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ՆԿԱՐԱԳՐԱԿԱՆՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՀԱՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՀՈՒԶԱԳՆԱՀԱՏՈՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հու զագ նա հա տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը ինք նա բե րա կան խոս քի 

փաս տեր են, որոնք կրում են հու զա կա նու թյան և գնա հա տո ղա կան վե րա բեր
մուն քի տար բեր բա ղադ րա չա փեր: Դրանց կար գա յին ան հա մա սե ռու թյու նը առաջ 
է բե րել լեզ վա բա նու թյան պատ մու թյան մեջ այս ար տա հայ տու թյուն նե րի դա սա
կարգ ման խնդիր՝ դրանք դի տե լով որ պես մար դու հո գե կա նի` զգաց մունք նե րի, 
կամ քի և մտքի խոս քա յին երև ույթ ներ:

Ճա նա չո ղա կան հո գե բա նու թյան և հա ղոր դակց ման տե սու թյան շրջա նակ
նե րում գնա հա տու մը բա ցատր վում է որ պես շրջա պա տող աշ խար հից ստաց վող 
տե ղե կույ թի ընտ րու թյան գոր ծա կա ռույց (մե խա նիզմ): Շրջա կա մի ջա վայ րից տե
ղե կույ թի ըն կա լու մը մար դու կող մից կա տար վում է ընտ րո վի: Որոշ երև ույթ նե րի 
ըն կալ մա նը հա ջոր դում է ան մի ջա կան հու զա կան վե րա բեր մուն քը: Լեզ վում ի հայտ 
են գա լիս հու զա կան ըն կա լում ներն ար տա հայ տող մի ա վոր ներ, որոնք կա րող են 
լի նել բնա ձայ նա կան բա ցա կան չու թյուն ներ, բա ռեր կամ այդ եր կու սի մի աս նու թյու
նը: Բնա կա նա բար, մար դը դրանք գնա հա տում և կար գա վո րում է իրեն հար մար 
ձև ով: Դրանց մի մա սը տա րա ծում է ստա նում և ձեռք բե րում  կա յուն կի րա ռու թյուն:

Դա րեր շա րու նակ այս լեզ վա խոս քա յին մի ա վոր նե րը քե րա կան նե րի դա սա
կար գում նե րում տար բեր տեղ և անուն ներ են ու նե ցել. լեզ վա բան նե րը դրանք ան
վա նել են մերթ մի ջար կու թյուն, մերթ ձայ նար կու թյուն, մերթ եղա նա կա վո րող ներ: 
Քա նի որ հայ կա կան քե րա կա նու թյան մեջ այս ար տա հայ տու թյուն նե րը դի տարկ
վում են ոչ որ պես խոս քի մի ա վոր ներ, այլ որ պես առան ձին բա ռա յին մի ա վոր ներ, 
մենք այս տեղ դրանք կան վա նենք հու զագ նա հա տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն ներ 
(այ սու հետ` ՀԳԱ)՝ կա րև ո րե լով դրանց իմաս տա յին և կա ռուց ված քա յին ան հա մա
սե ռու թյու նը՝ մի կող մից, և գոր ծա ռա կան ամ բող ջա կա նու թյու նը` մյուս կող մից:

Շնոր հիվ միտք և վե րա բեր մունք ար տա հայ տե լու իրենց մի ջան կյալ գոր ծա
ռույ թի` ՀԳԱ–նե րը մար դու լեզ վա կան և ոչ լեզ վա կան նշա նա յին գոր ծու նե ու թյան 
դաշ տում սահ մա նա յին տեղ են զբա ղեց նում: Դ. Քրիս թա լը1 ևս դրանց գո յու թյու նը 
խոս քում բա ցատ րում է հու զա կան կամ կա մա յին վի ճակն ար տա հայ տե լու անհ
րա ժեշ տու թյամբ: Դրանք խոս քում միշտ հան դես են գա լիս որ պես շա րույ թա յին 
ամ բող ջա կա նու թյուն, գրա վոր խոս քում ան ջատ վում են ստո րա կետ(եր)ով: 
1 Crystal D., Phonaesthetically speaking. English Today, 42, 1995, 8–12.
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Գ. Ջահուկյանը2 իր «Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի տե սու թյան հի մունք նե րը» 
գրքում դի տար կում է եղա նա կա վո րու թյան կարգն ամ բող ջու թյամբ՝ հու զա կա
նից դե պի գնա հա տո ղա կան–իմա ցա կա նը գնա ցող իր աս տի ճա նա կար գու թյամբ: 
Սկսե լով նա խա բա ռա յին առո գա նու թյու նից, որը կազմ ված է հնչե րան գի և շեշ տի 
զու գակ ցու մից՝ Ջա հու կյա նը կա րև ո րում է դրանց ինչ պես հա ղոր դակ ցա կան, այն
պես էլ ճա նա չո ղա կան կող մը: Ըստ նրա՝ բա ցա կան չու թյունն ար տա հայ տում է 
զգաց մունք, իսկ հար ցա կան հնչե րան գում կան կա մա յին–իմա ցա կան բա ղադ րիչ
ներ՝ ար տա հայտ ված կո չա կան ար տա հայ տու թյուն նե րում և ու շադ րու թյուն հրա
վի րող կա ռույց նե րում: Բա ռա յին մա կար դա կում Ջա հու կյա նը դի տում է եղա նա
կա նիշ բա ռերն ու բա ռախմ բե րը չորս հիմ նա կան կար գե րում, որոն ցում, սա կայն, 
հստա կո րեն չի երև ում հույ զից դե պի գնա հա տա կան կար գայ նաց ման աս տի ճա
նա կա նու թյու նը: Այ դու հան դերձ, իմաս տա յին առու մով ընդգծ ված հա ղոր դակ ցա
կան ար ժեք ու նեն կո չա կան և հար ցու պա տաս խա նա կան բա ռերն ու բա ռախմ բե
րը, որոնց վե րա բե րա կան կար գը գնա հա տո ղա կան բնույ թի է: 

Հու զագ նա հատո ղա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի կար գա յին–հաս կա ցա կան 
սահ ման նե րը ուր վագ ծե լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դրանք հա մա րե լու հո գե
կա նի լեզ վա կան կար գայ նաց ման առան ձին մի ջոց: Անց նե լով լեզ վա կան ճա նա
չո ղու թյան տար րա կան փու լից դե պի բար դը՝ ՀԳԱ–նե րը մի և նույն հա րա ցույ ցում 
նե րա ռում են բնա ձայ նա կան ձայ նար կու թյու նից մին չև խո սույ թա կազ միչ ցու ցիչ
ներ` եղա նա կա վո րող բա ռերն ու մի ջան կյալ ար տա հայ տու թյուն նե րը: 

ՀԳԱ–նե րը բո վան դա կու թյան դիտ ված քում ու նեն ինչ պես վե րա բե րա կան, 
այն պես էլ ար տա բե րա կան իմաստ ներ և ուղղ ված են ինչ պես ար տա քին աշ խար
հի երև ույթ նե րի ար տա ցոլ մա նը (բա ռե րի մեծ մա սի պես), այն պես էլ զգաց մուն քի, 
մտքի և կամ քի ար տա բեր մա նը: Դրանք մի կող մից՝ նշա նա կում են, մյուս կող մից՝ 
ար տա հայ տում են և եր րորդ կող մից` ցույց են տա լիս իրենց բո վան դա կու թյան 
դիտ ված քը: Ի տար բե րու թյուն լի ի մաստ բա ռե րով կազմ ված ար տա հայ տու թյուն
նե րի, որոնք նշա նա կում են մի բան, իսկ առ կա կեր պով ար տա հայ տում են մեկ ու
րի շը (օրի նակ` «դու ռը» կամ «ձեռք դ») և զգու շա ցում ար տա հայ տե լու հա մար կա՛մ 
պետք է լրա ցու ցիչ ար տա հայ տու թյուն նե րով բա ցատ րել, կա՛մ օգտ վել ար տա լեզ
վա կան մի ջոց նե րից՝ ՀԳԱ–նե րը մեկ լեզ վա ձև ում ար տա կա յում են բո լոր այս բա
ղադ րիչ նե րը: Խոս քա շա րով պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը իր հեր թին են թադ րում է 
այն միտ քը, որ հար ցի գոր ծա բա նա կան կող մը միջ լեզ վամ շա կու թա յին գոր ծա
բա նու թյան սահ ման նե րում կա րող է ծա վա լուն հե տա զո տու թյան առար կա լի նել:

Տրա մա բա նո րեն տար րա լու ծե լով մե զա նում հա ճախ հնչող տո լավ է՜, ա՛յ 
քեզ բա՜ն, հլա մի տե՜ս, լա՜վ էլի, օ՛յ զգո՜ւյշ, մակարդա՜կ, տաշշի՜, առը հա՛, կամ 
անգլերենից հայտնի Oh, my God!, Wow! Gee! Woops!, Hurray! Dear me! Ouch! 
bah! Ooh–la–la! արտա հայ տու թյուն նե րի իմաս տա յին բա ղադ րիչ նե րը՝ տես նում 
ենք, որ դրանք հիմ նա կա նում եր կուսն են` հույ զի զգա ցա կան ար տա հայ տու թյուն 
և գնա հա տո ղա կան վե րա բեր մունք: Եր կու բա ղադ րիչ ներն էլ հա ղոր դակ ցա կան 
ար ժեք ու նեն այն քա նով, որ դի մա ցի նի ու շադ րու թյունն են հրա վի րում խո սո ղի 
այս կամ այն վի ճա կի և վե րա բեր մուն քի վրա, իսկ եր բեմն էլ պար զա պես ու շադ
րու թյուն են հրա վի րում: Մյուս վար կածն այն է, որ հույ զի և գնա հատ ման տար րե

2 Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Եր., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974, 
էջ 357:
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րը մեր գի տակ ցու թյան մեջ լեզ վա կան նշան նե րով ամ րա կայ վում են այն քա նով, 
որ քա նով կա րև որ ված են և կի րա ռե լի են մեր գոր ծու նե ու թյան մեջ: Որ քան շատ 
են որո շա կի իմաստ ար տա հայ տող ՀԳԱ–նե րը, այն քան առա վել «ծա նո թ» և կար
գայ նաց ված է մեր լեզ վա կան գի տակ ցու թյան մեջ տվյալ հո գե կան իրո ղու թյու նը: 
Դի տար կենք այս վար կա ծը գնա հատ ման իրո ղու թյան վրա:

Վերա բեր մուն քի ձև ա վոր ման շնոր հիվ հնա րա վոր է դառ նում են թադ րու
թյուն ներ և կան խա տե սում ներ անել, կապ ստեղ ծել ու հաս տա տել մարդ կանց 
և շրջա պա տող աշ խար հի մա սին եղած գի տե լիք նե րի մի ջև, ընդ հան րաց
նել դրանք ըստ որո շա կի գնա հա տա կան նե րի: Այս պես են զար գա նում լեզ
վա կան մտա ծո ղու թյու նը, մտա կա ղա պար ներն ու կարծ րա տի պերը: Լեզվում 
ընկալման հուզականությունն արտահայտող միավորներին լրացնելու են գալիս 
գնահատողական վերաբերմունք արտահայտող միավորները:

Գնա հա տումն ու դա սա կար գու մը շրջա պա տող աշ խար հի ըն կալ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ գոր ծա ռույթ ներ են: Իրե րը հստա կու թյուն են ձեռք բե րում մի այն այն 
դեպ քում, եթե հաս տատ ված է դրանց տար բե րու թյու նը այլ իրե րից:

Այս կերպ՝ ամեն մի ազ գի մոտ ձև ա վոր վում է յու րա հա տուկ մո տե ցում բնու
թյան, մարդ կա յին մտքե րի, առար կա նե րի հան դեպ: Այս հա րա բե րու թյուն նե րի 
հի ման վրա ձև ա վոր վում է տվյալ ազ գի և մշա կույ թի ար ժե քա յին հա մա կար գը: 
Աշ խար հի հան դեպ վե րա բեր մուն քից ձև ա վոր վում են ար ժե քա յին կա նոն ներ, 
որոնք իրենց հեր թին որո շում են վար քագ ծա յին կա ղա պար ներ, և ձև ա վոր վում է 
տվյալ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վար քա գի ծը: Գնա հատ ման հի ման վրա է ձև
ա վոր վում խոս քի կա նո նարկ ման կարգը: Արժեքային վերաբերմունքը ևս լեզվում 
ունի իր արտահայտման ձևերը: 

Լեզ վի և խոս քի մի ջո ցով հա ղորդ վող անձ նա կան (սու բյեկ տիվ) տե ղե կույ
թի տե սակ նե րը հնա րա վոր է տար բե րակել հաղորդակցման հարթության վրա: 
Հաճախ տե ղե կու թյունը կա ռուց ված քով և որա կա պես փո փոխ վում է անձ նա կան 
ու ղեր ձի ազ դե ցու թյամբ: Այս գոր ծոնն էլ ստի պում է ՀԳԱ–նե րի տար բե րա կումն 
իրա կա նաց նե լու ըստ հա ղոր դակ ցու թյան դա սա կան կա ղա պա րի, որում կա րև
որ վում են հա ղոր դող կող մը, հա ղորդ ման նյու թը և հա ղոր դա կի ցը: Ըստ այդմ՝ 
հա ղոր դակց ման տե սու թյան լույ սի ներ քո ՀԳԱ բնու թագր ման հարցն ունի երեք 
կողմ. ինչ են արտահայտում, ինչ են ցույց տալիս և ինչ են հաղորդում դրանք: 

Հու զագ նա հա տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն ներն, այս պի սով, ճա նա չո ղա կան–
հա ղոր դակ ցա կան կա ղա պա րի շրջա նակ նե րում կա րե լի է դա սա կար գել՝ ելա կետ 
ու նե նա լով՝
•	 հա ղոր դող կող մի հու զա կա նու թյան գի տակց ման և խո սույ թա յին ժա մա նա

կա տա րած քում ինքնագիտակցման աստիճանը, 
•	 նրա գնահատականը հաղորդակցման իրադրության կամ նյութի վերաբերյալ,
•	 նրա վերաբերմունքը հաղորդակցի նկատմամբ: 

Ճանաչողական և հաղորդակցական տիրույթներում մեր ձևավորած այս 
աստիճա նա կա նու թյու նը առանց մեծ դժվա րու թյան կա րե լի է դի տար կել ՀԳԱ 
իմաս տա յին ու կա ռուց ված քա յին և հատ կա պես գոր ծա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի 
դրսև ո րում նե րում: Որ քան ավե լի ինք նա բուխ և հու զա կան է ար տա հայ տու թյու նը, 
այն քան կա ռուց ված քա յին առու մով ավե լի պարզ է նրա լեզ վա կան դրսև ո րու մը: 
Գի տակց վա ծու թյու նը լեզ վա կան ձև ե րում ևս ար տա ցոլ վում է բա ղադ րյալ կազ մու
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թյամբ: Իմաս տա յին առու մով վե րա բեր մուն քի գի տակց ման աս տի ճա նը երև ում է 
գնա հա տո ղա կան բա ղադ րի չի գե րակշ ռու թյամբ: Ի վեր ջո, գոր ծա բա նա կան նշա
նա կու թյան մե ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հա ղոր դակ ցի առ կա յու թյամբ և ՀԳԱ 
հաս ցե ա կա նու թյամբ: Այս պես, այն բա ցա կան չու թյուն նե րը, որոնք ինք նա բուխ 
հու զա կան վի ճակ են ար տա հայ տում, հիմ նա կա նում բնա ձայ նա կան կամ հնչյու
նա կան կազ մով դրանց շատ մոտ բա ռեր են, ասենք` ա՜հ/խ, վա՜հ/խ/յ, պա՛(հ)
(ո), օ՛հ/խ/յ և այլն: Թերևս հաջորդ՝ գիտակցվածության ստորին աստիճանին են 
կանգնած միավանկ կամ երկվանկ այն բառերը, որոնք վախ, զարմանք, անակնկալ 
ուրախություն են արտահայտում, օրինակ` վա՜յ, ամա՜ն, ջա՜ն, հրեշտա՜կս, մա–մա՜ 
և այլն: Հուզականության բարձր աստիճան կարող են արտահայտել նաև նշված 
երկու տիպի բառերով կազմված արտահայտությունները` վա՜յ աման, ա՜խ մամա 
ջան և այլն: Գիտակցվածության և բնազդական վերահսկման առավել բարձր 
աստիճան կա ա՛յ քեզ բան/գոյական, ի՜նչ+գոյական/ածական”, What a…! 
How…! տի պի ՀԳԱ–նե րում: Հե տև ա բար դրան ցում մե ծա նում է առար կա յա կան 
վե րա բե րու թյու նը, իսկ դրանց խոս քի մա սա յին պատ կա նե լու թյու նը ձայ նար կու
թյուն նե րից կա րող է անց նել դե պի եղա նա կա վո րող բա ռե րի դա սը: Եթե նկա տի 
ու նե նանք, որ այս պես կոչ ված խա ռը կար գե րը բնո րոշ են մարդ կա յին ճա նա չո
ղու թյան բա ցար ձա կա պես բո լոր ոլորտ նե րին, ապա մի ան գա մայն բա ցատ րե լի է 
լեզ վի և խոս քի տի րույ թում ևս դրանց առ կա յու թյու նը:

Հա ղոր դակ ցա կան իրադ րու թյան կամ թե մա յի և նյու թի նկատ մամբ ար դեն 
հու զա–գնա հա տո ղա կան վե րա բեր մուն քի ար տա հայ տու թյուն ներն աչ քի են ընկ
նում իրենց թե՛ իմաս տա յին դաշ տի ըն դար ձա կու թյամբ և թե՛ բազ մա զան վում են 
կա ռուց ված քա յին և գոր ծա բա նա կան տե սա կե տից: Անձ նա կան հու զա կա նու թյու
նը` լծորդ ված գի տակց վա ծու թյան տար բեր աս տի ճան նե րի, մա կար դակ նե րի և 
լեզ վա ո ճա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ, կա րող է խո սույ թա յին հո րի զո նում 
ծա վա լել լեզ վա խոս քա յին գնա հա տա կան նե րի այն պի սի մի ծի ա ծան, որ դրան ցից 
յու րա քան չյու րի բնու թա գի րը մի ան շա նա կո րեն տա լը կդառ նա գործ նա կա նում 
անհ նար: Իսկ տե սա կա նո րեն ցան կա ցած ՀԳԱ հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջու թյու
նը կախ ված է խո սույ թա յին իրադ րա կա նու թյան այն քան չա փա նիշ նե րից, որ քան 
ու նակ է վեր լու ծե լու և ար տա ծե լու մեկ նու թյան ար վես տին կա տա րե լա պես տի րա
պե տող տե սա բա նի միտ քը:

ՀԳԱ–նե րի կազ մու թյան բար դու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է դրանց ար
տա հայ տած հու զա կան, գնա հա տո ղա կան և կո չա կան բո վան դա կու թյան բար դու
թյա նը: ՀԳԱ գի տա կցա կա նու թյան աս տի ճա նի աճ մա նը զու գըն թաց ծա վալ վում 
և բար դա նում է ՀԳԱ կա ռուց ված քա յին բնու թա գի րը: Գնա հա տո ղա կան վե րա
բեր մուն քի ար տա հայտ ման հա մար գոր ծի են դրվում ավե լի բարձր մա կար դա
կի լեզ վատ րա մա բա նա կան մի ա վոր ներ, քան հու զա կան բա ցա կան չու թյուն ներն 
են: Գնա հա տո ղա կան բա ղադ րի չի գե րակշ ռու թյամբ ՀԳԱ–նե րի կազ մում հայտն
վում են վե րա ցա կան գո յա կան ներ, հարս տա նում է այդ ար տա հայ տու թյուն նե րի 
խոս քի մա սա յին ցան կապ նա կը, գոր ծի են դրվում ար ժե քա յին և գե ղա գի տա կան 
իմաստ ներ ար տա հայ տող չա փա զան ցու թյուն ներ, փո խա բե րու թյուն ներ և լեզ վա
ո ճա կան այլ մի ջոց ներ:

Այս պի սով, ճա նա չո ղա կան և հա ղոր դակ ցա կան առում նե րով հու զագ նա հա
տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը կա րե լի է դա սա կար գել՝
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1. ըստ գիտակցվածության աստիճանի՝
ա. ինքնաբերական–անգիտակից — ձայնարկություններ,
բ. կիսագիտակցված — կամ, և/կամ,
գ. գնահատողական — եղանակավորող արտահայտություններ,

2. ըստ հասցեագրման՝
ա. ինքնաբուխ` սեփական վիճակի արտահայտում,
բ. հույ զի գի տակց ված ար տա հայ տում/գնա հա տա կան հա ղոր դակ ցա կան 

իրադ րու թյան նկատ մամբ,
գ. հու զագ նա հա տո ղա կան վե րա բեր մունք իրա կան կամ պայ մա նա կան խո սակ

ցի նկատ մամբ – կո չա կան ներ, դի մե լա ձև եր, հռե տո րա կան կո չա կան ներ,
դ. հու զագ նա հա տո ղա կան վե րա բեր մունք՝ տրվող կամ ստաց ված տե ղե կու

թյան, հա ղորդ ման թե մա յի կամ նյու թի վե րա բե րյալ,
3. ըստ հաղորդվող նյութի նկատմամբ արժեքային վերաբերմունքի՝

ա. դրական` գոհությունից մինչև ցնծություն,
բ.  բացասական` վախից մինչև զայրույթ և կատաղություն,
գ. չդա սա կարգ ված կամ անո րոշ` զար մանք, վախ, տարակու սանք, ան գի

տու թյուն և այլն
4. ըստ կիրառման հաճախականության և լեզվակիրների գիտակցության մեջ 

ամրակայման աստիճանի
ա. դիպվածային,
բ. լեզ վա կիր նե րի որո շա կի շեր տին բնո րոշ և հան րա լեզ վա կան որոշ գոր ծոն

նե րով սահ մա նա փակ ված` բար բա ռա յին կամ ժար գո նա յին,
գ. տվյալ լեզվամշակույթին հատուկ:

Այս պի սով, ՀԳԱ զու գադ րա կան քննու թյան հա մար կա րող են հիմք ծա ռա յել 
վե րը բեր ված գոր ծոն նե րը: Դրանք բխում են լեզ վի ճա նա չո ղա կան և հա ղոր դակ
ցա կան գոր ծա ռույթ նե րից, ինչ պես նաև մշա կու թա յին ան փո փո խակ կար գե րից: 
Ընդ հան րաց նե լով հար ցի լու սա բան ման բո լոր գի տա կան ներդ րում նե րը՝ կա րե լի 
է եզ րա կաց նել, որ՝

ա) ձայ նար կու թյուն ներն ու նեն բա ռա յին իմաստ, որը նրան ցում մար դու զգա
ցա կան ու կա մա յին վե րա բեր մունք նե րի գի տակ ցումն է տվյալ լեզ վով խո սող հա
սա րա կու թյան կող մից, այ սինքն՝ ու նեն առար կա յա կան (դե նո տա տիվ) նշա նա
կու թյուն.

