներ).
Սեմական

(աֆրոասիական)

լեզուներ

(այդ

թվում

մեռած՝

աքքադերեն,

արամերեն, հին եբրայերեն և այլն)՝ արաբերեն, եբրայերեն, նոր արամեական
բարբառներ, եթովպերեն և այլն.
Ուրարտերեն
տարածված

և

խուրիերեն

մեռած

լեզուներ,

(Հայկական
որոնք

լեռնաշխարհում

վկայված

են

և

Միջագետքում

բազմաթիվ

սեպագիր

արձանագրություններում).
Էլամերեն (Իրանի տարածքի մեռած լեզու է՝ վկայված բազմաթիվ հուշարձաններում).
Թյուրքական լեզուներ (այդ թվում մեռած՝ հին թյուրքերեն, մանիքեական բնագրեր,
հայատառ

ղըփչաղերեն,

օսմաներեն

և

այլն)՝

թուրքերեն,

ադրբեջաներեն,

թուրքմեներեն, ղըրղըզերեն, ղազախերեն, ույղուրերեն և այլն.
Կովկասյան

լեզուներ

(իբերո-կովկասյան,

նախ-դագեստանյան,

աբխազո-

ադիգյան)՝ վրացերեն, սվաներեն, մինգրելերեն, լազերեն, լեզգիերեն, լակերեն,
ավարերեն, աբխազերեն, ադըղերեն և այլն.
Դրավիդյան լեզուներ՝ թամիլի, մալայալամ, տելեգու, բրահուի և այլն.
Մոնղոլական լեզուներ՝

մոնղոլերեն,

բուրյաթերեն,

կալմիկերեն,

օյրաթերեն

(հյուսիսային մոնղոլական սինհարմոնիկ լեզուներ), դագուրերեն, դունսյաներեն,
մոնգորերեն, բաոաներեն (հարավարևելյան ոչ սինհարմոնիկ լեզուներ).
Սինո-տիբեթական լեզուներ՝ չինարեն, թայերեն, լաոսերեն, տիբեթերեն և այլն
(թայ-չինական

լեզուներ), տիբեթա-կանաուրյան, կիրանտի, միրի, կաչի, լոլո-

բիրմանական, բարիչի, կուկի-չժննագա (տիբեթա-բիրմանական).
Տունգուս-մանջուրական
(լամութերեն),

լեզուներ՝

նեգիդալերեն,

էվենկերեն

սոլոներեն

(տունգուսերեն),

(տունգուսական),

էվեներեն

մանջուրերեն,

չժուրչժեներեն

(ջուրջեներեն),

նանայերեն

(գոլդերեն),

ուդեգեյերեն,

օրոչերեն,

ուլչերեն (մանջուրական).
Ճապոներեն. համարվում է իզոլացված լեզու, չունի հստակ ընդգծված ցեղակից,
չնայած որոշ հեղինակներ այն մտցնում են Ալթայական մեգալեզվաընտանիքի մեջ:

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԾԱՎԱԼԸ
●

Ըստ մասնագիտացման՝ լեզվաընտանիքի/ լեզվախմբի (որին պատկանում է
մասնագիտացման

լեզուն

կամ

բարբառախումբը)

տարածման

աշխարհագրական սահմանները և անվանացանկային բնութագրումը։
●

Լեզվաընտանիքի/ լեզվախմբի ծագման և ձևավորման ժամանակագրությունը։

●

Լեզվաընտանիքի/ լեզվախմբի ժամանակագրական և բարբառային բաժանումը։

●

Լեզվաընտանիքը/

լեզվախումբը

միավորող

իզոգլոսները

(զուգաբանությունները)․
ա) հնչյունական զուգաբանություններ
բ) ձևաբանական և բառակազմական զուգաբանություններ
գ) բառային զուգաբանություններ
●

Տվյալ լեզվաընտանիքին/ լեզվախմբին վերաբերող պատմահամեմատական
լեզվաբանության ձևավորման պատմությունը։

●

Նոստրատիկ մեգալեզվաընտանիքի գաղափարը։

●

Հնդեվրոպական

լեզվաընտանքի

ձևավորման

և

նախահայրենիքի

տեսությունները։
●

Հնդիրանական գաղթը՝ ժամանակաշրջանը և դրան առնչվող տեսությունները։

●

Հնդարիացիները Առաջավոր Ասիայում և Սև ծովի հյուսիսում՝ Մայրոֆերի,
Դյակոնովի և Տրուբաչյովի տեսությունները։

●

Հնդեվրոպական

լարինգալների

տեսությունը՝

պատմությունն

ու

ներկա

իրավիճակը։
●

Ալթայական մեգալեզվաընտանիքի ծագման տեսությունները։

●

Աֆրասիական մեգալեզվաընտանիքի տեսությունը․ սեմական լեզվաընտանիք․
գրային համակարգերը։

●

Հնդկական թերակղզու նախարիական լեզուները․ դրավիդյան լեզուներ և
մունդա։

●

Հայոց

լեզվի

տեղը

հնդեվրոպական

լեզվաընտանիքում․

Հայ-իրանական

լեզվական առնչությունները․ Հյուբշմանի տեսությունը հայերենի ոչ իրանական
բնույթի մասին։
●

Ստուգաբանություն և Էթիմոնի գաղափարը։

●

Լեզվի լիարժեք բառեր և հնչաիմաստային բառույթներ՝ իդիոֆոններ․ դրանց
տարբերակման սկզբունքները, չափանիշներն ու օրինաչափությունները։

●

Մասնագիտացման

լեզվի

(լեզվախմբի/բարբառախմբի)

բնագրային

վկայությունները և դրանց լեզուն՝ ըստ ժամանակագրական կարգի (արխաիկ
տարրեր, նորաբանություններ, հնչյունային, ձևաբանական և բառակազմական
առանձնահատկություններ, և այլն)։
●

Մասնագիտացման լեզվին (լեզվաընտանիքին/ լեզվախմբին) վերաբերող սոցիոլեզվաբանական իրակույթները․ երկլեզվություն, դիգլոսիա և այլն։

●

Գրական լեզու, «կոյնե»։

●

Մասնագիտացման լեզվի (լեզվախմբի/բարբառախմբի) ոլորտում սուբստրատի,
սուպերստրատի և ադստրատի երևույթների առկայությունը։

●

Մասնագիտացման լեզվի (լեզվախմբի/բարբառախմբի) հնչյունային պատկերը։

●

Մասնագիտացման

լեզվի

(լեզվախմբի/բարբառախմբի)

ձևաբանական

(լեզվախմբի/բարբառախմբի)

բառակազմական

առանձնահատկությունները։
●

Մասնագիտացման

լեզվի

առանձնահատկությունները։
●

Մասնագիտացման լեզվի (լեզվախմբի/բարբառախմբի) բառագիտությունը։

●

Մասնագիտացման

լեզվի

(լեզվախմբի/բարբառախմբի)

շարահյուսական

առանձնահատկությունները։
●

Մասնագիտացման

լեզվի

(լեզվախմբի/բարբառախմբի)

բարբառային

պատկանելիությունը և այդ ոլորտում առկա խնդիրներն ու տեսությունները։
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