բ) իրենց վե րա բեր մուն քա յին բո վան դա կու թյու նը ձայ նար կու թյուն ներն ար տա
հայ տում են հնչե րան գի մի ջո ցով և շեշ տով.

գ) ձայ նար կու թյուն նե րի հնչե րան գը զու գակց վում է նաև ար տա լեզ վա կան ար
տա հայտ չա մի ջոց նե րով.

դ) կո չա կան կամ հար ցու պա տաս խա նա յին ձայ նար կու թյուն ներն ու նեն գի
տակց ված հա ղոր դակց ման որո շա կի աս տի ճան և իրա կա նաց նում են դրդե լու 
կամ ու շադ րու թյուն գրա վե լու գոր ծա ռույթ.

ե) ձայ նար կու թյուն նե րը զուրկ են բա ռա կազ մա կան և բա ռա թե քա կան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րից և մեծ մա սամբ կրկնա վոր ներ են:

Ի տար բե րու թյուն սրանց՝ բարդ հու զագ նա հա տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն
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նե րը են թա կա են թեք ման, հո լով ման՝ դրա նով իսկ ար տա ցո լե լով լեզ վա կան գի
տակ ցու թյան կար գայ նաց ման աս տի ճա նը:

Ին չևէ, բո լոր ՀԳԱ–նե րը կա րե լի է դա սա կար գել ըստ վե րը նշված հատ կա նիշ
նե րի, որոն ցից մեկն ու նի ճա նա չո ղա կան, իսկ եր կու սը` հա ղոր դակ ցա կան նշա նա
կու թյուն: Հա մա պա տաս խա նա բար, այս դա սե րից յու րա քան չյուրն ու նի իր կար գե
րը, որոնք էլ կա րող են դառ նալ ՀԳԱ–նե րի միջ լեզ վա կան հա մե մա տու թյան հիմք:
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ГОАР ГРИГОРЯН

коГниТивные и коММУникаТивные оСобенноСТи  
ЭМоЦионаЛЬно–оЦеноЧныХ выСказываниЙ

Статья посвящена проблеме коммуникативных и когнитивных характеристик 
эмоционально–оценочных высказываний. Проблема состоит в том, что принятое 
в классической грамматике понятие “междометие” в некоторых теориях о частях 
речи представлено упрощенно, в результате чего междометия, изначально 
определенные как высказывания, потеряли свое коммуникативное значение и 
описываются только в когнитивном плане. Данная статья является попыткой 
переосмысления этой проблемы в рамках современных когнитивных теорий и 
теории коммуникации.

GOHAR  GRIGORYAN
COgnITIVe and COMMunICaTIVe PeCuLIaRITIeS OF  

eMOTIOnaL–aTTITudInaL eXPReSSIOnS
The article is an analytical insight into the problem of cognitive and communicative 

features of emotional–attitudinal expressions. The underlying problem is related to the 
need of “rehabilitation” of the communicative value of interjections in some grammati
cal theories where they are represented as lexical units rather than communicative 
ones. This distorted interpretation of classical approach to interjections creates irrel
evance in comparative studies. An attempt is made towards clarification of the defini
tion and a revision of paradigmatic features from the perspective of contemporary 
cognitive and communicative theories.
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ԳԱՅԱՆԵ ԽԱԼԱԹՅԱՆ

ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՃԱԿԱՆ  
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ  

ՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐԻ

Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան կա րև ո րա գույն տար րե րից մե կը երկ խո
սու թյունն է: Երկ խո սու թյուն նե րը մի կող մից՝ եր կի դի պա շա րի զար գաց ման ու 
ծա վալ ման ձև ե րից են, մյուս կող մից՝ կեր պա րի բնու թագր ման, ան հա տա կա նաց
ման, կյան քի, իրա դար ձու թյուն նե րի նկատ մամբ նրա վե րա բեր մուն քի հիմ նա կան 
մի ջոց ներն են: Իհար կե, երկ խո սու թյուն նե րի կա րև որ դե րը կեր պա րի լեզ վա կան 
ան հա տա կա նա ցումն է, որի շնոր հիվ երև ում են զրու ցող ան հատ նե րի տա րի քը, 
աշ խար հըն կա լու մը, հո գե վի ճա կը, զրու ցա կից նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Երկ խո սու թյուն նե րը պի տի լի նեն սեղմ, առանց ավե լորդ բա ռե րի ու կրկնու թյուն
նե րի, որոնց շնոր հիվ, կար ծում ենք, խոս քը ազատ վում է մի օ րի նա կու թյու նից, 
դառ նում աշ խույժ և կեն դա նի: Հ. Թու մա նյա նը տի րա պե տում է այս բո լոր գաղտ
նիք նե րին, այդ պատ ճա ռով էլ նրա երկ խո սու թյուն ներն առանց ավե լոր դու
թյուն նե րի են, հա մա պա տաս խա նում են կեր պար նե րի հո գե վի ճա կին ու կյան քի 
նկատ մամբ ու նե ցած հա յացք նե րին: Ուս տի մեր քննու թյան նյու թը վերց րել ենք 
Թու մա նյա նի պատմ վածք նե րից:

Երկ խո սու թյուն նե րի վար պետ է Թու մա նյա նը: Նրա ստեղ ծած երկ խո սու թյուն
նե րի թե՛ կա ռուց ված քա յին, թե՛ ոճա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը պայ մա նա
վոր ված են նրա կեր տած հե րոս նե րով, որոնք հիմ նա կա նում ժո ղովր դի մար դիկ 
են, հա սա րակ ու աշ խա տա վոր մար դիկ: Յու րա հա տուկ է նրան ցից յու րա քան չյու
րի բա ռա պա շա րը, շա րա հյու սա կան կա ռուց ված քը և հնչե րան գը:

Մեր քննու թյան ըն թաց քում բա ցա հայ տել ենք ձայ նար կու թյուն նե րի, վե րա բե
րա կան նե րի, կո չա կան նե րի կի րա ռու թյան մի շարք ոճա կանար տա հայտ չա կան 
և իմաս տա յին նրբե րանգ ներ, որոնց շնոր հիվ մեծ գրո ղը իր հե րոս նե րին լեզ վա
կա նո րեն ան հա տա կա նաց րել է, նրանց խոս քը դարձ րել բնա կան, հա մո զիչ:

Ձայնարկության կիրառություններ
Հայտ նի է, որ ձայ նար կու թյուն նե րը զգաց մունք նե րի ար տա հայ տու թյուն ներ 

են: Հույ զե րը, զգա ցում ներն ու ապ րում նե րը ամե նա բազ մա զան դրսև ո րում ներ ու
նեն, որոնք սո վո րա բար լի նում են դրա կան կամ բա ցա սա կան: Դրա կան հույ զեր և 
զգա ցում ներ են ու րա խու թյու նը (հրճվանք, ցնծու թյուն, ոգև ո րու թյուն), զմայ լան քը 
(հի ա ցում), գո րո վան քը, բա վա կա նու թյու նը, հպար տու թյու նը (պար ծանք, ինք նա
գո հու թյուն), սո վո րա բար՝ նա եւ զար ման քը: Բա ցա սա կան հույ զեր, զգա ցում ներ 
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և ապ րում ներ են ցա վը (տա ռա պանք, տան ջանք), վիշ տը (մոր մոք, տխրու թյուն), 
բար կու թյու նը, ատե լու թյու նը, ար հա մար հան քը, զզվան քը, վա խը և այլն:

Ձայ նար կու թյուն ներն իրադ րա կան խոս քի մա սեր են, այդ պատ ճա ռով էլ բազ
մի մաստ են, և մի և նույն ձայ նար կու թյու նը խոս քա յին տար բեր իրադ րու թյուն նե
րում տար բեր նշա նա կու թյուն ներ կա րող է ու նե նալ: Մեր ու սում նա սի րած նյու թում 
եւս մի և նույն ձայ նար կու թյու նը տար բեր կի րա ռու թյուն նե րում հա ճախ ու նի տար
բեր նրբի մաստ ներ, ար տա հայ տում է հե րոս նե րի տար բեր հույ զեր, ապ րում ներ, 
հո գե վի ճակ ներ:

Ժո ղովր դա կան խոսքն առանձ նա նում է ձայ նար կու թյուն նե րի առա տու
թյամբ: Մեծ հա ճա խա կա նու թյուն ու նե ցող ձայ նար կու թյուն նե րից է ջանը, որը 
հայերենում արտահայտում է դրական զգացմունք։ Գործածվելով կոչականի 
հետ՝ ջանը խոսակցի նկատմամբ սիրալիրության, քնքշանքի, մտերմիկության 
վերաբերմունք է արտահայտում, երբեմն էլ այդ բառի մեջ դրվում է անսահման 
հույզ, զգացմունք, նաև կսկիծ, մրմուռ, վիշտ, որոնց վառ ապացույցն են «Գիքորը» 
պատմվածքի մի քանի դրվագներ։

Մեկ նա բա նենք դրան ցից մի քա նի սը:
Հի շենք այն հատ վա ծը, երբ ոտ քով քա ղաք գնա լիս Գի քո րը հո րից հետ է ընկ նում.
— Արի հա՛, Գիքո՛ր ջան, արի հա՛, հասանք, հա՛, — որդուն կանչելով՝ գնում է 

Համբոն…
Այստեղ մեր աչքի առջև հառնում է միամիտ գյուղացին, որի ջանի մեջ կա և՛ 

հոգատարություն, և՛ ոգևորություն, և՛ հույս։ 
Մեկ այլ հատվածում տեսնում ենք ջանի այլ կիրառություն.
— … Թե դրուստը կուզես, դեռ դո՛ւ պետք է տաս, որ քու որդին բան է սովորելու։ 

Ախր իսկի՛ բան չգիտի…
— Որտեղի՞ց գիտենա, խազեի՛ն ջան, — պատասխանեց Համբոն, — որ 

գիտենար, էլ ո՞ւր կբերեի, ես էլ բերել եմ, որ բան սովորի…
Այստեղ Համբոն Բազազի մոտ խնդրող, աղերսող է։ Ուստի այս կիրառության 

մեջ ջանը դրսևորում է ոճական այլ արժեքներ՝ խնդրանք, աղերսանք։ 
Մեկ այլ օրինակ ևս «Գիքորից».
— Ձեր կողմերից էն Նիկոլն ինչ է, որ իրեն համար դուքան ունի բաց արած, 

նա էլ ինձ մոտ է մարդ դառել։ Ամա վերջում մի ջուխտ չայի գդալ ու մի քանի բան 
գողացավ…

— Չէ՜, խազեի՛ն ջան, սա գողանալ չի։ Որ էդպես բան անի, կգամ, կռնիցը 
կբռնեմ, էն Քուռը կգցեմ։ 

Համբոն իր խոսքի տերն է, նա իրոք կարող է այդպես վարվել։ Այս օրինակի 
ջան բառում երևում է գյուղացու վճռականությունը, անհանդուրժողականությունը, 
ծայրահեղ ազնվությունը։

— Դե, հիմի դո՛ւ գիտես, Գիքո՛ր ջան, տեսնեմ՝ ինչ տեսակ տղա ես դուրս 
գալի… Հենց պետք է անես, որ… ես ի՞նչ գիտեմ… ո՜վ տեր աստոծ… — մռնչաց 
Համբոն ու չիբուխը լցրեց։

Այնինչ Գիքորը չորս կողմն էր դիտում։ 
Այստեղ երևում է խրատատու Համբոն։ Ջան բառը արտահայտում է և՛ հույս, 

և՛ կասկածամտություն, և՛ խրախույս։
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Մեկ այլ օրինակ ևս, որում ջան բառն արտահայտում է ցավ, կսկիծ, օգնության 
աղերսանք.

— Տո արջի՛ քոթոթ, ես քեզ ասում եմ՝ աղջիկ պարոնի՛ն ասա, դու գալիս ես 
ղոնախներին ասում, թե բալը թանգ է՞ր…

Գիքորը ցավագին ու դողալով մրմնջում էր.
— Վա՜յ, նանի՛ ջան, վա՜յ… վա՜յ, նանի՛ ջան, վա՜յ…
Քննու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Թու մա նյա նի երկ խո սու թյուն նե րում առա տո

րեն սփռված են մի շարք զգա ցա կան ձայ նար կու թյուն ներ, և հե ղի նա կը երկ
խո սու թյուն նե րին եր գի ծա կան երանգ, նաև հեգ նանք հա ղոր դե լու նպա տա կով 
հա ճախ է օգ տա գոր ծում վա՜հ, պա՜հ, պա՛, վա՛, ա՛յ ձայնարկությունները, որոնք 
բազմիմաստ են և խոսքային տարբեր իրադրություններում ցուցաբերում են 
իմաստային, ոճական տարբեր առանձնահատկություններ։ 

«Քեռի Խեչանը» պատմվածքում քեռի Խեչանը ոչ մի կերպ չի ուզում հավատալ, 
որ մետրիկական մատյաններում իր տղայի անունը չկա։ Ե՛վ ճաշի ժամանակ, և՛ 
ճաշից հետո անընդհատ նույն հարցն է տալիս։ Հեղինակը զայրանում է և ասում.

— Վա՛հ, զարմանալի մարդ ես, ա՛յ մարդ, քեզ հայերեն ասում եմ՝ չկա՜, չկա՜, 
քեռի՛ Խեչան։

— Դե լավ, լավ, էլ ի՞նչ ես նեղանում. չկա՝ ես էլ կգնամ մեր տունը։ Մնա՛ք 
բարով, — ու քրթմնջալով դուրս գնաց։ 

Վա՛հ ձայնարկությունը նշված երկխոսության մեջ արտահայտում է խոսողի 
զայրույթը, զարմանքը։

Մեկ այլ դեպքում վա՜հ ձայնարկությունն արտահայտում է հայ գյուղացու 
զարմանքը, երկմտանքը, միամտությունը և պարզամտությունը։

— Դրա համար էլ էնպես տերություններ կան, որ մեջներն էլ գել չկա, օրինակ՝ 
Անգլիան, Գերմանիան…

— Վա՜հ, — զարմանքից բացականչեցին գյուղացիք։ — Ո՞նց թե… հիմի էդ 
երկրներում էլ գել չկա՞։ 

— Չկա…
— Ա՜յ երկիր… («Գելը»)
«Գրա զը» պատմ ված քի թուրք հե րոս Ղա փը չօղ լին մի իրիկ նա դե մի, վրա նում 

թին կը տված, զրույց էր անում իր սո վո րա կան հյու րե րի հետ: Նրանք հայտ նի 
ավա զակ ներ էին, որ անց նում էին լեռ նե րով: Տան տե րը պատ մում է Չա տի անու
նով մի հայ չո բա նի մա սին.

— Դրանց մեջ Չատի անունով մի չոբան կա, իգիթ են ասում, որ մենակ էն մի 
փղի դեմը դուրս գա։

— Փա՜, հա՜, — բացականչեց վրդովված ավազակը և շրխկալով նստեց։ 
Ավա զա կի խոս քում ընդգծ ված ձայ նար կու թյուն նե րը ոճա վոր ված են, որը պայ

մա նա վոր ված է ավա զա կի կեր պա րով: Ձայ նար կու թյուն ներն այս օրի նա կում ար
տա հայ տում են խո սո ղի հեգ նան քը, թե րա հա վա տու թյու նը և նեղսր տու թյու նը հա
յե րի քա ջու թյան նկատ մամբ։ 

Բերենք օրինակ «Նեսոյի քարաբաղնիսից». 
Պղինձը դրին կրակին, քարերն ածին կրակի մեջ ու նստեցին։ Նեսո բիձեն 

սկսեց պատմել, թե քանի հոգի են ազատվել քարաբաղնիսով։ 
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Մինչդեռ Կիրակոսը խեղդվում էր։
— Վա՜յ, խեղդվեցի ՜, — խուլ գոռում էր հիվանդը։
— Խեղդվիլ չես… Տղե՛ք, պի՛նդ նստեցեք։ Գլուխն ու ոտները ամո՛ւր պահեցեք։
Այս օրինակում հեղինակը վա՜յ ձայնարկության միջոցով արտահայտում է 

խեղդվողի խնդրանքը, հուսահատությունը, ցավը, սարսափը։ 
Մեկ այլ օրինակ.
— Կիրակո՜ս, – ձեն տվին, շարժեցին, քաշքշեցին։ Կիրակոս չկա։ 
— Վա՜յ, տունս քանդվեց… — ծղրտաց Կիրակոսի կինը։ 
Այստեղ արդեն վա՜յը ունի մեկ այլ նշա նա կու թյուն. ար տա հայ տում է հու սա հա

տու թյուն, վիշտ, սուգ, բո ղոք։
Նշենք մի քանի այլ օրինակներ՝ առանց մեկնաբանությունների։ 
Զարմանք, հուշ, կարոտ, գյուղացու հավատարմություն։
Նեսոն էլ հարցրեց թե՝ «Միտդ ա՞, որ ձեր դռան գերանների վրա գիշերները 

հեքիաթ էինք ասում…»։
— Վա՛, ինչպե՞ս չի միտս … Մի՞թե կմոռանամ։ Էդ իմ մանկության ամենալավ 

հիշողություններից մինն է, — պատասխանեցի ես։ («Իմ ընկեր Նեսոն») 
Հեգնանք, երգիծանք։
— Վայ ծիծա՜ղ, — էս ու էն կողմից բացականչեցին գյուղացիք։ — Ուստա՛ 

Սարգիս, լավ է՝ ծիծաղներդ գալիս չէր։
— Ա՛յ տղա, ի՞նչ ծիծաղ կգար, սիրտներս սևացել էր, դանակ տայիր՝ արյուն 

չէր կաթիլ։ («Գելը»)
Ծիծաղ, հումոր, հեգնանք։
— Իսկ ամենից քիչ մոտենում էր խոզին ու գոմշին։
— Բա իծի՞ն։ 
— Պա՜, իծի բանը ծիծաղ է, խամ գելն իծին բռնած ժամանակը էծը էնպես է 

ճղում, որ գելը թող է անում, փախչում։ («Գելը»)
Զարմանք, պարզամտություն, գյուղական մաքրություն։
— Հացն էլ են փողով առնում, եղն էլ, կաթն էլ, մածունն էլ, փետն էլ, ջուրն էլ…
— Վա՜… («Գիքորը»)
Երկխոսությունների քննության ընթացքում նկատել ենք, որ Թումանյանը 

պատմվածքներում շատ է գործածում աստված բառով խոս քա յին բա նա ձե ւեր, 
որոնք ձայ նար կու թյան ար ժեք ու նեն, թե եւ կա ռուց ված քով եր բեմն նման են կո
չա կա նի. սրանք հա ճախ հան դի պում են անեծք նե րի և օրհ նանք նե րի մեջ, որոնք 
խոս քին հա ղոր դում են ժո ղովր դա կան գու նա վո րում: Այս փաս տը հիմք է տա լիս 
պնդե լու, որ բա ռա գոր ծա ծու թյան այս երև ույ թը պայ ման է պահ պա նե լու ինչ պես 
խոս քի թար մու թյունն ու ինք նա տի պու թյու նը, այն պես էլ ժո ղովր դա կան մտա ծե
լա կեր պին հա րա զա տու թյունը։ 

Երկխոսություններում աստված բառով խոսքային բանաձեւի ամեն մի 
կիրառության մեջ իմաստային, ոճական, արտահայտչական տարբեր ներբերանգ 
ենք նկատել. մի դեպքում տեսնում ենք հույս, մի այլ դեպքում՝ դժգոհություն, ցավ, 
մի երրորդ դեպքում՝ ուրախություն և այլն։ 

Բերենք մի քանի օրինակ։
Հույս։ 
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— Դե, հիմի դո՛ւ գիտես, Գիքո՛ր ջան, տեսնեմ՝ ինչ տեսակ տղա ես դուրս 
գալի… Հենց պետք է անես, որ… ես ի՞նչ գիտեմ… ո՜վ տեր աստոծ…, — մռնչաց 
Համբոն և չիբուխը լցրեց։ 

Այնինչ Գիքորը չորս կողմն էր դիտում։ («Գիքորը»)
Դժգոհություն, ցավ։
— Քա, խամ է, որդի՛, կսովորի, որդի՛, ինչի՞ ես սիրտդ շուռ բերում … Ա՜խ 

աստոծ, ինչի՞ հոգիս չես առնում, — հառաչում էր պառավ դեդին։ («Գիքորը»)
Բարեմաղթանք։ 
— Աստված բարի ճամփա տա, Ահմա՛դ ջան, գնա՛ս բարով, բալա՛ ջան, — 

ձեռքը ճակատին դրած՝ ետևից ձայն էր տալիս պապս։
Ահմադը անցավ մյուս կողմը, մյուս քեռիներս վերադարձան։ («Ահմադը»)
Ողջույն, ուրախություն։
— Բարի՛ րիգուն, Օվակի՛մ բիձա։
— Այ աստծո՛ւ բարին ձեզ, դուք բարով եկաք. ա՛յ տղա, էդ ի՜նչ լավ ղոնախներ 

եք։ Ես հենց մենակ միտք էի անում, թե մի զրիցընկեր ըլի… Էս հենց աստոծ 
հասցրեց ձեզ… — ուրախացած գոռգոռում էր Օվակիմ բիձեն։ («Եղջերուն»)

Հրճվանք, զարմանք։ 
— Ավո՜, հե՜յ…
— Էստեղ ե՜մ … էստեղ ե՜մ… կենդանի ե՜մ։ 
Ներս թափվեցին գոմը։
— Փա՛ռք քեզ, աստո՛ծ… փա՛ռք քեզ, աստո՛ծ, — ուրախացած ու զարմացած 

կանչում են ամենքը։ («Գելը»)

Կոչականի կիրառություններ
Թումանյանի արձակում ընթերցողն անպայման կնկատի, որ տո՛, է՜յ, հե՜յ, ա՜յ 

կոչա կան ձայ նար կու թյուն նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը բա վա կան մեծ է: Սրանք 
նույն պես ժո ղովր դա կան մի ջա վայ րին հա տուկ բա ռեր են, գոր ծած վում են առօ րյա 
զրույ ցում, գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան մեջ։

Ինչ պես հայտ նի է, այս կա մա յին բա ռե րը կոչ վում են նաև կո չա կան ձայ նար
կու թյուն ներ և հան դես են գա լիս կո չա կան նե րի հետ՝ դրանք հնչեց նե լով նոր ձայ
նով, իմաս տա յին նոր երան գով, ստեղ ծե լով անս պա սե լի և խո սուն կա պակ ցու
թյուն ներ։

Քննե լով Թու մա նյա նի պատմ վածք նե րի երկ խո սու թյուն նե րի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը՝ նկա տել ենք, որ հա ճախ գոր ծած վող բա ռե րը նրա խոս քը մի օ րի
նակ չեն դարձ նում, այլ ամեն ան գամ հան դես գա լով նո րա նոր կա պակ ցու թյուն
նե րում, հնչե լով տար բեր ան հատ նե րի շուր թե րից՝ ստա նում են նոր երանգ ներ, 
ոճար տա հայտ չա կան նոր ար ժեք ներ, որոն ցով բա ցա հայտ վում է տվյալ կեր պա
րը ՝ հա րա զատ մնա լով ժո ղովր դա կան լեզ վամ տա ծո ղու թյա նը։ 

Թու մա նյանն իր կի րա ռած կո չա կան նե րով ան ձի, նկա րագր վող երև ույ թի, 
առար կա յի նկատ մամբ ար տա հայ տում է սեր, հար գանք, ատե լու թյուն, զզվանք, 
զայ րույթ, գո հու նա կու թյուն, հի աց մունք, մտեր մու թյուն և այլն: Նման դեպ քե րում 
առանց լրա ցու ցիչ բա ռե րի ու բա ցատ րու թյուն նե րի զգա լի է լի նում հե ղի նա կի վե
րա բեր մուն քը, և դրա շնոր հիվ խոս քը դառ նում է սեղմ, հա մա ռոտ, ավե լի ար տա
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հայ տիչ: Օրի նակ՝ «Գի քո րը» պատմ ված քում Բա զա զը և նրա տի կի նը Գի քո րին 
դի մում են արջի քոթոթ կոչա կա նով: Լրա ցու ցիչ բա ռեր պետք չեն՝ զգա լու հա
մար նրանց վե րա բեր մուն քը Գի քո րի նկատ մամբ, և այդ վե րա բեր մուն քով էլ պայ
մա նա վոր վում է նրանց վար վե լա ձևը. վար վում են այն պես, ինչ պես կվար վե ին մի 
կեն դա նու հետ: Ան հար գա լից վե րա բեր մուն քի ար տա հայտ ման մի ջոց է նաև տո՛ 
կոչական ձայնարկությունը։ 

Տիկինը մի բան ասավ։ Գիքորը լավ չլսեց թե չհասկացավ։
— Քեզ չե՞մ ասում, տո արջի՛ քոթոթ։ 
— Տո արջի՛ քոթոթ, ես քեզ ասում եմ՝ աղջիկ պարոնի՛ն ասա, դու գալիս ես 

ղոնախներին ասում, թե բալը թանգ է՞ր… 
— Ես… ես… աղջիկ պարոնին… — ուզում էր արդարանալ Գիքորը։ 
Մեկ այլ օրինակում Բազազ Արտեմի խոսքը տիրական է, իշխողի 

ամբարտավանությամբ հագեցած, որը երևում է երկխոսության մեջ գործածված 
կոչականից, որով դիմում է Համբոյին, որը դեռ աշխարհի չարն ու բարին լավ չի 
հասկանում, դեռ հավատ ունի մարդու և քաղաքի նկատմամբ։ Միամիտ Համբոն 
հարգանք է տածում նաև քաղաքի մարդկանց նկատմամբ, որի վկայությունն է 
նրա գործածած կոչականը Բազազ Արտեմին դիմելիս։ 

— Բիձա՛, էդ էրեխին ծառա ես տալո՞ւ, — խանութի ներսից հարցրեց մի 
վաճառական։ 

— Հրամանք ես, — ասավ Համբոն ու Գիքորին էն կողմը հրեց։
— … Թե դրուստը կուզես, դեռ դո՛ւ պետք է տաս, որ քո որդին բան է սովորելու։ 

Ախար իսկի՛ բան չգիտի…
— Որտեղի՞ց գիտենա, խազեի՛ն ջան, — պատասխանեց Համբոն, — որ 

գիտենար, էլ ո՞ւր կբերեի, ես էլ բերել եմ, որ բան սովորի…
Հետաքրքրական է թիֆլիսահայ միջավայրին բնորոշ մի արտահայտություն՝ 

աղջիկ պարոն։ 
— Աղջի՛կ պարոն, միրգը բերի։ 
— Հա՛, լավ, գնա՛, — հրամայեց տիկինը կարմրելով, իսկ հյուրերն սկսեցին 

ծիծաղել։
— Աղջի՛կ պարոն, խազեինն ասում էր՝ բալը թանգ ա, հարկավոր չի…
Ինչ պես ար դեն նշել ենք, Թու մա նյա նի հե րոս նե րը հիմ նա կա նում ժո ղովր դի 

մար դիկ են, խո սում են անբռ նազ բոս, ժո ղովր դա կան կեն դա նի լեզ վով: Հե րոս
նե րը նաև տար բեր խա վե րից են, ուս տի նրանք այլ ձև ով ու ոճով են խո սում: Բա
ռօգ տա գոր ծումն ան գամ տար բեր է, հե տև ա բար Թիֆ լի սի կին տոն գոր ծա ծում է 
իր խա վին բնո րոշ կո չա կան.

Մի պարսիկ կապիկ էր պար ածում երգելով…
Գիքորը վիզը ձգեց, պճեղների վրա կանգնեց ու ճգնում էր՝ անպատճառ 

տեսնի, թե ինչ է կատարվում մեջտեղը։
— Ի՞նչ ես ներս խցկվում, տո լածի՛րակ, գնա՛ քո բանին, — ասավ մի կինտո 

ու զարկեց գլխին։ 
Գիքորը հանկարծ սթափվեց ու վազեց դեպի խանութը։ («Գիքորը») 
Խոսքին մտերմություն, ջերմություն, անմիջականություն հաղորդելու համար 

հաճախ են գործածում ա՛յ տղա, ա՛յ մարդ կոչականները։ 
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Գիքորը շատ էր փոխվել, շատ էր մաշվել։ Ինքն էլ էր փոխվել, շորերն էլ։ Դժվար 
էր ճանաչելը։

— Ա՛յ տղա, էս կարգին մարդ ես դառել … հալա սրա շորերի՜ն, սրա շնորհքի՜ն 
… — հիանում էին գյուղացիները։ («Գիքորը») 

— Ա՛յ տղա, ընչի՞ ես էդպես ասում, ի՞նչ մի վնաս բան ա երկաթուղին, — մեջ 
մտան մի քանի գյուղացի։

— Վնաս չի, բա ի՞նչ ա, եկավ ձորերումը ծղրտաց, էլ պախրա չմնաց, կխտար 
չմնաց, ձենիցը խրտնեցին, փախան, կորան։ («Երկաթուղու շինությունը»)

— Ասի՝ ա՛յ մարդ, գլխիցս քաշվի՛, էդպես բաներ մի՛ խոսիլ, թե չէ, ոչխարի էլած 
կաթն էլ կցամաքի… 

— Ա՛յ տղա, բա ինչպե՞ս անենք… էն լա՞վ ա, որ ով գա, մուֆտա ուտի ու տանի… 
(«Երկաթուղու շինությունը»)

Էս Ավագը թե՝ ա՜յ տղա, էդ ի՞նչ խաբար է, էդ ի՞նչ ես եղել։
Ասի՝ էլ խաբարը ո՞րն է, քո տունը քանդվի, էսենց բան եկավ գլուխս։ («Արջաորս»)
«Գրա զը» պատմ ված քում հան դի պում ենք հե տաքրք րա կան մի կո չա կա նի կի

րա ռու թյան՝ քիրվա, որը թուր քե րեն բառ է և նշա նա կում է «քա վոր, բա րե կամ, 
մտե րի մ»: Հե ղի նա կը պատ մում է հայ և թուրք հո վիվ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րի մա սին։ 

Մի օր շները հաչեցին. դուրս եկան, տեսան՝ մի պառավ քուրդ ձայն էր տալի 
բինի ներքևից։

— Ի՞նչ ես ուզում, ա՛ քիրվա։
— Չոբան Չատնի վրանն եմ ուզում, — ասավ քուրդը։ 
— Դե մնա՛ս բարով, զավա՛կս, — հրաժեշտ տվավ ծերունի քուրդը։ 
— Գնաս բարով, քիրվա՛։
Բազմաթիվ պատմվածքներում առատորեն սփռված են բիձա բառով 

կապակցությունները, որոնք հաճախ հանդես են գալիս կոչականի դերով։ 
— Ինչո՞ւ, Գաբո՛ բիձա։
— Ընդուր համար, որ հենց գիտեմ՝ ամեն բան իրենք են հասկանում, իրենցից 

առաջ էլ ո՛չ մարդիկ են էլել, ո՛չ բան են հասկացել։ («Գաբո բիձու շերա մա պա
հու թյունը») 

Էսպես խոսելով՝ իրիկունը հասանք բոստանչի Օվակիմի դափին։ Ծերունի 
բոստանչին փետ էր հավաքել, կրակը վառել ու կողքին թինկը տվել։ 

— Բարի րիգուն, Օվակի՛մ բիձա։
— Այ աստծո՛ւ բարին ձեզ, դուք բարո՛վ եկաք. ա՛յ տղա, էդ ի՜նչ լավ ղոնախներ 

եք։ («Եղջերուն»)

Վերաբերականի կիրառություններ
Վի ճա կագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կեր պար նե րի կերտ ման, նրանց խոս

քի տի պա կա նաց ման, հե ղի նա կա յին վե րա բեր մուն քը նոր ձև ով ար տա հայ տե լու 
նպա տա կով Թու մա նյա նը հա ճախ է գոր ծա ծում վե րա բե րա կան ներ. դրանց մեջ 
կան ժո ղովր դա կան խոս քար վես տին հա տուկ բա ռեր, որոնք ու նեն ոճա կան ար
ժեք, խոս քին հա ղոր դում են ար տա հայտ չա կա նու թյուն:

Թու մա նյա նի պատմ վածք նե րի երկ խո սու թյուն նե րի մա սին խո սե լիս չենք կա
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րող աչ քա թող անել Լոռ վա բար բա ռին բնո րոշ մի շարք վե րա բե րա կան ներ, որոնք 
կար ծես ձուլ վել են կեր պար նե րի խոս քին: Դրանք խոս քը դարձ նում են կեն դա նի, 
ան մի ջա կան, ազա տում են մի օ րի նա կու թյու նից, դարձ նում պատ կե րա վոր:

Նկա տենք, որ որոշ վե րա բե րա կան նե րի գոր ծա ծու թյան հա ճա խա կա նու թյու
նը բա վա կան մեծ է: Դրանք, կար ծում ենք, սոսկ ոճա վոր ման նպա տա կով չէ, 
որ գոր ծած ված են, այ լև աշ խար հըն կալ ման, հո գե վի ճակ նե րի բա ցա հայտ ման: 
Հե տաքրք րա կան է, որ Թու մա նյա նի մի շարք պատմ վածք նե րում հա ճախ են 
հանդիպում բաս, ախար, հա՛, չէ՛, աբա և այլ վե րա բե րա կան ներ, որոնք ըն թեր ցո
ղին ծա նո թաց նում են լո ռե ցի նե րի նե րաշ խար հին, հույ զե րին, մտա ծե լա կեր պին:

Թումանյանն ինչպես իր պոեմներում, այնպես էլ պատմվածքներում մեծ 
չափով գործածում է հա՛, չէ՛ վերաբերականները այո՛ի և ո՛չի փո խա րեն: Պատ
ճա ռը խիստ ակն հայտ է. բա նաս տեղ ծը չէր կա րող իր լո ռե ցի հե րոս նե րին ստի պել 
խո սել այո՛ով և ո՛չով: Նա պետք է հա րա զատ մնար ժո ղովր դա կան լեզ վամ
տա ծո ղու թյա նը: Աս վա ծը պատ ճառ նե րից մեկն է, որ թու մա նյա նա կան պատմ
վածք նե րի հե րոս նե րի երկ խո սու թյուն նե րում խտաց վում են ժո ղովր դի դա րա վոր 
կեն սա փոր ձը, իմաս տու թյու նը, սե րը, ատե լու թյու նը, ժո ղովր դի մար դու մտա ծո
ղու թյու նը։

— Գիլահաչը ո՞րն է։ Մի՞թե շները միշտ մի տեսակ չեն հաչում։
— Չէ՛, աղա՛, գիլի վրա ուրիշ տեսակ են հաչում, մարդի վրա՝ ուրիշ։ («Գելը») 
— Ա՛յ տղա, էլ ասում ես՝ ի՞նչ անես, քնահարամ են արել։ Երեկ գիշեր էս վերի 

մատներումը հենց գոռում էին, որ գետինը որոտում էր։ 
— Հա՛յ հող ու ջրի աստոծ, հա՜, — աղաղակեց որսկանը։ («Եղջերուն»)
— Էդքան էլ խեղճ մի գիտենալ դրանց, — պատասխանեց տանուտերը։
— Դրա՞նց…
— Հա՛, դրանց։ Դրանց մեջ Չատի անունով մի չոբան կա… («Գրազը»)
— Չէ՜, խազեի՛ն ջան, սա գողանալ չի։ Որ էդպես բան անի, կգամ, կռնիցը 

կբռնեմ, էն Քուռը կգցեմ։ 
— Հա՛, որ ձեռը հալալ է՝ մարդ կդառնա։ («Գիքորը») 
— Վերջապես խառնիխուռն բարձր-բարձր խոսելով ու ծիծաղելով եկան 

գյուղացիք։
— Աղա՛, բա որ ասի՞նք։
— Ուրեմն գե՞լ էր։ («Գելը»)
— Էդ հո էշն է, — խոսեց քեռի Անդրեասը։ — Գելն էշի հետ խաղում է, խաղում 

ու ականջներն իրեն քաշում…
— Ոչխարն էլ է գիլի ետնիցն ընկնում, — նկատեց մի ուրիշը։
— Հենց գելն էլ էդ երկուսին՝ իշին ու ոչխարին, ամենից շատ է սիրում։ («Գելը») 
— Լավ։ Շատ է պատահել։ Գիլի ճուտը բռնի՛, բեր տանո՛ւ արա, տե՛ս՝ կլինի՞, 

թե՞ ոչ։
— Հապա ինչո՞ւ է ասած՝ գելն ինչքան էլ տանու անես, էլի աչքն անտառումը 

կլինի։ («Գելը») 
— Բա էս քնելու ժամանակ ա՞։
— Բա ի՞նչ անեմ, քեռի՛ Խեչան։
— Ախր ես եկա, էստեղ մնացի, բա ի՞նչ ես անում։ («Քեռի Խեչանը»)
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— Աբա տե՛ս հիմի՝ քեզ ինչ է անում, — սպառնաց Վասոն։ 
— «Հիմի ինձ կսպանեն», — անցավ Գիքորի մտքովը, ու խեղճի հոգին տապ 

արավ։ 
— Քա՛, խամ է, որդի՛, կսովորի, որդի՛… ի՞նչ ես սիրտդ շուռ բերում… («Գիքորը»)

Այս պի սով, Թու մա նյա նի պատմ վածք նե րի երկ խո սու թյուն նե րի ոճա կան 
քննու թյու նը բա ցա հայ տում է դրան ցում կո չա կան նե րի, ձայ նար կու թյուն նե րի ու 
վե րա բե րա կան նե րի մի ջո ցով ար տա հայտ ված ժո ղովր դա կան կեն սա փոր ձը, 
մտա ծո ղու թյու նը, զգաց մունք նե րը, հու զա կան խոս քը, որը մերթ հնչում է փի լի
սո փա յա կան հան դար տու թյամբ, մերթ ցաս ման բուռն կրքով, մերթ սուր հեգ նան
քով, մերթ դա ժան ճշմար տու թյունն ըմբռ նած մար դու դառ նու թյամբ։ 
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ГАЙАНЕ ХАЛАТЯН
раССМоТрение некоТорыХ воПроСов СТиЛиСТики ДиаЛоГов на 

МаТериаЛе раССказов ованеСа ТУМаняна

Обзор воп ро сов сти ли сти ки ди а ло гов в рас ска зах О. Ту ма ня на 
да ет нам пред став ле ние о жиз нен ном опы те, мыс лях, чувст вах ар
мянс ко го на ро да. В статье рас смат ри ва ют ся меж до ме тия, ввод ные 
сло ва, об ра ще ния, сло ва и вы ра же ния, сти ли сти чес кая зна чи мость 
ко то рых оп ре де ля ет ся в ре чи ге ро ев Ту ма ня на, так как каж дый из 
них име ет свой спе ци фи чес кий лек си кон, мыш ле ние.

GAYANE KHALATYAN

COnSIdeRaTIOn OF SOMe STYLISTIC QueSTIOnS In dIaLOgueS  
ITH ReFeRenCe TO HOVHanneS TuManYan’S STORIeS

A review of the stylistic issues in dialogues in Tumanyan’s stories exposes people’s 
life experience, thoughts and feelings. The article reviews several interjections, rela
tional, addressing words and expressions whose stylistic value is determined by Tu
manyan’s heroes as each of them has their specific vocabulary and way of thinking.
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ԼԻԼԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ
 (Միջանկյալ բառեր, բառակապակցություններ)

Լեզվի մեջ գոյություն ունեն այնպիսի բառեր և բառակապակցություններ, 
որոնք, մտնելով նախադասության կազմի մեջ, քերականորեն չեն կապվում 
նրա հետ, բայց կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն խոսքի բովանդակության 
լիարժեք արտահայտման համար: Այս վերջին հանգամանքն էլ պայմանավորում 
է դրանց առկայությունը խոսքում, գործածությունը դարձնում անհրաժեշտ: 
Այդպիսի բառերը և բառակապակցությունները քերականության մեջ կոչվում են 
միջանկյալ1: Ինչ պես իրա վա ցի ո րեն նկա տում է Վ. Առա քե լյա նը, «Քե րա կա նա
կան կամ շա րա հյու սա կան որևէ առն չու թյուն չու նե նա լով նա խա դա սու թյան հետ՝ 
այ նո ւա մե նայ նիվ այդ պի սի բա ռե րը անհ րա ժեշտ են դառ նում. դրանք տվյալ նա
խա դա սու թյան կամ նրա որևէ ան դա մի հա մար իմաս տա յին և ոճա բա նա կան յու
րա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նեն»2:

Մի ջան կյալ բա ռերն ու բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը ժա մա նա կա կից հա յե րե
նում մեծ տա րա ծում ու նեն: Դրանք բնու թագր վում են վե րա բեր մուն քա յին և զգա
ցա կան իմաստ նե րով. կա րող են ար տա հայ տել խո սո ղի հաս տա տա կան, հար
ցա կան, երկ բա յա կան վե րա բեր մուն քը այս կամ այն մտքի, երև ույ թի նկատ մամբ, 
ցույց տալ հա ղորդ ման աղ բյու րը և այլն: 

Մի ջան կյալ բա ռե րը (այ սու հե տև` ՄԲ) և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը (այ սու հե
տև` ՄԲԿ) խոս քի մեջ, ի տար բե րու թյուն մի ջար կում նե րի՝ իրա զե կա յին ար ժեք 
ու նե ցող ներդ րյալ կա ռույց նե րի, ու նեն մի այն եղա նա կա վո րող դեր (վե րա բեր մուն
քա յին ար ժեք): Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում դրանց մեծ տա րա ծու մը ար դյունք 
է այն բա նի, որ ՄԲ–երը և ՄԲԿ–նե րը իրենց եղա նա կա վո րող ու երան գա վո րող 
իմաստ նե րով օժան դա կում են խոս քի ար տա հայտ չա կա նու թյա նը՝ դարձ նե լով 
հյու թեղ և դյու րըմբռ նե լի:

ՄԲ–երը և ՄԲԿ–նե րը, հան դես գա լով բուն նա խա դա սու թյան կազ մում, իմաս
տա յին առու մով կա րող են վե րա բե րել ինչ պես նրա որևէ ան դա մի, այն պես էլ ամ
բողջ նա խա դա սու թյա նը, օրի նակ` «Տիկին Գայանեն այնպիսի կիներից էր, որոնք 
երբեք չեն կարող սիրել մի տղամարդի, մինչև որ չճանաչեն և չհարգեն նրա, 
այսպես ասած, ներքին մարդը» (ՆԴԵԺ,1,415–416): «Գարսոն, ըստ երևույթին, 
ուրիշ բանի մասին էր մտածում» (ԽՀՈՒՄ,226):

1 Դպրո ցա կան դա սագր քե րում և ձեռ նարկ նե րում ըն դուն ված է նաև այն տե սա կե տը, որ դրանք (ար
տա հայտ ված ձայ նար կու թյուն նե րով ու վե րա բե րա կան նե րով կամ դրանց ար ժե քով կի րառ վող այլ բա
ռե րով ու կա պակ ցու թյուն նե րով) ներդ րյալ կա ռույ ցի տա րա տե սակ են՝ ի շարս մի ջարկ ման և կո չա
կա նի (տե՛ս Ֆ. Խլղա թյան, Հա յոց լե զու – 8, Եր., 2007, էջ 127; Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Հայոց 
լեզու, Եր., 2012, էջ 339):
2 Վ. Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, հ. 2, էջ 434, Եր., 1964:  
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Երբ դրանք վե րա բե րում են ամ բողջ նա խա դա սու թյա նը, հիմ նա կա նում դրվում 
են նրա սկզբում, հազ վա դեպ` նաև վեր ջում, իսկ եր բեմն, կախ ված խոս քա յին 
տվյալ մի ջա վայ րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, կա րող են գոր ծած վել նաև նա
խա դա սու թյան ներ սում: Ամ բողջ նա խա դա սու թյա նը իմաս տա յին առու մով վե
րա բե րում են հիմ նա կա նում այն ՄԲ–երը և ՄԲԿ–նե րը, որոնք ար տա հայ տում են 
որոշ ընդ հան րա կան իմաստ, կամ որոնց բա ռի մաս տը խոս քա յին հա մա պա տաս
խան մի ջա վայ րում կա րող է ընդ հան րա կան երանգ ներ ստա նալ, նաև այն պի սիք, 
որոնք ցույց են տա լիս, որ խո սո ղը պատ րաստ վում է եզ րա հանգ ման, ամ փոփ
ման, օր.` «Այսպես, ուրեմն, շաբաթ երեկոյան՝ ժամը 8–ին, երբ արդեն մութ էր, 
Գարեգինը եկավ ինձ մոտ….» (ՆԴԵԺ,2,427): 

Երբ ՄԲ–երը և ՄԲԿ–նե րը վե րա բե րում են նա խա դա սու թյան որևէ ան դա մի, 
ապա հիմ նա կա նում ու նե նում են մի ջա դաս կի րա ռու թյուն. դրվում են այն ան դա
մից առաջ կամ հե տո, որին վե րա բե րում են: Իսկ երբ նա խա դա սու թյան տվյալ 
ան դա մը դրված է նա խա դա սու թյան սկզբում կամ վեր ջում, ՄԲ–ն կամ ՄԲԿ–ն 
ևս հա մա պա տաս խա նա բար կա րող է գոր ծած վել նա խա դա սու թյու նից առաջ 
կամ հե տո: Սա կայն, ինչ պես աս վեց վե րը, առան ձին ան դամ նե րի վե րա բե րող 
մի ջար կու թյուն նե րը հիմ նա կա նում գոր ծած վում են նա խա դա սու թյան ներ սում` 
հա մա պա տաս խան ան դա մի հա րև ա նու թյամբ, ինչ պես` «Այս մտածմունքներն, 
արդարև, կնճռոտեցին իմ ճակատը» (ՄԵԺ,2,317): 

Միևնույն բառը կարող է հանդես գալ մի դեպքում որպես նախադասության 
անդամ, իսկ մյուս դեպքում` որպես միջանկյալ և քերականորեն չկապվել այն 
նախադասության հետ, որի կազմում գործածվում է: Առաջին դեպքում բառը 
իմաստային առումով որևէ փոփոխության չի ենթարկվում, լիովին պահում է իր 
բառական իմաստը և այդ իմաստով էլ գործածվում: Իսկ երբ բառը գործածվում է 
որպես միջանկյալ, երբեմն կորցնում է իր հիմնական, խոսքիմասային իմաստը, 
և հենց այդ հանգամանքով է պայմանավորվում տվյալ բառի միջանկյալ 
կիրառությունը: Իհարկե, բառի բառական իմաստը նրա միջանկյալ կիրառության 
դեպքում էլ իր ընդհանուր երանգը պահում է, սակայն հիմնովին տարբերվում է 
այլ կիրառություններում ունեցածից. հմմտ.

Սիրո՛ւն տիկնայք, ջահե՛լ տղերք,
Լա՛վ ուշ դրեք իմ խաղին (ՀԹԸԵ,247):

— Լավ, հասկացա, — ասաց իշխանուհին` նրա դեմքին նայելով և առնելով 
նրա ձեռքը (ՆԴԵԺ,2,100):

Նույն բա ռի տար բեր կի րա ռու թյուն նե րի նման հա մե մա տու թյու նը պար զո րոշ 
ցույց է տա լիս ինչ պես ՄԲ–երի դե րը խոս քա յին տվյալ կա ռույ ցում, այն պես էլ 
իմաս տա յին այն փո փո խու թյուն նե րը, որոնք առա ջա նում են բա ռե րի մի ջան կյալ 
կի րա ռու թյան դեպ քում: Իհար կե, այս տեղ չպետք է նկա տի ու նե նալ վե րա բե րա
կան նե րը (եղա նա կա վո րող բա ռե րը), որոնք նա խա դա սու թյան մեջ հենց որ պես 
այդ պի սիք էլ գոր ծած վում են, այլ տար բեր խոս քի մա սե րի պատ կա նող այն պի սի 
բա ռեր, որոնց իմաս տա յին փո փո խու թյուն նե րը մի ջան կյալ կի րա ռու թյան դեպ
քում որո շա կի են: Այդ պի սի կի րա ռու թյուն նե րի դեպ քում է, որ նյու թա կան նշա նա
կու թյուն ու նե ցող որոշ բա ռեր դառ նում են վե րա բե րա կան ներ:
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Նյու թա կան իմաստ ու նե ցող բա ռե րը իրենց մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն նե րում 
իմաս տա յին տար բեր աս տի ճա նի մթագ նում են ու նե նում: Հա մե մա տենք հե տև յալ 
նա խա դա սու թյուն նե րը. 

Նոր լույս տեսած գրքերից մեկական օրինակ ուղարկվեց գրադարան: 
Ձեր նոր գիրքն, օրինակ, ավելի հաջողված է:  
Նկատենք, որ այստեղ գործ ունենք միջանկյալ կիրառության դեպքում բառի 

նյութական իմաստի մթագնման հետ: Բառիմաստի մասնակի մթագնում են 
ունենում հիմնականում ածականները (տե՛ս վերևի օրինակը): 

Միջանկյալ կիրառության դեպքում բառիմաստը կարող է բոլորովին 
չմթագնել, ինչպես` «Նա իմացավ նրանից, որ ինքը, բարեբախտաբար, Թիֆլիսի 
ճանապարհի վրա է…» (ՆԴԵԺ,1,409): ՄԲ–երն արտահայտում են խոսողի 
վերաբերմունքը հիմնական նախադասության կամ նրա որևէ անդամի նկատմամբ: 
Քանի որ որոշ դեպքերում ՄԲ–ի բառական իմաստն ունի վերաբերմունքային 
տվյալ երանգը, հետևաբար այդպիսի ՄԲ–ի միջանկյալ կիրառության դեպքում 
իմաստի մթագնում տեղի չի ունենում, բառիմաստը պահպանվում է: Այստեղից 
բխում է, որ բառիմաստի մթագնման աստիճանը կախված է միջանկյալ կիրառվող 
բառի խոսքիմասային պատկանելությունից և իմաստից: Հետևաբար նյութական 
իմաստ արտահայտող բառերի միջանկյալ կիրառությունների դեպքում գործ 
ունենք բառիմաստի մթագնման երկու աստիճանների հետ` մասնակի և զրո:

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԲԱՌԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
ՄԲ–երի ձևաբանական ընդգրկումների շրջանակը բավականին լայն է: 
Որ պես ՄԲ–եր խոս քի մեջ ճնշող մե ծա մաս նու թյամբ հան դես են գա լիս վե րա

բե րա կան նե րը (եղա նա կա վո րող բա ռերը)3: 
ՄԲ–երի` ժա մա նա կա կից հա յե րե նում դրսև ո րած իմաս տա յին բազ մա զա նու

թյու նը ան մի ջա կա նո րեն հեն վում է վե րա բե րա կան նե րի վե րա բեր մուն քա յին տար
բեր իմաստ նե րի վրա, այլ կերպ ասած՝ վե րա բե րա կա նի ձև ա բանական կար գը 
իր քե րա կա նա կան ար տա հայ տու թյունն ստա նում է ՄԲ–երի մի ջո ցով: Օրի նակ` 
«Հիրավի, երիտթուրքերի չարագործությունն ընդմիշտ սևացրել է թուրքական 
պետականության առանց այն էլ սև պատմությունը» (ՋԿԵՊԴԱ,2,23): Կամ` «Աղա 
Յագոր Բուղդանիչն առհասարակ շատ քիչ էր մտնում նրա սենյակը, և այս անգամ 
երևի չար բախտն էր բերում նրան….» (ՆԴԵԺ,1,359):

Միջանկյալ կիրառությամբ խոսքի մեջ կարող են գործածվել վերաբերականների 
գրեթե բոլոր տեսակները. դիտարկումները ցույց են տալիս, որ որպես ՄԲ–
եր ավելի հաճախ գործածվում են հաստատական, ցուցական, երկբայական 
վերաբերականները:

Որպես ՄԲ–եր խոսքի մեջ կարող են գործածվել սակավաթիվ վերացական 
գոյականներ, ինչպես` ներողություն, ուրախությամբ, սիրով, ամոթ, տխրությամբ 
և այլն. «Աստվածամայրը մերկանում է (վա՜յ, ամո՛թ), փաթաթվում Օսման օնբաշու 
բրդոտ վզովը» (ՍԽԽՀԼ,45):

Թանձրացական գոյականներից միայն օրինակ–ն է, որն ունի միջանկյալ 

3 Վ. Ավա գյան, Եղա նա կա վո րող բա ռե րը և նրանց ու սու ցու մը, էջ 50, Եր., 1975: 
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կիրառություն. «Նրա ներկայությունը ամեն տգեղ երևույթ չքացնում և ամեն 
շփոթություն կարգի էր բերում. թեպետ, օրինակ, չէր պատահել, որ այդ բոլորի 
համար նա գործ դներ երբևիցե անհամեստ լեզու կամ անքաղաքավարի միջոց» 
(ՄԵԺ,2,265):

Որպես ՄԲ–եր գործածվող գոյականները հիմնականում –ություն վեր ջա ծան
ցով կազ մու թյուն ներ են, բայց մի այն այն պի սիք, որոնց բա ռա կան իմաստն ու նի 
զգա ցա կան և վե րա բեր մուն քա յին որոշ երան գա վո րում, իսկ թեք հո լով նե րից մի
այն գոր ծի ա կա նի ձև երն են ու նե նում մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն ներ: Պատ ճառն 
այն է, որ գոր ծի ա կա նի հո լո վա կան իմաս տը, գու մար վե լով վե րա ցա կան որոշ գո
յա կան նե րի իմաստ նե րին, ստեղ ծում է այն անհ րա ժեշտ իմաս տա յին հիմ քը, որն 
ապա հո վում է տվյալ գո յա կա նի մի ջան կյալ կի րա ռու թյու նը: Գո յա կա նի մյուս թեք 
հո լով նե րը մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն չու նեն:

Որ պես ՄԲ–եր կի րառ վող սա կա վա թիվ գո յա կան նե րը բա ռի մաս տի մթագ
նում գրե թե չեն ու նե նում, ինչ պես՝ «Այդպես միայն վերին աստիճանի հիմարները 
կանեն և նրանք, որոնք չգիտեն, թե ինչ է նշանակում խղճի և մտքի ազատություն, 
իսկ ես, ներողություն, այդպիսիներից չեմ….» (ՆԴԵԺ,1,136–137):

Նման կի րա ռու թյուն նե րում բա ռի մաս տի պահ պա նու մը ար դյունք է այն բա նի, 
որ որ պես ՄԲ–եր հան դես եկող այս պի սի գո յա կան ներն ինք նին ու նեն վե րա բեր
մուն քա յին որոշ երան գա վո րում, որն էլ պայ մա նա վո րում է դրանց մի ջան կյալ կի
րա ռու թյու նը: Բնա կա նա բար, այս դեպ քում բա ռի մաս տի մթագ նում տե ղի ու նե նալ 
չի կա րող, քա նի որ մթագն ման հետ կկոր չի նաև տվյալ գո յա կա նի ու նե ցած վե
րա բեր մուն քա յին երան գա վո րու մը, առանց որի նրա գոր ծա ծու թյու նը որ պես ՄԲ 
անհ նա րին կլի նի:

Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում մի ջան կյալ կի րա ռու թյամբ գոր ծած վում են լավ, 
գեղեցիկ, բարի, ճիշտ, ճշմարիտ ածականները: Ընդ որում՝ որ պես ՄԲ–եր կի
րառ վե լիս առա ջին երեք որա կա կան ածա կան ներն էլ ու նե նում են մեկ իմաստ` 
«լա վ»: Այս ածա կան նե րից առա ջին եր կու սը որ պես ՄԲ–եր կա րող են գոր ծած վել 
ինչ պես դրա կան ու բաղ դա տա կան աս տի ճա նով, այն պես էլ շատ լրա ցու մով: Բա-
րի ածա կա նը չի գոր ծած վում բաղ դա տա կան աս տի ճա նով, քա նի որ այդ դեպ քում 
զրկվում է բա ռի մաս տի մթագ նում ու նե նա լու հնա րա վո րու թյու նից: Ճիշտ ածա
կա նը մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն ու նի դրա կան և բաղ դա տա կան աս տի ճա նով, 
մինչ դեռ ճշմա րիտ ածա կա նը բաղ դա տա կան աս տի ճա նով որ պես ՄԲ չի գոր ծած
վում: Ավե լաց նենք, որ ճիշտ և ճշմա րիտ ածա կան նե րը որ պես ՄԲ գոր ծած վե լիս 
հիմ նա կա նում պա հում են իրենց բա ռի մաս տը և մի այն չնչին մթագ նում են ու նե
նում, օրի նակ` «…Ես զարմանում եմ, ճշմարիտ, թե այդ ինչպիսի գլխացավ է, որ 
այդքան երկար է տևում» (ՆԴԵԺ,2,71): 

Ածա կան նե րը մի ջան կյալ կի րա ռու թյան դեպ քում բա ռի մաս տի մաս նա կի 
մթագ նում են ու նե նում: Պատ ճառն այն է, որ որոշ ածա կան նե րի՝ հատ կա նիշ 
ար տա հայ տող բա ռի մաս տը նե րա ռում է նաև վե րա բեր մուն քա յին այս կամ այն 
երան գը: Իրենց սո վո րա կան կի րա ռու թյուն նե րում նման ածա կան նե րը հան դես 
են գա լիս իրենց խոս քի մա սա յին հիմ նա կան՝ հատ կան շա յին իմաս տով, իսկ երբ 
նույն ածա կան նե րը գոր ծած վում են մի ջան կյալ կի րա ռու թյամբ, առա ջին դիտ վածք 
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են մղվում դրանց բա ռի մաստ նե րի վե րա բեր մուն քա յին երանգ նե րը, այ սինքն՝ 
տե ղի է ու նե նում բա ռի մաս տի մաս նա կի մթագ նում: Օրինակ` լավ ածականի 
հիմնական իմաստը ներառում է նաև գոհունակության, բավարարվածության 
վերաբերմունքային երանգներ, որոնք էլ պայմանավորում են տվյալ ածականի 
միջանկյալ կիրառությունը: 

Խոսքի մեջ միջանկյալ կիրառությամբ կարող են հանդես գալ միայն դասական 
թվա կանները, ինչպես` «Առաջին` այդ առթիվ նա յուր ձայնը կկատարելագործեր, 
որը գուցե նրան կհարկավորվեր որևէ ձախորդ բախտի ժամանակ. երկրորդ` Մաշ-
տոց յանի առաջարկությունը մերժելու առթիվ քաղաքի մեջ տարածված լուրերն 
ու խոսակցությունները…. կմոռացվեին շուտով…., երրորդ` Ամալյայի առժա-
մա նակյա բացակայությունը կնպաստեր կրկին հետաքրքրելի դառնալուն….» 
(ՄԵԺ,2,57):

Թվա կան նե րի մյուս տե սակ նե րը մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն ու նե նալ չեն կա
րող, քա նի որ դրանք մտքե րի` հե ղի նա կի (խո սո ղի) նա խընտ րած հեր թա կա նու
թյուն ցույց տալ չեն կա րող: Իսկ դա սա կան թվա կան ներն այդ հնա րա վո րու թյու նը 
տա լիս են: Դա սա կան թվա կան նե րի մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն նե րը իմաս տա յին 
առու մով չի կա րե լի հա մե մա տել ՄԲ–երի սո վո րա կան կի րա ռու թյուն նե րի հետ, 
քա նի որ այս դեպ քում դրանք վե րա բեր մուն քա յին երանգ ներ չու նեն. դրանց` ՄԲ–
երի շար քը դա սե լու մի ակ հիմ քը խոս քի լեզ վա ո ճա կան երան գա վոր ման հետ ու
նե ցած որոշ առն չու թյունն է: Թվա կան նե րի մյուս տե սակ նե րը խոս քի մեջ կա րող 
են հան դես գալ որ պես մի ջար կում ներ:

Թվա կան նե րը, երբ գոր ծած վում են որ պես ՄԲ–եր, բա ռի մաս տի մթագ նում չեն 
ու նե նում: Թիվ կամ թվա յին կարգ ցույց տվող բա ռե րը իմաս տի մթագ նում ու նե
նալ չեն կա րող, քա նի որ նրանց բա ռի մաս տը որո շա կի և կա յուն է, և չեն կա րող 
ու նե նալ վե րա բեր մուն քա յին երանգ ներ, որով հե տև թի վը խոս քա յին ցան կա ցած 
մի ջա վայ րում մի այն թիվ է ցույց տա լիս:

Դերանուններից միջանկյալ կիրառությամբ կարող են հանդես գալ միայն 
ցուցական և հարցական–հարաբերական որոշ դերանուններ` այսպես, այդպես, 
քանի–քանի, քանիերորդ, որերորդ, ինչպես` «Այսպես, ձեր հոգևոր հայրերը ձեզ 
հետ ամեն բան հաշվով են գործում….» (ՄԵԺ,1,26), «Նորից են զանգում (ո՜րերորդ 
անգամ), զանգում են…. գարնան դեսպանատնից….» (ՊՍԵԺ,2,181):

Միջանկյալ կիրառություն կարող են ունենալ նաև այսպես, այդպես ցուցական 
դերանունների գործիական ձևերը (այսպիսով, այդպիսով), ինչպես` «Այսպիսով, 
նա եկավ այն եզրակացությանը, որ իրոք գործնական մարդը (ինքն այդպիսին 
չէր) չպետք է երազող լինի» (ՖՎՄԼՔՕ,383): Ցուցական այս դերանունների 
ուղիղ ձևերը որպես ՄԲ կիրառվելիս մատնանշում են երևույթը, արտահայտված 
միտքը, իսկ գործիականի ձևերը ցույց են տալիս, որ խոսողը պատրաստվում է 
եզրահանգման, ամփոփման:

Հարցական–հարաբերական վերոհիշյալ դերանունները որպես ՄԲ–եր 
գործածվել կարող են միայն իրենց բնորոշ հնչերանգի առկայության դեպքում` 
հարցական կամ բացականչական, քանի որ այս դեպքերում են ունենում 
վերաբերմունքային երանգ: 
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Որ պես ՄԲ–եր կի րառ վող դե րա նուն նե րի իմաստ նե րի մթագն ման կամ պահ
պան ման հար ցին որոշ վե րա պա հու մով պետք է մո տե նալ, քա նի որ «Դե րա նուն
նե րին հա տուկ է առա վել ընդ հան րա կան, չտար բե րակ ված իմաս տը»4: Եթե դե
րա նուն նե րի իմաստն ընդ հան րա կան է ու չտար բե րակ ված, ապա որո շա կի ձև ով 
այդ իմաս տի մթագն ման մա սին խո սել ան կա րե լի է: Պետք է ըն դու նել, որ իմաս
տա յին առու մով դե րան վան խոս քի մա սա յին առանձ նա հատ կու թյու նը են թադ րում 
է մի ջան կյալ կի րա ռու թյան դեպ քում դե րան վան բա ռա կան իմաս տի պահ պա նում 
ցան կա ցած խոս քա յին մի ջա վայ րում: 

Ժամանակակից հայերենում բայերից որպես ՄԲ–եր գործածվում են միայն 
կարծեմ, կարծես, կարծեք, ասես բայաձևերը, որոնք, սակայն, ավելի հակված են 
վերաբերականներ համարվելու: 

Երբեմն խոսքային համապատասխան միջավայրում բառիմաստի լրիվ 
մթագնումով միջանկյալ կիրառություն կարող են ունենալ իմացար/իմանում ես, 
հասկացար/հասկանում ես բայաձևերը, որոնք, սակայն, ավելի խոսակցական 
արտահայտություններ են, օրինակ. «— Ես ֆաշիստների դեմ, հասկանում ես, 
իսկ սա ասում է…, — ասաց Ծառուկյանը» (ՀՄՕ,106):

Որպես ՄԲ–եր խոսքի մեջ կարող են հանդես գալ չափի և ձևի որոշ մակբայներ: 
Կազմությամբ դրանք կարող են լինել ինչպես բարդ, այնպես էլ ածանցավոր, 
օրինակ. «Շատ–շատ ես իրավունք ունիմ միայն ասելու «մնաս բարև» և գնալու 
իմ ճանապարհով….» (ՆԴԵԺ,3,201): «Հարսի սուր ճիչը, վերջապես, փոքր–ինչ 
հովացրեց գիժ–Հոռոմսիմի սիրտը» (ՆԴԵԺ,1,68):

Որպես ՄԲ–եր գործածվող սակավաթիվ մակբայների հիմնական մասը ձևի 
մակբայներ են: Խոսքի մեջ միջանկյալ կիրառությամբ գործածվում են հիմնա
կա նում –բար, –պես, –որեն վերջածանցներով կազմված մակբայները, ինչպես` 
վերջապես, բարեբախտաբար և այլն:

Մակ բայ նե րը մի ջան կյալ կի րա ռու թյան դեպ քում բա ռի մաս տի մթագ նում չեն 
ու նե նում և պահ պա նում են խոս քի մա սա յին իմաս տը: Եվ դա բնա կան է. մակ բա յը 
ցույց է տա լիս հատ կա նի շի հատ կա նիշ, նրա մի ջան կյալ կի րա ռու թյան հիմ քում 
դրվում է այդ հան գա ման քը:

Երբ խո սում ենք բա ռե րի մի ջան կյալ կի րա ռու թյան դեպ քում ու նե ցած իմաս
տա յին մթագ նում նե րի մա սին, բնա կա նա բար նկա տի ու նենք բա ցա ռա պես նյու
թա կան իմաստ ար տա հայ տող բա ռե րը: Մի ա ժա մա նակ պետք է նկա տել, որ 
նյու թա կան իմաս տից զուրկ բա ռե րը (շաղ կապ ներ, ձայ նար կու թյուն ներ, վե րա բե
րա կան ներ) ևս խոս քի մեջ կա րող են ու նե նալ մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն ներ: Բա
ցա ռու թյուն են կազ մում կա պե րը, որոնք, ինչ պես հայտ նի է, ան կախ, ինք նու րույն 
գոր ծա ծու թյուն չու նեն: Կա պի խնդիր նե րի հետ մի ա սին դար ձյալ կա պե րը չու նեն 
մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն ներ: 

Ժամանակակից հայերենում որպես ՄԲ–եր կարող են գործածվել սակավաթիվ 
շաղ կապներ՝ ինչպես պարզ, այնպես էլ բարդ և ածանցավոր` ուրեմն, սակայն, 
այնու ամենայնիվ (այսուամենայնիվ, այդուամենայնիվ), այնուհանդերձ (այսու-

4 Ս. Գ. Աբրահամյան,  Ն. Ա. Պառնասյան, Հ. Ա. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 2, Եր., 
1974, էջ 206:
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հան դերձ, այդուհանդերձ), այսինքն, հետևապես, հետևաբար և այլն. «Այսպես, 
ուրեմն, շաբաթ երեկոյան՝ ժամը 8–ին, երբ արդեն մութ էր, Գարեգինը եկավ 
ինձ մոտ….» (ՆԴԵԺ,2,427): Նույն շաղկապը վերաբերական շատ ավելի թույլ 
երանգ ունի հետևյալ օրինակում. «Օրը երկուշաբթի է, ուրեմն բողոքների և 
բացատրագրերի թղթապանակը բացելու ժամանակն է»:

Նախադասության մեջ որպես ՄԲ–եր ներմուծված շաղկապների գործածության 
հիմքը շաղկապական իմաստներն են, որոնք տալիս են միջանկյալ կիրառության 
հնարավորություն, ինչպես`«Այստեղ բառացի թարգմանությամբ առաջ եմ բերում 
այդ սիրավեպը, որի վերնագիրը, սակայն, դնում եմ «Նա»….» (ՆԴԵԺ,1,414):

Ձայ նար կու թյուն նե րը խոս քում հան դես են գա լիս մի այն մի ջան կյալ կի րա ռու
թյամբ: Ցան կա ցած ձայ նար կու թյուն կա րող է հան դես գալ որ պես մի ջան կյալ, քա
նի որ դրանք բո լորն էլ խո սո ղի զգա ցա կան կամ կա մա յին վե րա բեր մուն քի ար տա
հայ տու թյուն ներ են5: Օրինակ. «Մունետիկ — Զորք է գալիս, պա՛հ, պա՛հ, պա՛հ:

 Հսկաներ — Զորք է գալիս, վա՛հ,վա՛հ,վա՛հ» (ԴԴԵԺ,5,188):
Կամ` «Բայց դու կգաս, օ՜, դու չես կանգնի» (ՎՏԵ,1,42):
Երբ խո սում ենք ժա մա նա կա կից հա յե րե նում մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն ու նե

ցող բա ռե րի ձև ա բա նա կան ընդգր կում նե րի մա սին, ապա նկա տի ու նենք այն 
բա ռե րը (բա ցա ռու թյամբ հար ցա կան–հա րա բե րա կան դե րա նուն նե րի), որոնք 
խոս քում մի ջան կյալ կի րա ռու թյուն են ստա նում նախ և առաջ իրենց բա ռա կան 
իմաս տի շնոր հիվ և ոչ թե մի այն հնչե րան գի, այ սինքն՝ տար բեր խոս քի մա սե
րի պատ կա նող այն բա ռե րը, որոնց բա ռի մաստն ու նի որոշ վե րա բեր մուն քա յին 
երանգ, որը թույլ է տա լիս ան կախ տվյալ բա ռի հնչե րան գից այն գոր ծա ծել որ պես 
ՄԲ: Եվ եթե ՄԲ–երի ձև ա բա նա կան դրսև ո րում նե րը քննար կենք` ելա կետ ու նե
նա լով նաև բա ռի հնչե րան գը, ապա դրանց շրջա նա կը կտրուկ կմե ծա նա, ուս տի 
հաշ վի են առն ված դրանց զուտ իմաս տա յին կող մը և այն, թե մաս նա վո րա պես որ 
խոս քի մա սը որ պես ՄԲ կի րա ռու թյան ինչ պի սի հնա րա վո րու թյուն ու նի:
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ԽՀՈՒՄ – Խաչիկ Հրաչյան, Ուրցի Մարան, Եր., 1961:
ՀԹԸԵ – Հովհաննես Թումանյան, Ընտիր երկեր, Եր., 1985:
ՀՄՕ – Հրանտ Մաթևոսյան, Օգոստոս, Եր., 1967:
ՄԵԺ – Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հհ. 1–3, Եր., 1975–1976:

5 Ս. Գ. Աբրահամյան,  Ն. Ա. Պառնասյան, Հ. Ա. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 2, էջ 572, 
Եր., 1974:
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ՆԴԵԺ – Նար–Դոս, Երկերի ժողովածու, հհ. 1–3, Եր., 1955–1965:
ՊՍԵԺ – Պարույր Սևակ, Երկերի ժողովածու, հհ. 1–6, Եր., 1972–1976:
ՋԿԵՊԴԱ – Ջոն Կիրակոսյան, Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի 
առաջ, հհ. 1–2, Եր., 1982–1983:
ՍԽԽՀԼ – Սերո Խանզադյան, Խոսե՛ք, Հայաստանի՛ լեռներ, Եր., 1976:
ՎՏԵ – Վահան Տերյան, Երկեր, Եր., 1956:
ՖՎՄԼՔՕ – Ֆրանց Վերֆել, Մուսա լեռան քառասուն օրը, Եր., 1964:

ЛИЛИТ ПЕТРОСЯН

еДиниЦы, ПриЛаГаеМые к ПреДЛоЖениЮ
(вводные слова и словосочетания)

В языке существуют такие слова и словосочетания, которые входят в состав 
предложения, но грамматически не связаны с ним, иначе говоря, не являются 
членами предложения, в составе которого они выступают.  Однако  эти слова и 
словосочетания играют важную роль и имеют большое значение для полноценного 
выражения содержания высказывания.

Вводные слова и словосочетания в современном армянском языке имеют 
большое распространение. Они выражают модальное значение и эмоционально 
окрашены. Говорящий может выражать уверенность, вопрос, сомнительное 
отношение к той или иной мысли, явлению, указать на источник сообщения и 
т.д. В статье выявлены морфологические свойства вводных слов. Мы пришли к 
заключению, что они могут получить соответствующую интонацию в зависимости 
не только от семантики, но и от того, какой частью речи они выражены.

LILIT PETROSYAN
adJaCenT unITS OF THe SenTenCe

Transitional words and phrases
Language is rich with such words and phrases that do not get connected to the 

sentence when being inserted in it. In other words, they do not become a member of 
the sentence in which they are used, whereas they play a basic role in forming a fully 
meaningful utterance. 

Transitional words and phrases are pretty common in the Armenian language. 
They are characterized as bearing attitudinal and sensory meanings. They can 

express affirmative, interrogative and hesitant attitude towards this or that idea or 
phenomenon. They can also point at the source of the information.

The morphological manifestation of the MBs has been examined without taking into 
account the opportunities of the transitional application that they can acquire in the 
case of the presence of a corresponding tone. Purely the semantic side has been taken 
into consideration as well as what opportunities a particular part of speech provides 
to the application of the MBs.
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ԶՈՒԳԱԴՐԱԿԱՆՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ

ԱՆԿԱՆՈՆ ԵՎ ՊԱԿԱՍԱՎՈՐ ԲԱՅԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

Մեր ար դի ազ գա յին գրա կան լե զուն՝ իր եր կու տար բե րակ նե րով՝ արև ե լա հա յե
րեն և արևմ տա հա յե րեն, ձև ա վոր վել և զար գա ցել է Արա րա տյան և Պոլ սի բար բառ
նե րի հի ման վրա: Այդ ճյու ղե րը առան ձին լե զու ներ չեն. արևմ տա հայ և արև ե լա հայ 
հատ ված նե րի տա րան ջատ զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված էր երկ րի քա ղա քա
կան դրու թյամբ: Հա յաս տա նը բա ժան ված էր Թուր քի ա յի և Պարս կաս տա նի (մա
սամբ՝ Ռու սաս տա նի) մի ջև: Հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան հա լա ծանք նե րը ար
գելք էին հա սա րա կա կան–տնտե սա կան առա ջըն թա ցում, այդ պատ ճա ռով հա յե րը 
բռնում են գաղ թի ճա նա պար հը՝ երկ րից դուրս հիմ նե լով հայ կա կան գաղ թա վայ րեր 
(Հնդկա հայ, Ամս տեր դա մի, Վե նե տի կի, Մոսկ վա յի, Թիֆ լի սի, Կ. Պոլ սի): 

Կ. Պոլիսը դառնում է արևմտահայերենի ձևավորման կենտրոնը։
Կ. Պոլսի բարբառի հիման վրա էլ (մի բարբառ, որ ամենից վաղ էր գործած վել 

գրա վոր խոս քում) ձև ա վոր վեց և զար գա ցավ արևմ տա հա յե րե նը, իսկ արև ե լա հա
յե րե նը հիմն ված էր Արա րա տյան բար բա ռի վրա: Բար բա ռա յին այս տար բեր հիմ
քերն էլ առաջ բե րե ցին եր կու գրա կան լե զու նե րի հնչյու նա կան, քե րա կա նա կան և 
բա ռա պա շա րա յին մի շարք առանձ նա հատ կու թյուն ներ:

Արա րա տյան և Պոլ սի բար բառ նե րը տա րան ջատ վե ցին մի շարք հատ կա
նիշ նե րով: Ձև ա բա նա կան հա մա կար գում ամե նա է ա կա նը սահ մա նա կան եղա
նա կի ներ կա և ան ցյալ ան կա տար ժա մա նա կա ձև ե րի կազ մու թյան տար բե րու
թյունն է: Արա րա տյան բար բա ռում սահ մա նա կան եղա նա կի ներ կա և ան ցյալ 
ան կա տար ժա մա նա կա ձև ե րը կազմ վում են –ում վերջավորությամբ (գրում եմ, 
կարդում եմ), իսկ Կ. Պոլսի բարբառներում՝ կը նախամասնիկով (կը գրեմ, կը 
կարդամ)։ Ձևաբանական այս հատկանիշն էլ ձևավորեց արևելահայերենի և 
արևմտահայերենի բայական համակարգի առանձնահատկությունները։

Արևմտահայերենում, ի տարբերություն արևելահայերենի, բայն ունի երեք 
լծորդություն՝ ա, ե, ի (շատ սահ մա նա փակ թվով բա յե րի հա մար գոր ծում է ու 
լծոր դու թյու նը՝ թո ղուլ, երդ նուլ, առ նուլ): Այս իրո ղու թյամբ արևմ տա հա յե րե նը մոտ 
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է գրա բա րին. գրա բա րում բայն ու ներ 4 լծոր դու թյուն՝ ա, ե, ի, ու (բերել, զգալ, 
նստ(իմ), զենուլ և այլն)։ Ձևակազմական տեսանկյունից արևմտահայերենում 
առանձնանում են բայական հետևյալ կառույցները։
Ե խոնարհման բայեր՝

1) պարզ բայեր՝ գրել, ջրել, բերել, այպանել, կառափել և այլն,
2) ն սոսկածանց ունեցող բայեր՝ իջնել, խածնել և այլն,
3) պատճառական բայեր՝ բարձրացնել, հայտնել, վերցնել, լեցնել և այլն։

Ա խոնարհման բայեր՝
1) պարզ բայեր՝ երթալ, ըլլալ, կարդալ և այլն,
2) սոսկածանցավոր բայեր՝ ամչնալ, խենթենալ, հագենալ, զարմանալ, մոռնալ, 
գիտնալ և այլն։

Ի խոնարհման բայեր՝
1) պարզ բայեր՝ աճիլ, ծաղկիլ, ժպտիլ և այլն,
2) ն, չ սոսկածանց ունեցող բայեր՝ հատնիլ, մտնիլ, հագնիլ, թռչիլ, կորչիլ և այլն։ 
Ինչպես տեսանք, արևմտահայերենում շատ բայեր հանդես են գալիս 

պոլսահայ բարբառին հատուկ նախաշեշտ ձայնավորի սղումով՝ մոռանալ – 
մոռնալ, գիտենալ – գիտնալ, փաթաթել – փաթթել և այլն։ 

Օրինակ՝ Հուսեփ աղան հիմա այս խնդիրները կը հարուցանէր մտքին մէջ և 
պահ մը վերացած՝ կը մոռնար ինքնզինքը, իր ավուր հացի կարօտ մուրացկանի 
դիրքը։ (ԳԶ, էջ 49)։1

Մեր խնդրո առար կան է՝ քննել արև ե լա հա յե րե նի և արևմ տա հա յե րե նի բա յա
կան հա մա կար գի, մաս նա վո րա բար ան կա նոն և պա կա սա վոր բա յե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Այդ քննու թյան հա մար բնագ րա յին օրի նակ ներ ենք քա ղել 
Գրի գոր Զոհ րա պի նո րա վե պե րից: Զոհ րա պը խոս քի վար պետ է: Նա գրել է զուսպ, 
ճշգրիտ լեզ վով՝ բա ռե րի փոքր քա նա կի մեջ դնե լով հա րուստ բո վան դա կու թյուն:

Ինչ պես արև ե լա հա յե րե նում, այն պես էլ արևմ տա հա յե րե նում կան բա յեր, 
որոնք շեղ վում են խո նարհ ման ընդ հա նուր հա մա կար գից: Դրանք կոչ վում են ան
կա նոն բա յեր: Շե ղում նե րը հիմ նա կա նում ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քում և նրա նից 
կազմ ված դի մա վոր ու ան դեմ ձև ե րում են։ 

Ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քը, ի տար բե րու թյուն արև ե լա հա յե րե նի, արևմ տա հա
յե րե նում լի նում է ցո յա կան և ար մա տա կան. րե ա կան հիմք չկա, որով հե տև պատ
ճա ռա կան բա յե րը ստա նում են –ուց մասնիկը (գրաբարյան –ոյց)՝ նստեցուց, 
խմցուց, հարցուց և այլն։ 

Օրինակ՝ Բայց ան իր պաղատանքը ավելցուց։ (ԳԶ, էջ 44)։ 
Ցոյական հիմք ունեն՝ 
1) ա խոնարհման պարզ և սոսկածանցավոր բայերը՝ խաղալ – խաղաց–, 

մոտենալ – մոտեց– և այլն։
Բացառություն են գալ, դառնալ, ըլլալ, իյնալ, լալ, համբառնալ, տալ բայերը, 

որոնք ունեն անկանոն խոնարհում։2

1 Այսուհետ բնագրային օրինակները կներկայացվեն դասական ուղղագրությամբ։
2 Ինչպես նկատում ենք, լինել, ընկնել բայերը արևմտահայերենում հանդես են գալիս ըլլալ, իյնալ 
հնչյունափոխված ձևերով, որոնք արդյունք են բառակազմական հիմքերում արևմտահայերենին 
բնորոշ հնչյունափոխության։
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2) Ի խոնարհման պարզ բայերը՝ խօսիլ – խօսեց–, ժպտիլ – ժպտեց– և այլն։
Բացառություն են հինգ պարզ բայեր, որոնք ունեն արմատական հիմք՝ նստիլ 

– նստ–, սկսիլ – սկս–, փրթիլ – փրթ–, պրծիլ – պրծ–, ծնիլ – ծն–։
3) Ե խոնարհման պարզ բայերը՝ գրել – գրեց– և այլն։
Բացառություն են բերել, ըսել բայերը (սրանց 3–րդ դեմքը կազմվում է 

բերաւ, ըսաւ ձևերով), ինչպես նաև դնել, ուտել բայերը, որոնք ունեն անկանոն 
խոնարհում։

4) Բոլոր կրավորական և բազմապատկական բայերը՝ գրուիլ – գրուեց–, 
կտրտել – կտրտեց– և այլն։

5) Պատճառական բայերը, ընդ որում՝ սրանք կազմվում են –ուց մասնիկով՝ 
խմցնել – խմցուց–, նստեցնել – նստեցուց–։

Արմատական հիմք ունեն՝
1) ի խոնարհման սոսկածանցավոր բայերը՝ փախչիլ – փախ–, հագնիլ – 

հագ– և այլն։
Կան ի խոնարհման չորս բայեր, որոնք ունեն ցոյական հիմք՝ կառչիլ – կառչեց–, 

խրտչիլ – խրտչեց–, հանգչիլ – հանգչեց–, մարտնչիլ – մարտնչեց–։
2) Ե խոնարհման սոսկածանցավոր բայերը՝ գտնել – գտ–, իջնել – իջ–, առնել 

– առ–, տեսնել – տես–, հեծնել – հեծ–, թքնել – թք– և այլն։
Բացառություն են մեղանչել, սպաննել բայերը, որոնք ունեն ցոյական հիմք՝ 

մեղանչեց–, սպաննեց–։
Արևմտահայերենի անկանոն բայերն են3.

Անկանոն
բայեր

սահմանական եղանակ
անցյալ կատարյալ

հրամայական 
եղանակ

վաղակատ.
դերբայ

հարա
կատ.

դերբայ

ենթա
կայ.

դերբայ

դնել
զարնել
ընել
ուտել
տանիլ
ըլլալ
գալ
լալ
տալ
դառնալ
երթալ
իյնալ
բառնալ
կենալ

դրի, դրիր, դրաւ
զարկի, զարկիր, զարկաւ
ըրի, ըրիր, ըրաւ
կերայ, կերար, կերաւ
տարի, տարիր, տարաւ
եղայ, եղար, եղաւ
եկայ, եկար, եկաւ
լացի, լացիր, լացաւ
տուի, տուիր, տուաւ
դարձայ, դարձար, դարձաւ
գացի, գացիր, գնաց
ինկայ, ինկար, ինկաւ
բացի, բացիր, բացաւ
կեցայ, կեցար, կեցաւ

դրէ՛, դրէ՛ք
զարկէ՛, զարկէ՛ք
ըրէ՛, ըրէ՛ք
կե՛ր, կերէ՛ք
տա՛ր, տարէ՛ք
եղի՛ր, եղէ՛ք
եկո՛ւր, եկէ՛ք
լա՛ց, լացէ՛ք
տո՛ւր, տուէ՛ք
դարձի՛ր, դարձէ՛ք
գնա՛, գացէ՛ք
ինկի՛ր, ինկէ՛ք
բա՛ց, բացէ՛ք
կեցի՛ր, կեցէ՛ք

դրեր
զարկեր
ըրեր
կերեր
տարեր
եղեր
եկեր
լացեր
տուեր
դարձեր
գացեր
ինկեր
բացեր
կեցեր

դրած
զարկած
ըրած
կերած 
տարած
եղած
եկած
լացած
տուած
դարձած
գացած
ինկած
բացած
կեցած

դնող
զարկող
ընող
ուտող
տանող
եղող
եկող
լացող
տուող
դարձող
գացող
ինկող
բացող
կեցող

3 Յուրաքանչյուր բայի համար ներկայացված են միայն անկանոն ձևերը, այսինքն՝ սահմանական 
եղանակի անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը, հրամայական եղանակը, վաղակատար, հարակատար 
և ենթակայական դերբայները։
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Օրինակ՝ Իր կիսկատար, ամեն կերպով թերի ուսումը կատարեալ իմաստակ 
մը, մեր տգէտ ուսուցիչներուն ճշմարիտ տիպարը ըրած էր զինքը (ԳԶ, էջ 73)։

Հեռացայ պանդոկէն ու հոն թողուցի փշրուած հույսերս ու երազներս. ետիս 
չդարձա (ԳԶ, էջ 90)։

Երկաթագործի քով աշկերտութենէ եկած էր ու կղպանքներու արուեստը 
պէտք եղածէն աւելի սորված էր (ԳԶ, էջ 98)։

Բայց քանի մը օր վերջը էրիկը ձգեր գացեր էր զինքը ու ա՛լ չէր երեւցեր 
(ԳԶ, էջ 35)։

Կան բայեր էլ, որոնք չունեն որոշ եղանակաժամանակային ձևեր։ Դրանք 
կոչվում են պակասավոր բայեր։ Արևմտահայերենում պակասավոր են եմ, 
կամ, գիտեմ, ունիմ բայերը, որոնք ունեն միայն ներկա և անցյալ անկատար 
ժամանակաձևեր, ինչպես նաև երեւիմ, պարտիմ, կրնամ, երդնում բայերը։

Երեւիմ – կերեւիմ (սահմ. եղ., ներկա), կերեւէի (սահմ. եղ., անցյալ), պիտի 
երեւիմ (սահմ. եղ., ապառնի), պիտի երեւէի (սահմ. եղ., անցյալ ապառնի), երեւիմ 
(ըղձ. ներկա), երեւէի (ըղձ. անցյալ), երեւէ՛, երեւէ՛ք (հրամ. եղ.)։ 

Պարտիմ – պարտիմ (ըղձ. ներկա), պարտէի (ըղձ. անցյալ)։
Կրնամ – կրցայ, կրցար, կրցաւ (սահմ. անց. կատ.) մնացած բայաձևերը 

լրացվում են կարենալ բայով՝ պիտի կարենամ, պիտի կարենայի։
Երդնուլ – կ’երդնում (սահմ. եղ. ներկա), կ’երդնուի (սահմ. եղ. անցյալ), պիտի 

երդնում (սահմ. եղ., ապառնի), երդնում (ըղձ. ներկա)։
Օրինակ՝ Մանուկներու կցկտուր ու սահմանափակ բարբառը ունէր (ԳԶ, էջ 34)։
Աջ կողմը՝ անկիւնի սենեակը, էն աղուոր դիրքով, լոյս մը երեւցաւ հանկարծ, ու 

փողոցէն կրցա տեսնել զայն (ԳԶ, էջ 106)։ 

Այսպիսով՝ արևմտահայերենի անկանոն և պակասավոր բայերի վերաբերյալ 
կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունները:

1) Արև ե լա հա յե րե նի և արևմ տա հա յե րե նի ան կա նոն և պա կա սա վոր բա յե րի 
տար բե րու թյուն նե րը բխում են բար բա ռա յին տար բեր հիմ քե րից (արև ե լա հա յե րե
նը ձև ա վոր վել և զար գա ցել է Արա րա տյան բար բա ռի հի ման վրա, որը պատ կա
նում է բար բառ նե րի –ում ճյուղին, իսկ արևմտահայերենը ձևավորվել և զարգացել 
է Կ. Պոլսի բարբառի հիման վրա, որը պատկանում է բարբառների կը ճյուղին)։

2) Ան կա նո նու թյուն նե րը հան դես են գա լիս ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քում և նրա
նից կազմ ված դի մա վոր և ան դեմ ձև ե րում, իսկ ան ցյալ կա տա րյա լի հիմ քը արևմ
տա հա յե րե նում լի նում է ցո յա կան և ար մա տա կան. րե ա կան հիմք չկա, որով հե տև 
պատ ճա ռա կան բա յե րը ստա նում են –ուց մասնիկը (գրաբարյան –ոյց). այսպես՝ 
նստեցուց, խմցուց, հարցուց և այլն։
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СУСАННА ГАРИБЯН

оСобенноСТи разноСПряГаеМыХ ГЛаГоЛов 
в заПаДноарМянСкоМ языке

В данной статье представлены особенности разноспрягаемых глаголов в 
западноармянском языке. Эти особенности обусловлены разностью диалектов, 
легших в основу литературных языков. В основе восточноармянского языка лежит 
Араратский диалект, а в основе западноармянского языка – Константинопольский 
диалект.

SUSANNA GHARIBYAN
PECULIARITIES OF IRREGULAR VERBS 

IN WESTERN ARMENIAN
The following article presents the peculiarities of irregular verbs in Western Ar

menian. These peculiarities are due to the existence of various dialects. The dialect of 
Ararat is the basis of Eastern Armenian, whereas Western Armenian is based on the 
dialect of Constantinople.
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ԴԻԱՆԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԹՈՒՐՔԵՐԵՆԻ ԲԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐԱԴԻՐ 
ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԿՆԱՎՈՐՆԵՐԻ 

ԽՈՆԱՐՀՎԱԾ ԵՎ ՇԱՂԿԱՊԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

Ժա մա նա կա կից թուր քե րե նի բա ռա կազ մու թյան հիմ նա կան, առա վել ար դյու
նա վետ և կեն սու նակ մի ջոց նե րից է կրկնու թյու նը (repetition, reduplication, hendi
adyoin, ikileme): Կրկնու թյու նը տվյալ դեպ քում պետք է դի տար կել ոչ մի այն բա
ռա կազ մա կան, այ լև ձև ա բա նա կան (morfoloji), իմաս տա բա նա կան (anlambilim), 
և շա րա հյու սա կան (sentaks, sözdizimi) առում նե րով1: Հարկ ենք հա մա րում նշել, 
որ թեև հայ լեզ վա բա նա կան միտ քը դե ռևս շատ վա ղուց հստակ տա րան ջա տել 
է հա րադ րա վոր կրկնու թյու նը հա րադ րա կան բա ղադ րու թյան այլ տե սակ նե րից, 
թուրք լեզ վա բա նու թյան մեջ դրանք նույ նա նում են. մի և նույն ան վա նու մով և սահ
ման մամբ բնու թագր վում են թե՛ պար զա պես կրկնա վոր նե րը և թե՛ հա րադ րա կան 
բա ղադ րու թյան այլ տա րա տե սակ ներ: Այդ նույ նաց ման պատ ճառն այն է, որ դա
սա կարգ ման հիմ քում դրվում են ոչ այն քան բա ռա կազ մա կան ձևա կան, որ քան 
իմաս տա բա նա կան հատ կա նիշ ներ. կրկնու թյուն են հա մար վում ոչ մի այն նույն 
բա ռից (ար մա տից), այ լև հո մա նիշ նե րից և նույ նիսկ առն չա կից բա ռե րից ու հա
կա նիշ նե րից կազմ ված հա րադ րու թյուն ները:

Կրկնու թյուն նե րը լայ նո րեն տա րած ված են ժա մա նա կա կից թուր քե րեն թե՛ ժո
ղովր դա խո սակ ցա կան, թե՛ գե ղար վես տա կան խոս քում: Բա ռա կազ մու թյան այս 
եղա նա կի մի ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում ար տա հայ տել բազ մա կի ու թյան, հոգ
նա կի ու թյան գա ղա փար ներ: Հատ կան շա կան է, որ կրկնու թյու նը խիստ բնո րոշ 
է եղել թյուր քա կան լե զու նե րին զար գաց ման յու րա քան չյուր փու լում՝ որ պես ամե
նից կեն սու նակ և կի րա ռա կան բա ռա կազ մա կան մի ջոց2: Թուր քե րե նի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ գո յու թյուն ու նեն կրկնու թյուն նե րի, 
հատ կա պես բա յա կան կրկնու թյուն նե րի բազ մա թիվ կա ղա պա րա ձև եր: Սա կայն 
ժամանա կա կից թուր քե րե նի բա յա կան հա րա դիր կրկնու թյուն նե րը և բա յա կան 
կրկնա վոր նե րը քե րա կա նա կան ար ժեք չու նեն:

Կա ղա պա րա ձև ե րի մի մասն ու նի բուն թյուր քա կան ծա գում, մյուս մա սը փո
խառ ված է օտար լե զու նե րից: Եր կու դեպ քե րում էլ այդ բազ մա թիվ կա ղա պա րա ձև
ե րը ծա ռա յում են խոս քը հարս տաց նե լու, առա վել ազ դե ցիկ, ար տա հայ տիչ դարձ
նե լու հա մար: Հատ կան շա կան է նաև, որ շատ բա յա կան կրկնա վոր ներ և հա րա դիր 
բա ղադ րու թյուն ներ, զար գաց ման որո շա կի փուլ անց նե լով, ձեռք են բե րել կա յուն 
դարձ ված քա յին նշա նա կու թյուն՝ ամ րագր վե լով լեզ վի հիմ նա կան բա ռա գան ձում:

1 B. Özkan, Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarların sözlükbirimsel, dizgesel ve metinsel görünümleri, 
İnternational Perodical For the Languages, Literature and History of Turkic. S. 5, 2010, s. 565.
2 Y. Cürük, Atila İlhanın Kurtlar Sofrası adlı romanında geçen ikilemeler, Adana, 2009, s. 12.
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Թուրք հե ղի նակ նե րի՝ թե մա յի հետ կապ ված սա կա վա թիվ ու սում նա սի րու
թյուն նե րում հան դի պում ենք բազ մա թիվ կրկնու թյուն նե րի և հա րա դիր այլ բա
ղադ րու թյուն նե րի, որոնց մի մասն այ լևս գոր ծա ծա կան չէ, օրինակ՝ yir sub 
(yer ve su) – տեղ ու ջուր, akuru akuru (yavaşça, sesizce, yavaşçacık) – դանդաղ, 
անձայն, կամաց, adruk adruk (ayrı ayrı) – առանձին–առանձին, eb bark – տուն–
տեղ, ընտանիք–երեխա, kız kadın – սովորաբար իգական սեռի երեխաներ և 
չափահասներ3: Սակայն դրա հետ միասին կան նաև բազմաթիվ կենսունակ 
ձևեր` mal mülk – ունեցվածք, geceli gündüzlü – գիշեր–ցերեկ, derlemek toparlamak 
– հավաքել պահել։

Ժա մա նա կա կից թուր քե րե նում բուն թյուր քա կան կա ղա պա րա ձև ե րի կող քին 
կա րող ենք հան դի պել նաև փո խա ռյալ ձև ե րի և բազ մա թիվ նո րա բա նու թյուն նե
րից կազմ ված կրկնու թյուն նե րի, ին չը փաս տում է այն մա սին, որ լեզ վի պատ
մու թյան ներ կա փու լում կրկնու թյուն նե րի մի ջո ցով բա ռա պա շա րի հարս տաց ման 
գոր ծըն թա ցը դեռ շատ ար դի ա կան է4: Թուրք հեղինակները կրկնություն (redupli-
cation) տերմինի դիմաց օգտագործում են İkileme, İkizleme, Çift Söz, Çift Kullanış, 
Koşma Takım, Yakın Anlamlı Çift, Hediadyoin, Yineleme, Tekrarlama, Atıf Grubu, 
Katmerleme, İkiz kelime, Kelime İkilemesi, Pekiştirmeli Sıfat տերմինները5։

Առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում ժամանակակից թուր քե րենի 
բայական հարադիր կրկնությունները և բայական կրկնավորները՝ իրենց բազ մա
թիվ կա ղա պա րա ձև ե րով, ուս տի սույն հոդ վա ծում փորձ ենք արել ներ կա յաց նե
լու ժա մա նա կա կից թուր քե րե նի բա յա կան հա րա դիր կրկնու թյուն նե րի և բա յա կան 
կրկնա վոր նե րի խո նարհ ված տար բե րակ նե րը և ածանց նե րի մի ջո ցով կազմ ված 
ձև ե րը: Բա յա կան հա րա դիր կրկնու թյուն նե րի և բա յա կան կրկնա վոր նե րի կա ղա
պա րա ձև երն առ հա սա րակ լեզ վում մեծ թիվ են կազ մում, և մի և նույն ժա մա նակ 
սրանք լայ նո րեն գոր ծա ծա կան են թե՛ ժո ղովր դա խո սակ ցա կան, թե՛ գե ղար վես տա
կան խոս քում: Դրանց մի ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում խոս քին փո խան ցել զգաց
մուն քայ նու թյուն, ար տա հայտ չա կա նու թյուն, հու զա կա նու թյուն, գոր ծո ղու թյան 
կա տար ման ին տեն սի վու թյուն, իմաս տա յին ուժգ նա ցում, սաստ կա ցում, իմաս տի 
մեղ մա ցում, բազ մա կի ու թյուն, առանձ նու թյուն, բաշ խա կա նու թյուն6:

1. Բայի խոնարհված ձևերով կազմված կրկնություններ
Ժամանակակից թուրքերենում կրկնությունների մեծաթիվ կաղապարաձևեր 

կա րող են կազմվել բայի դիմավոր ձևերի պարզ կրկնության միջոցով. այս 
պարագայում ևս հիմնական իմաստը գործողության կատարման բազ մա
կիությունն է: Կրկնությունների բաղադրիչները կարող են խոնարհված լինել թե՛ 
միևնույն ժամանակով, թե՛ տարբեր ժամանակաձևերով, այսինքն՝ հնարավոր է 

3 H. Eren, İkiz Kelimelerin Tarihine Dair, Dil ve Tarih Fakültesi Dergisi, c. VII, s. 2, Ankara, 1949, s. 283–286.
4 N. Akyalçın, Türkçe İkilemeler Sözlüğü, Ankara, 2007, s. 11.
5 V. Hatiboğlu, Türk Dilinde İkilemeler, Ankara, 1971, H. Eren,նշվ.աշխ., s. 283, Demircan, 1990, D. 
Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK Yayınları, Ankara, 2000, s. 43, S. Çağatay, Uygurca 
Hendiadyonlar, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yıllık Çalışmalar Dergisi, S. 1, 1978, s. 97–144, M. A. Ağakay, 
İkizlemeler Üzerine Türk Dili, C. II. 1953, s. 16–17, B. Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC 
Kitabevi Yayınlatı, İstanbul, 2006.
6  Р. А. Аганин, Повторы и однородные сочетания в современном турецком языке, Москва, 1959, с 28.
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դառնում արտահայտել թուրքերենի բոլոր ժամանակաձևերը7: Օրինակ՝ Memed keçi-
lerle birlikte gözden kayboluncaya kadar döndü döndü (անցյալ) ona baktı. – Մինչև նա 
այծերի հետ կհեռանար տեսադաշտից, Մեհմեդը անընդհատ պտտվելով նայում 
էր նրա հետևից: Katmak karmak – Սուտ բամբասանքի պատճառով միմյանց հետ 
թշնամություն անել: Mahalleye taşınalı henüz üç ay oldu, ama daha şimdiden or-
talığı birbirine kattı kardı (անցյալ–անցյալ). Mahalleliyi birbirine duşman oldu. – 
Երեք ամիս էր արդեն, ինչ տեղափոխվել էին այդ թաղամաս, սակայն արդեն 
հարևանները սկսել են միմյանցից բամբասել, թշնամություն անել: Թաղամասի 
բնակիչները միմյանց թշնամի դարձան: Oldu geçti – անցավ գնաց։ Seçim, doğru-
su fazla bir sürpriz yaratmadan, oldu geçti. – Ընտրությունը, հիրավի, առանց որևէ 
անակնկալի անցավ:

Բաղադրիչներից առաջինը կարող է հանդես գալ անցյալ ժամանակի idi 
ցուցիչով (Geçmiş zaman), իսկ երկրորդը՝ ներկա շարունակական ժամանակաձևի 
ıyor ցուցիչով (Şimdiki zaman kipi)8: Օրինակ՝ döndü dolanıyor  – (անցյալ + ներկա 
շարունակական). Döndü dolanıyordu, akşam geç vakit eve geldi. Շրջեց թափառեց, 
երեկոյան ուշ տուն վերադարձավ: Bitti bitiyor – վերջանում է ու վերջանում: 
Kaynadı kaynıyor – եռում է ու եռում: Oldu oluyor – ուր որ է լինում է: Oldum olası/
olasıya – վաղուց ի վեր:

Առաջին բաղադրիչը կարող է արտահայտված լինել անցյալ ժամանակով (Belir-
li Geçmiş Zaman), իսկ երկրորդը՝ ապառնի (Gelecek zaman) կամ անցյալ և անորոշ 
անցյալ ժամանակներով (Belirsiz Geçmiş Zaman)9: Օրինակ՝ Konuşmak danışmak – 
խոսել – դիմել: Oraya buraya başvurdu. Konuştu danışacak kararını verdi. – Այստեղ–
այնտեղ դիմեց: Խոսեց, խորհրդակցեց, որոշումը կայացրեց: Oldu olacak – եղածը: 
Derken, oldu olacak bari ortalığı da süpüreyim dedim. – Ասացի, որ այսքանը արել 
եմ, մի հատ էլ ավլեմ: Oldu olacak, eğlence ve zevkimizin o tarafını da noksan 
bırakmıyalım. – Այսքանը որ արել ենք, պետք է զվարճանքները և հաճույքների 
մյուս կողմն էլ չթողնենք: Öldü ölecek – մահվան շեմին, մահանալու վրա: Yerde bir 
adam yatıyor, öldü ölecek. – Գետնին ինչ–որ մարդ է պառկած, մահանալու վրա 
է: Olmuş bitmiş – եղած վերջացած: Biz bu dünyada her şeyi olmuş bitmiş bulduk. – 
Մենք այս աշխարհում ամեն ինչ պատրաստի գտանք: 

Հարադրական բաղադրությունների և բայական կրկնավորների բնորոշ 
կաղապարաձևերից է նաև, որ առաջին բաղադրիչը հանդես գա դրական, իսկ 
երկրորդը՝ ժխտական խոնարհումով: Օրինակ՝ çaldı çalmadı – նվագեց թե չէ, duy-
dum duymadım – լսեցի թե չէ, geçti geçmedi – անցավ թե չէ: Դրա կան և ժխտա կան 
ձև երն, ըստ էու թյան, հա րակց վում են մի մյանց և ար տա հայ տում բա ռա յին նոր 
իմաստ: Նման հա րադ րու թյուն նե րի բա ղադ րիչ նե րը ձև ա կա նո րեն թեև պա հում 
են եղա նա կա–ժա մա նա կա յին և դի մաթ վա յին ձև ա բա նա կան կար գե րը, բայց 
դրանց քե րա կա նա կան իմաստ ներն ար դեն մթագ նել են10:
7  B. Özkan, նշվ. աշխ., էջ 569:
8  Ալ. Սաֆարյան, Ա. Սողոմոնյան, Տ. Լոքմագյոզյան, Թուրքերենի դասագիրք, Երևան, «Լուսակն», 
2011, էջ 25:
9  Ալ. Սաֆարյան, Ա. Սողոմոնյան, Տ. Լոքմագյոզյան, նշվ. աշխ, էջ 63:
10  Գ. Մելիքյան, Կրկնավոր և հարադրավոր բարդությունների և զուգորդությունների պարսկերեն–
հայերեն բառարան, «Իրանագիտական կովկասյան կենտրոն», Երևան, 2008, էջ 11:
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Մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում նաև այնպիսի կառույցները, որտեղ 
բաղադրիչներից առաջինը բայ է՝ խոնարհված անցյալ ժամանակով, իսկ երկրորդը՝ 
–ken, dıkça / dikçe, –alı / eli մակբայական դերբայ: Օրինակ՝ Oldu olalı– լինելուց ի վեր: 
İnsanoğlu oldu olalı böyle yanık, acı sesler duyamamıştı – Մարդ արարածի լինելուց ի 
վեր նման աղիողորմ, սրտակեղեք ձայներ չի կարողացել լսել: Okudu okuyalı – ինչ 
նա կարդում է, նրա կարդալուց ի վեր: Dur dururken – կանգնելիս կանգնելիս, Gider-
ken giderken – գնալիս գնալիս, Okurken okurken – կարդալիս կարդալիս: Büyüttükçe 
büyütmüş – արագորեն մեծանալ: Geldim geleli – իմ գալուց ի վեր:

Կրկնությունների և հարադիր բաղադրությունների մեծաթիվ կաղապարաձևեր 
են կազմվում նաև ընդարձակ ներկա ժամանակաձևով (Geniş zaman) խոնարհված 
բայերից: Օրինակ՝ Olur biter – կվերջանա կգնա: Hepten yasak ederim sana bu 
aleti, olur biter. – Անմիջապես կարգելեմ քեզ այդ գործիքին ձեռք տալ, կվերջանա 
կգնա: Öğrenmek unutmak – սովորել ու մոռանալ: Öyle ezber yaparak çalışırsan 
çok çabuk öğrenir unutursun. – Այսպես անգիր անելով եթե սովորես, շատ 
արագ կսովորես ու կմոռանաս: Öğurmek uğunmak – ործկալ: Böyle rakı bira her 
gördüğünü karıştırırsan, tabii bütün gece öğürür uğunursun. – Եթե այսպես քեզ 
պատահած ամեն խմիչք իրար խառնես, իհարկե, ողջ գիշեր կործկաս: 

Այս տեղ ևս բա ղադ րիչ նե րից մե կը կա րող է լի նել հաս տա տա կան, իսկ մյու
սը՝ ժխտա կան: Ի դեպ, շատ կա րև որ է նաև բա ղադ րիչ նե րի հեր թա կա նու թյու նը. 
որ պես կա նոն՝ առա ջի նը միշտ հան դես է գա լիս բա յի հաս տա տա կան, իսկ երկ
րոր դը՝ ժխտա կան ձևով: Doğar doğmaz – ծագած–չծագած: Gelir gelmez – եկած–
չեկած: Görünür görünmez – տեսած–չտեսած: İster istemez – ուզած–չուզած:

Հար կադ րա կան եղա նա կով դրված բա ռե րի կրկնու թյան մի ջո ցով ար տա
հայտ վում է գոր ծո ղու թյան կա տար ման անհ րա ժեշ տու թյուն, պար տադ րու թյուն: 
Նման կա ռույց նե րում դի մո րոշ ածանց նե րը կցվում են կրկնու թյան մի այն երկ րորդ 
բա ղադ րի չին: Օրի նակ` Selmanın katilini bulmalı bulmalıyız. – Մենք պարտադիր 
պետք է գտնենք Սելմային սպանողին:

Կրկնու թյան մեկ այլ տե սակ է, երբ բա ղադ րիչ նե րից առա ջի նը հան դես է գա
լիս բա յի խոնարհված ձև ով և մի ա ժա մա նակ հո լով ված է տրա կան –a/e, –ya/ye 
մաս նի կով: Կրկնու թյան այս ձևը հիմ նա կա նում կազմ վում է մի այն մի և նույն բա յի 
կրկնու թյամբ և շատ լայն տա րա ծում ու նի11: Այս կա ղա պա րա ձև ե րի մի ջո ցով խոս
քին հնա րա վոր է դառ նում փո խան ցել առա վել զի ջո ղա կան երանգ: Haydi diyelim 
köyü yaktınız yakmağa. – Դե ինչ, գյուղը մենք այրեցինք:

Իմաստաբանական առու մով այս կա ռույ ցին շատ մոտ են բա յա նուն նե րը, 
որոնք իրենց հեր թին ստա նում են պատ կա նե լու թյան եզա կի թվի եր րորդ դեմ քի 
ածանց (sı/si/su/sü, ı/i/u/ü/) և տրական հոլով (a/e, ya/ye), իսկ առա ջին բա ղադ
րի չը հան դես է գա լիս խո նարհ ված տար բե րա կով: Ի դեպ՝ հատ կան շա կան է, որ 
ան կախ քե րա կա նա կան դեմ քից՝ պատ կա նե լու թյան ածան ցը դրվում է եր րորդ 
դեմ քով12: Օրինակ` Eşyaları teslim ettim etmesine, lakin peşini bırakmadım. – Ինչ 
վերաբերում է իրերին, տվեցի, սակայն շարունակեցի դրանց հետևից գնալ:

11 M. Y. Özezen, Türkiye Türkçesinde +a ve –a ekli zarflar üzerine, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,C. 17, 
sayı 2, 2008, s. 329.
12  Р. А. Аганин, նշվ. աշխ., 1959, էջ 47.
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Նշված կա ղա պա րա ձև ե րը հիմ նա կա նում կի րառ վում են ժո ղովր դա խո սակ ցա
կան լեզ վում, և բա ղադ րիչ նե րի հեր թա կա նու թյու նը կա րող է փո փոխ վել` խո սո
ղի զգաց մուն քայ նու թյամբ, հու զա կա նու թյամբ պայ մա նա վոր ված: Կա րև որ է նշել 
նաև, որ ժա մա նա կա յին ցու ցի չի փո փո խու թյան հետ մեկ տեղ փո փոխ վում է նաև 
կա ռույ ցի իմաս տա բա նա կան առանձ նա հատ կու թյու նը: Այս պես, օրի նակ, եթե 
բա ղադ րիչ նե րից մե կը հան դես է գա լիս ապառ նի ժա մա նա կով, ապա կրկնու թյու
նը ստա նում է պար տադ րա կան իմաս տա վորում: Öleceğim ölmeğe – մահանալը 
կմահանամ: Çukurovada günün batışını bir daha gördüm ya. – Մահանալը 
կմահանամ, բայց մեկ անգամ էլ Չուկուրովայում կտեսնեմ մայրամուտը:

Այսպիսով, պետք է նշել, որ բայական կրկնավորները քերա կա նա կան հա տուկ 
ձև եր չեն. դրանք օգ տա գործ վում են զուտ լեզ վա ո ճա կան առու մով՝ խոս քին առա
վել ար տա հայտ չա կա նու թյուն, հու զա կա նու թյուն հա ղոր դե լու նպա տա կով, ուս տի 
այս տեղ կա րող է լի նել բա յի թե՛ եր կա կի, թե՛ եռա կի և թե՛ քա ռա կի կրկնություն: 
Օրինակ՝ Sen bakma havanın durgunluğuna derya dediğin uyur uyur uyanır. – 
Դու մի՛ նայիր եղանակի հանգստությանը. ծովը քնում, քնում, արթնանում է: Şu 
muazzam temaşa bir an durmıyor daima değişiyor değişiyor. – Այդ հսկայական 
ցուցադրությունը ոչ մի պահ կանգ չէր առնում, անընդհատ պտտվում էր ու 
պտտվում: Kah sağa, kah sola dönüyor, bazen sakiye, bazen köçeye bitkin bitkin 
bakıyor, bakıyor, baktıkça kendinden geçiyor. – Մեկ պտտվում էր աջ, մեկ ձախ, 
երբեմն շատ ընկճված նայում էր գինեգործին, հետո՝ պարող տղային, և որքան 
շատ էր նայում, այնքան ավելի ու ավելի էր կորցնում գիտակցությունը: Hani 
anlaşıldı anlaşıldı. – Ա՛յ հիմա ամեն ինչ պարզ է:

Այնո ւա մե նայ նիվ հնա րա վոր է, որ բա ղադ րիչ նե րից մե կը և, որ պես կա նոն, 
առա ջի նը, հան դես գա բա ռա կազ մա կան և ձև ա կազ մա կան ածանց նե րի սղված 
տար բե րա կով: Նա խա դա սու թյան մեջ նման կա ռույց նե րը կա տա րում են մեկ մի
աս նա կան ան դա մի գոր ծա ռույթ:

2. Շաղկապավոր բայական կրկնություններ
Ժա մա նա կա կից թուր քե րե նի բա յա կան հա րա դիր կրկնու թյուն նե րի բազ մա

թիվ կա ղա պա րա ձև ե րի թվում կա մի խումբ, որի բա ղադ րիչ նե րը կա պակց ված 
են լի նում զա նա զան ներ դիր ածանց նե րով, շաղ կապ նե րով կամ սպա սար կու բա
ռե րով: Ամե նա տա րած ված և գոր ծա ծա կան ներ դիր ածանց ներն են –da, – mi, –ha, 
–ki, –ve, –be13: Այս ներդիր ածանցները խիստ բնորոշ են ոչ միայն բայական, այլև 
անվանական կրկնություններին: Օրինակ՝ atar mı atar? – նետի թե նետի, Bırakmam 
da bırakmam – չթողնեմ հա չթողնեմ, Gelir mi gelir? – գալիս է գալի՞ս, Oku da oku. 
– կարդա՛ հա կարդա՛, Okumalı da okumalı – պետք է կարդա հա կարդա, Okuyacak 
da okuyacak. – կկարդա հա կկարդա, Okuyor da okuyor – կարդում է ու կարդում, 
Yapar mı yapar? – անում է անո՞ւմ, Güldü mü güldü? – ժպտում է ժպտո՞ւմ; Yapacağım da 
yapacağım – կանեմ ու կանեմ: Oğlan gözlerde büyüdü da büyüdü. – Տղան մեծանում 
էր օր օրի, (մեծանում ու մեծանում):

13  B. Özkan, Türkiye Türkçesinde İkili Tekrarlar–Derlem Tabanlı Bir Uygulama, Çukurova Üniversitesi, 
Adana, 2010, s. 13.



ԶՈՒԳԱԴՐԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

36

Առանձ նա կի ու շադ րու թյան է ար ժա նի ha ներ դի րը: Տվյալ պա րա գա յում ha–ն 
պար զա պես ձայ նար կու թյուն է: Այս մաս նի կը իմաս տա յին ուժգ նաց ման նպա տա
կով բա յա կան ձև ե րի հետ լայ նո րեն կի րառ վում է նաև ժա մա նա կա կից ադր բե ջա
նե րե նում14: Նմա նա տիպ կա ռույց նե րի հա մար սո վո րա բար քե րա կա նա կան հենք 
են բա յի դի մա վոր ձև ե րը: Օրինակ՝Biz yola çıktık, yol tozlu uğru bomboş, sür ha 
sür. – Մենք ճանապարհ ընկանք, ճանապարհը փոշոտ էր, բավականին ազատ, 
քշի՛ր հա քշի՛ր:

Իմաս տա բա նա կան առու մով նման կա ռույց նե րը մատ նան շում են տև ա կա
նու թյուն, բազ մա կի ու թյուն, գոր ծո ղու թյան կա տար ման ուժգ նա ցում: Կրկնու թյան 
նման տե սակն առա վել բնո րոշ է ժո ղովր դա խո սակ ցա կան լեզվին15։

Գոր ծո ղու թյան տև ա կա նու թյու նը և իմաս տա յին ուժգնա ցումն առա վել ընդգ ծե
լու հա մար կի րառ վում է նաև ki ստո րա դա սա կան շաղ կա պը: Այս շաղ կա պի մի
ջո ցով կազմ ված բա յա կան կրկնա վոր նե րին բնո րոշ է գոր ծո ղու թյան աս տի ճա նա
կան ուժգ նաց ման իմաստ: Bu şehir de meğer tam para tuzağıymış dedi, bir yerden 
kurtuluyoruz, bir yere düşüyorüz. Düşüyoruz ki düşüyoruz. – Այս քաղաքը իսկական 
ծուղակ է, – ասաց նա, – մեկ վայրից փրկվում ենք, ընկնում ենք մեկ ուրիշ վայր: 
Ընկնում ենք ու ընկնում:

Ժա մա նա կա կից թուր քե րե նում շատ տա րած ված է նաև պարս կա կան be նախ
դիր–ածան ցի մի ջո ցով կազմ ված կրկնու թյուն նե րի տե սա կը: Պարս կե րե նում այս 
ածան ցը առա վե լա պես ծա ռա յում է մակ բա յա կան նշա նա կու թյամբ բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րի ձև ա վոր ման հա մար և հիմ նա կա նում կա տա րում է հա յե րե նի 
տրա կան հո լո վի թե քույ թի դեր16: Առա ջին իսկ հա յաց քից ակն հայտ է, որ այս ձևը 
նույ նու թյամբ կա տար ված փո խա ռու թյուն է պարս կե րե նից: Սա կայն դառ նա լով 
ինք նու րույն, պարս կա կան ձև ին զու գա հեռ մի ջոց՝ այս կա ռույ ցը թուր քե րե նում 
կազմ վում է ոչ մի այն արա բա–պարս կա կան, այ լև բուն թյուր քա կան բա ռե րից: 
Թուր քե րե նում, սա կայն, հարկ է նշել, որ be ածանցն ու նի կի րա ռու թյան ավե լի լայն 
ոլորտ: Օրի նակ՝ պարս կե րե նում այս ածան ցը կի րա ռե լի չէ բա յի դի մա վոր ձև ե րի 
հետ, մինչ դեռ դա խիստ տա րած ված է ժա մա նա կա կից թուր քե րենում17: Asyanın 
bağrı doldu Şark yutmıyacak artık. Bıktık be bıktık. – Ասիայի համբերությունը 
սպառված է, Արևմուտքը այլևս չի համբերի: Հոգնել ենք արդեն: 

ժամանակակից թուրքերենում գործողության կատարման տևականության և 
ուժգնության արտահայտման համար լայնորեն կիրառվում է նաև bir քանակական 
թվականը, որն այս պարագայում ստանձնում է çok մակբայի իմաստային 
գործառույթ: Դրվում է բայերից անմիջապես առաջ: Օրինակ՝ İçeri bir gidip bir gel-
en yaklaşıklı ağabey, benim yarım kalmış ödevi bulamadığını özür dileyerek açıkladı. 
– Ներս ու դուրս անող այդ համակրելի եղբայրը ներողություն խնդրելով հայտնեց, 
որ չի կարողանում գտնել իմ կիսատ թողած հանձնարարությունները:

Ամ փո փե լով նշենք, որ թուր քերե նի զար գաց ման յու րա քան չյուր փու լում կրկնու
թյու նը եղել և մնում է որ պես խիստ կեն սու նակ և կի րա ռա կան բա ռա կազ մա կան 
14  Э. В. Севортян, Словообразование в тюрских языках, Москва, 1956, стр. 323.
15  Ahmet Cevat Emre, Türk dilbilgisi, Istanbul, 1945, s. 15.
16  Մ. Բախշինյան, Հ. Բիանջյան, Լ. Ղազարյան, Գ. Մելիքյան, Պարսկերենի դասագիրք, Երևան, 
2011, էջ 198:
17  Р. А. Аганин, նշվ. աշխ., 1959, էջ 30.
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մի ջոց: Թուր քե րե նի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ գո յու թյուն 
ու նեն կրկնու թյուն նե րի՝ բա յա կան կրկնա վոր նե րի և հա րա դիր բա ղադ րու թյուն
նե րի բազ մա թիվ կա ղա պա րա ձև եր: Մի ա ժա մա նակ պետք է նշել, որ ժա մա նա
կա կից թուր քե րե նի բա յա կան կրկնա վոր նե րը և հա րա դիր բա ղադ րու թյուն նե րը 
քե րա կա նա կան հա տուկ ձև եր չեն: Խո նարհ ված բա յա կան կրկնու թյուն ներ կա րե
լի է կազ մել բա ղադ րիչ նե րից յու րա քան չյու րը կամ մի այն որևէ մե կը ցան կա ցած 
ժա մա նա կա ձև ով խո նար հե լով, այ սինքն՝ այդ եղա նա կով հնա րա վոր է դառ նում 
ար տա հայ տել թուր քե րե նի բո լոր ժա մա նա կա յին ձև ե րը:

Դրանք լայ նո րեն գոր ծած վում են թե՛ գե ղար վես տա կան և թե՛ ժո ղովր դա խո
սակ ցա կան լեզ վում՝ խոս քին առա վել ար տա հայտ չա կա նու թյուն և զգաց մուն քայ
նու թյուն հա ղոր դե լու նպա տա կով: Կա ղա պա րա ձև ե րի մի մասն ու նի բուն թյուր
քա կան ծա գում, մյուս մա սը փո խառ ված է օտար լե զու նե րից: Եր կու դեպ քում էլ 
այդ բազ մա թիվ կա ղա պա րա ձև ե րը ծա ռա յում են խոս քը հարս տաց նե լու, առա
վել ազ դե ցիկ, ար տա հայ տիչ դարձ նե լու հա մար: Հատ կան շա կան է նաև, որ շատ 
բա յա կան կրկնա վոր ներ և հա րա դիր բա ղադ րու թյուն ներ, զար գաց ման որո շա կի 
փուլ անց նե լով, ձեռք են բե րել կա յուն դարձ վա ծա յին նշա նա կու թյուն՝ ամ րագր վե
լով թուր քե րե նի բա ռա պա շա րում:
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ДИАНА АЙРАПЕТЯН
СПряГаеМые и СоЮзные ФорМы ГЛаГоЛЬныХ ПовТоров и 

оДнороДныХ СоЧеТаниЙ в СовреМенноМ ТУреЦкоМ языке
Основой  глагольного повторения в турецком языке могут служить личные 

формы глагола, выражающие грамматическую категорию времени. Глагольные 
повторения являются внеграмматическим, чисто эмоциональным средством 
выражения длительности, многократности, интенсивности совершения  действия. 
В глагольных повторениях иногда в качестве средства усиления  значения 
повторяющегося  слова  употребляются разные  частицы и союзы. В некоторых 
случаях наблюдается также  переосмысление и отрыв  общего значения  от 
значений  сочетающихся компонентов, в результате чего  создаются  выражения  
с идиоматизированной семантикой.

DIANA HAYRAPETYAN
FInITe and COnneCTIVe FORMS OF VeRBaL RePeTITIOnS  
and HOMOgeneOuS eXPReSSIOnS In MOdeRn TuRKISH 

Turkish is very productive in forming repetitions from verb–stems. Furthermore, 
pronouns, conjuctions and interjections may occur redublicated in Turkish. Redupli
cated word stems may be in simple, derived or compounded forms where the simple 
ones are more productive in constituting reduplicative structures.The additional re
petitive suffixes have important roles in creating the meaning distinction in reduplica
tive process. They give the verb an additional meaning of iteration, continuation and 
frequency.
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ՊԱՏՄԱԿԱՆԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՆԱԽԱԾԱՆՑՆԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ  
ԽՆԴՐԻ ՇՈՒՐՋ

Արդի հայերենը առավելապես կցական լեզու է: Գրաբարում թեքականության 
տարրերը թեև ավելի շատ են, այնուամենայնիվ բառակազմության մեջ դարձյալ 
գերիշխում է կցականությունը: Դա նշանակում է, որ բառակազմական հիմնական 
միջոցներ են ածանցները, մասնավորապես նախածանցներն ու վերջածանցները:

Ար դի հայ քե րա կա նա գի տու թյան մեջ տար բեր, եր բեմն իրա րա մերժ կար ծիք
ներ կան հա յե րե նի նա խա ծանց նե րի բնույ թի և ծագ ման վե րա բե րյալ: Ավան դա բար 
գե րիշ խում է այն կար ծի քը, թե նա խա ծանց նե րը հա յե րե նին բնո րոշ չեն, եղած նե րը՝ 
չնչին բա ցա ռու թյուն նե րով, ար հես տա կան ներ մու ծում ներ են լեզ վի մեջ և վե րա բե
րում են գրա յին շրջա նին: Ահա այդ տե սա կե տի մի քա նի վկա յու թյուն ներ:

Հ. Աճառյանը «Հայոց լեզվի պատմության» 2–րդ հատորում (Եր., 1931), 
խոսելով հունաբան հայերենի մասին, գրում է. «Ե դարից հետո, երբ հայերը ձեռք 
զարկեցին հունաց փիլիսոփայական գրվածքները թարգմանելու, տեսան, որ 
հայերենը բավական չէ փիլիսոփայական արվեստական մշակված լեզվի բոլոր 
նրբությունները պատկերացնելու: Այդ րոպեից պահանջ զգացվեց հայերենի այս 
տկար կողմը զորացնելու, պակասությունը լրացնելու: …. Ե դարից հետո՝ Զ–Ը 
դարերի շրջանում, դուրս են եկել մեր մեջ անհատներ, որոնք արհեստականորեն 
փոխել են հայերենը՝ համաձայն հունարենի, որով և գրել և կամ ավելի ճիշտ՝ 
թարգմանել են բազմաթիվ փիլիսոփայական գրվածքներ: Այս հայերենը կոչվում 
է հունաբան հայերեն: ….մեր հին հունաբանները …. որոշեցին հնարել հայերեն 
նախամասնիկներ՝ համաձայն հունարենի» (էջ 143–144): Ապա Հ. Աճառյանը 
թվարկում է այդ նախամասնիկները՝ թվով 23՝ իրենց հունարեն համարժեքներով: 
Դրանք են՝ ապ–, առ–, արտ–, բաղ–, բաց–, գեր–, դեր–, ենթ–, հակ–, հոմ–, 
մակ–, յար–, ներ–, շաղ–, շար–, պար–, ստոր–, վեր–, տար–, տրամ–, փար–, 
փաղ–, փոխ–: Այնուհետև հեղինակը գրում է. «Այս նախամասնիկները հնարելուց 
հետո մեր հունաբան հեղինակները սկսեցին անխնա և ստրկորեն թարգմանել 
այն բոլոր հունարեն բառերը, որ կազմված էին համապատասխան մասնիկներով, 
առանց ուշադրություն դարձնելու, թե հայերենի մեջ այդ բառերի համազորները 
կան, թե չկան» (էջ 144): Հետագա օրինակներով, բնագրային վկայություններով, 
համեմատություններով Հ. Աճառյանը մի շարք վերապահումներ է անում՝ ցույց 
տալով, որ նախ՝ հունաբանների ածանցաստեղծ գործունեությունը նախահիմքեր 
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ուներ ոսկեդարյան գրաբարում (օրինակ՝ շարագրեալ բառը Փար պե ցու լեզ վից), 
երկ րորդ՝ նա խա ծանց նե րի ներդ րումն ու կա յա ցու մը տև ա կան գոր ծըն թաց է եղել 
և ու նի իր զար գաց ման փու լե րը (էջ 155–156, 162–163): Մյուս կող մից՝ Հ. Աճա ռյա
նը նկա տում է, որ «հու նա բան նե րի նո րա մու ծու թյանց մե ծա գույն մա սը հան ված է 
հա յե րե նի ար դեն ու նե ցած տար րե րից, որոնք ձև ա վոր ված են հա մե մատ հու նա
րե նի՝ եր բեմն նույն իսկ ձայ նով կամ հնչու մով հար մա րեց նե լով նրան: ….ոչինչ չկա 
բո լո րո վին ինք նահ նար: Ինք նահ նար է մի այն այդ տար րե րի գոր ծադ րու թյան ձևն 
ու եղա նա կը» (էջ 163–164): Այս վեր ջին պնդու մից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նա
խա ծանց նե րի մեծ մա սը (և առա ջին հերթին ապ–, առ– ածանցները, որ հայտնի 
են շատ ավելի հնուց) հունաբանների «հնարածը» չեն: Կամ էլ «հնարել» բառը Հ. 
Աճառյանը գործածել է «հարդարել, ձևավորել, հարմարեցնել» իմաստով: Նրան 
կարդացողները, սակայն, թյուրիմացաբար հասկացել են «ստեղծել, սարքել, 
շինել» իմաստով:

Հ. Աճառյանի առանց այն էլ չափազանցված ու խտացված, երբեմն էլ 
թեթև հումորով տրված որոշ բնորոշումներ ու եզրահանգումներ հետագա 
ածանցագետների կողմից շատ լուրջ են ընդունվել, հանվել են խոսքաշարից, 
զատվել են դրանց մասին Աճառյանի վերոհիշյալ վերապահումներից, ավելի 
են չափազանցվել, դարձել կտրական ու միակողմանի: Օրինակ՝ Գ. Սևակը 
«Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց» գրքում (Եր., 1955), խոսելով ար մատ
ների գիտակցված հնչյունափոխությամբ («արհեստական կերպով որոշ հնչյուններ 
հերձելու, կտրելու միջոցով») ածանցների առաջացման հնարավորության մասին, 
գրում է. «Արժե հիշել, որ հունաբան դպրոցի հեղինակները գլխավորապես այս 
եղանակով հայոց լեզուն հարստացրին 23 նախածանցով՝ լրացնելով այն խոշոր 
բացը, որ ուներ մեր լեզուն մինչև այդ: (Ծանոթություն: Մինչև հունաբան դպրոցի 
հրապարակ գալը հայոց լեզուն բացի ժխտական նախածանցներից ուրիշ 
նախածանց չուներ): Ահա հունաբան դպրոցի ստեղծած նախածանցները» (էջ 178), 
և հեղինակը նույնությամբ ներկայացնում է Հ. Աճառյանի բերած վերոհիշյալ ցանկը:

Ավելի մեղմ է արտահայտվել Ա. Մուրվալյանը «Հայոց լեզվի բառային կազմը» 
գրքում (Եր., 1955): Նա հետագայում ուրիշների կողմից նախածանց կոչված 
ձևույթներն անվանում է նախամասնիկներ: Հունաբան դպրոցին վերագրվող 
ածանցների մասին գրել է. «Այդ նախամասնիկները կազմվել են հունարենի 
ընդօրինակումով ու պատճենումով, բայց հայոց լեզվի նյութի հիման վրա, և 
բոլորովին խորթ չեն եղել հայերենի ոգուն: Եվ դա այն պատճառով, որ հայերենը, 
ճիշտ է, վերջամասնիկների կամ վերջածանցների համեմատությամբ շատ քիչ, 
բայց այնուամենայնիվ ունեցել է և ունի որոշ նախամասնիկներ» (էջ 244): Ապա 
ներկայացնում է նախամասնիկների չորս խումբ՝ ա) ժխտական մասնիկներ (ան–, 
տ–, չ– և այլն), բ) նախդիր–նախամասնիկներ (առաջ, զատել, ընդունել), տարբեր 
նախադրություններ կամ մակբայներ (առաջադրել, դիմադրել, կանխատեսել, 
նախաբան, հետաձգել, միջամտել, մոտակա, շրջապատել, վայրահաչել), 
գ) այլ մասնիկներ, օրինակ՝ համ– // համա– (համախմբել, համախոհ), անդր– 
(անդրադառնալ, անդրծովյան) (էջ 244–253): Ապա շարունակում է. «Այս է պատճառը, 
որ հունարենի նմանողությամբ կամ պատճենումով և հայերենի նյութի հիման 
վրա հունաբան հայերենում կազմված մի շարք նախամասնիկներ հետագայում 
(հայերենում) ձեռք են բերում որոշ կենսունակություն, և դրանցով տարբեր բառերից, 
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այս կամ այն չափով, նոր բառեր են կազմվում հունարենի ու լատիներենի, XIX և 
XX դարերում արդեն մանավանդ ռուսերենի ազդեցության տակ» (էջ 244): Ա. 
Մուրվալյանը թվում է «հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչների կողմից ստեղծված 
տարբեր բառաձևերում քարացած» 10 նախամասնիկ՝ բաղ–, դեր–, հոմ–, մակ–, 
շաղ–, շար–, պար–, տրամ–, փար–, փաղ–, և արդի հայերենում բառակազմական 
արժեք ունեցող 12 մասնիկ՝ առ–, արտ–, բաց–, գեր–, ենթ–, հակ–, հար–, ներ–, 
ստոր–, վեր–, տար–, փոխ– (էջ 246–252): Սրանք բոլորը Հ. Աճառյանի բերած ցանկից 
են: Իրավացիորեն դուրս է թողնված միայն ապ–ը: Նկատենք, որ Ա. Մուրվալյանը 
հակված է հունաբան դպրոցին վերագրելու ոչ այնքան նախածանցների ստեղծումը, 
որքան դրանցով նորանոր բառերի կազմումը:

Ս. Էլոյանը «Ածանցները ժամանակակից հայերենում» մենագրության մեջ (Եր., 
1963) գրում է. «Հին հայերենը, բացի ժխտական նախածանցներից, համարյա թե 
չի ունեցել նախածանցներ» (էջ 102): Նույն գրքի «Հունաբան դպրոցի ստեղծած 
նախածանցները» վերնագրի ներքո, հիմնականում կրկնելով Հ. Աճառյանի 
տեսակետները, ներկայացնում է նույն 23 նախածանցները, ապա, հետևելով 
Գ. Սևակի՝ արհեստական ածանցակերտման տեսակետին, եզրակացնում 
է. «Հունաբան դպրոցի ստեղծած նախածանցների առաջացումը, ինչպես 
տեսանք, արդյունք չէ լեզվի զարգացման պատմական և տևական ընթացքի, 
այսինքն՝ բնականոն զարգացման, որի ընթացքում ածանցն աստիճանաբար 
և դանդաղորեն է զանազանվում իր սկզբնարմատից ու ապրում իմաստի 
մթագնման կամ դրա հետ զուգընթաց՝ հնչյունափոխման պրոցես: Ընդ որում՝ այդ 
դանդաղ և աստիճանական պրոցեսը կարող է ունենալ դարերի պատմություն» 
(էջ 64): Նույն գրքում հունաբաններին են վերագրված պասկերենից ավելի վաղ 
փոխառված ապ– (էջ 57), համ– (էջ 65) նախածանցները, նախդիրից ծագած 
առ– (էջ 57) նախածանցը: Բայց ահա էջ 103–104–ում հեղինակը գրում է. «Բացի 
ժխտական և հունաբան դպրոցի ստեղծած նախածանցներից, …. հայերենը 
ունեցել է նաև այլ նախածանցներ՝ անդր– և համ–»1: Գրքի վերջում՝ ածանցների 
ընդհանուր ցանկում (էջ 231–237), ներկայացված են նաև զ–, ընդ–, ըստ–, ի–, ց– 
ոչ ժխտական նախածանցները՝ առանց մեկնաբանության: Ի դեպ, հատկապես 
տար– ածանցով կազմված բառերի վերաբերյալ Ս. Էլոյանը նկատում է. «Հիշյալ 
բառերի մեծ մասը հին հայերենում բարդ բառեր էին, որոնք այժմ դիտվում են 
իբրև նախածանցավոր կազմություններ» (էջ 63):

Ս. Ղազարյանը «Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն» գրքում (Եր., 1981) 
գրաբարյան շրջանի հայերենի մասին գրում է. «Նախածանցներ նա համարյա 
չի ունեցել իր զարգացման ավելի վաղ շրջանում» (էջ 147): Այնուհետև թվարկում է 
հունաբանների ստեղծած 27 նախածանց՝ առ–, ապ–, արտ–, բաղ–, բաց–, փաղ–, 
շար–, շաղ–, ջոկ–, պատ–, յար–, տար–, թափ–, ներ–, բակ–, հակ–, պար–, 
ենթ–, ստոր–, մակ–, վեր–, նախ–, գեր–, դեր–, փոխ–, հոմ–, համ– (էջ 147): 
Հ. Աճառյանի բերած ցանկից այստեղ բացակայում են տրամ–, փար– ածանցները, 

1  Նկատենք, որ ամենա–ն մինչև Է. Աղայանի, Հ. Բարսեղյանի «Հայոց լեզու. 5–7–րդ դասարանների 
համար» (Եր., 1969) դասագիրքը (էջ 150) նախածանց չի համարվել: Այնուհետև դա նախածանցների 
շարքում ներկայացրել է Ս. Գալստյանը (Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից հայերենում, 
Եր., 1978, էջ 188–189): Ամենա–ի ածանցական կիրառության մասին ակնարկ ունի Հ. Աճառյանը 
(Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 7, Եր., 2005, էջ 166):
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ավելացված են թափ–, բակ–, ջոկ–, պատ–, նախ–, համ– ածանցները: 
Հունաբաններին վերագրվող ածանցների մասին Ս. Ղազարյանը գրում է. «Հիշյալ 
նախածանցներով կազմված բառերը հիշատակված չկան հինգերորդ դարի 
առաջին կեսի մեր մատենագիրների գործերում, որովհետև դրանք կազմվել են 
ուշ շրջանում, հատուկ են եղել հունաբան հայերենին» (էջ 169): Այս պնդումը, 
ինչպես կտեսնենք ստորև, միայն մասամբ է ճիշտ և հապճեպ եզրակացության 
հետևանք է:

Ա. Սուքիասյանը «Ժամանակակից հայոց լեզու» գրքում (Եր., 1982) գրում է. 
«Հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչների կողմից 5–7–րդ դարերում հունարենի 
նմանողությամբ կազմվել են հայերենի՝ ապ–, առ–, արտ–, բաղ–, բաց–, գեր–, 
դեր–, ենթ–, հակ–, համ– (հոմ–), հար– (յար–), մակ–, նախ–, ներ–, շաղ–, շար–, 
պար–, ստոր–, վեր(ա)–, տար–, տրամ–, փաղ–, փար– նախածանցները» (էջ 
330–331): Սա ևս գրեթե նույն՝ Հ. Աճառյանի բերած ցանկն է՝ առանց փոխ–ի, 
հավելած նախ–ը և համ–ը (իբրև հոմ–ի տարբերակ):

Հ. Պետրոսյանը «Հայերենագիտական բառարանում» (Եր., 1987) գրում 
է. «Դասական գրաբարը նկատելիորեն աղքատ էր նախամասնիկներով: 
Հունաբանների ստեղծած նախածանցները զգալի չափով ընդլայնեցին հայերենի 
բառակազմական ոլորտը: Բառապաշարի հարստացման մեջ էական դեր 
ունեցան մասնավորապես հետևյալները» (էջ 426), և հեղինակը նույնությամբ 
ներկայացնում է նախածանցների՝ Հ. Աճառյանի բերած վերոհիշյալ ցանկը:

Ա. Մուրադյանը «Հունաբան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերականական 
տերմինաբանության ստեղծման գործում» գրքում (Եր., 1971), խոսելով հունաբան 
դպրոցի «դիպուկ ու հաջող նորամուծությունների» մասին, համարում է, որ դրանք 
«բխել են հայերենի ոգուց, կատարվել են անհրաժեշտաբար և համապատասխան 
լինելով հայոց լեզվի զարգացման ներքին օրինաչափություններին՝ սերտորեն 
ձուլվել են նրա մեջ» (էջ 66): Սակայն անդրադառնալով հունաբան դպրոցի 
բառաշինական աշխատանքներին՝ նույն հեղինակը հայերենի գրեթե բոլոր 
նախածանցները վերագրում է հունաբան դպրոցին: Աշխատության էջ 138–ում 
իբրև «հունաբան դպրոցի կերտած առավել գործածական նախածանցներ» են 
ներկայացվում ապ–, առ–, արտ–, բաղ–, բաց–, գեր–, դեր–, ենթ–, հակ–, հոմ–, 
մակ–, յար–, նախ–, ներ–, շաղ–, շար–, պար–, ստոր–, վաղ–, վեր–, տար–, 
տրամ–, փաղ–, փար–, փոխ–, ըստ–, ընդ– ածանցները (27 հատ): Էջ 152–ում, 
որպես եզրակացություն, Ա. Մուրադյանը գրում է. «Հունաբան դպրոցի ստեղծած 
նախածանցներից» արդի հայերենում «առավել կենսունակ են արտ–, գեր–, 
հակ–, համ–, ներ–, վեր– նախածանցները»: Իսկ էջ 136–ում, խոսելով Դիոնիսոս 
Թրակացու «Քերականության արվեստ» գրքի՝ Ե դարի հայերեն թարգմանության 
մասին, գրում է. «Այնուհետև թարգմանիչը տվել է հունաբան դպրոցի կերտած 
նախածանցների լրիվ ցանկը, այն է՝ ներ, արտ, ատր, ապ, բաց, նը, ին/ըն, 
բար, բաղ, շար, շաղ, մուշտ, զով, ջոկ, պատ, նախ, կանուխ, վաղ, առ, արդ, 
վեր, ըստ, ընդ, ենթ, ստոր, խուն, ունջ, զկնի, ետ, տար, մատ, յար, քող, գաւ, 
թափ, պար, կար, փար, բակ, հիռ, թեռ, հակ, դեր, փոխ, մակ, քան, գեր, 
աւել, վասն, յաղագս, սակս, կից, որդ» (53 հատ): Նախ նկատենք, որ ցանկը 
այնքան էլ լրիվ չէ: Համենայն դեպս պակասում են համ– և հոմ– նախածանցները, 
որ հիշվում են մյուս երկու թվարկումներում: Երկրորդ՝ Ա. Մուրադյանն ինքը 
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նկատում է, որ «նախադրություն» անվան տակ թարգմանիչը ներառել է ոչ 
միայն նախածանցներ, այլև նախդիրներ (առ, ըստ, ընդ), նախադրություններ 
(յաղագս, վասն, քան, յետ, սակս, զկնի), նույնիսկ վերջածանց (–որդ): Երրորդ՝ 
ինչպես քիչ հետո կհամոզվենք, ցանկում կան նախածանցներ, որոնք հայերենում 
գոյություն են ունեցել և լայնորեն կիրառվել հունաբան դպրոցից շատ ու շատ 
առաջ: Հետևաբար ճշգրիտ չէ «հունաբան դպրոցի կերտած նախածանցների 
լրիվ ցանկ» բնորոշումը:

Լ. Հովսեփյանը «Գրաբարի բառակազմությունը» գրքում (Եր., 1987) գրում 
է. «Եթե նկատի չունենանք մթագնած կազմություններն ու եզակի ածանցական 
ձևույթները, ապա կարելի է ասել, որ գրաբարի նախածանցները բաժանվում են 
երեք հիմնական խմբի՝ 1) ժխտական, 2) նախդիրներից առաջացած, 3) հունարենի 
նմանողությամբ անկախ բառերից կամ բառահատվածներից արհեստական 
կերպով ստեղծված» (էջ 160): Ինչպես տեսնում ենք, Լ. Հովսեփյանը առ–, 
ընդ–, ըստ– նախածանցները հունաբան դպրոցին չի վերագրում: «Երրորդ խմբի՝ 
հունարենի հետևողությամբ ստեղծված նախածանցներն են՝ ապ–,արտ–, բաղ–, 
բար–, բաց–, գեր–, դեր–, ենթ–, թեր–, հակ–, համ–, հոմ–, մակ–, յար–, նախ–, 
ներ–, շաղ–, շար–, պար–, ստոր–, վեր–, տար–, տրամ–, փաղ–, փար–: Սրանցից 
բացի, սակավ կիրառություններում վկայված են նաև պարզապես փոխառյալ 
նախածանցներ՝ անտի–, արք–, քոր–» (էջ 162): Այստեղ հունաբաններին 
վերագրվող ածանցների՝ Հ. Աճառյանի նշած խմբին ավելացված են ևս 4–ը՝ բար–, 
թեր–, համ–, նախ–, խմբից հանված է փոխ–ը: Հետագա վերլուծություններում 
բար–ը բացակայում է: Այդպիսի նախածանց կամ արմատ չկա նաև «Արմատական 
բառարանում»: Ուշադրության են արժանի հատկապես համ–ը և ապ–ը, որոնք՝ 
որպես ածանցներ, համարվում են շատ ավելի հին իրանական փոխառություններ: 
Լ. Հովսեփյանը այս խմբի ածանցների մասին նաև նկատում է, որ «նրանցից 
մի քանիսը իմաստային կոնկրետության տեսակետից ընդհանրություն ունեն 
արմատական ձևույթների հետ՝ շատ դեպքերում բաղադրությունների մեջ 
նույնպես պահելով իրենց սկզբնաձև հանդիսացած բառի բառային, հիմնականում 
տարածական իմաստը, ինչպես՝ ստոր–, վեր– («դեպի վեր» իմաստով), բաց– 
(«հեռու» իմաստով), ներ– («ներս» իմաստով) և այլն» (էջ 162–163): Ապա 
եզրակացնում է, որ «ավելի ճիշտ կլիներ երրորդ խմբի ածանցները դասել այսպես 
կոչված ածանցակերպների շարքը, որոնք օժտված են թե՛ արմատի, թե՛ ածանցի 
հատկանիշներով՝ կախված իրենց բաշխման, գործառության և իմաստային 
առանձնահատկություններից» (էջ 63):

Այս խնդրին տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ և ճիշտ մո տե ցում է ցու ցա բե րել հա յե
րե նի ածանց նե րի առա ջին հան գա մա նա լից ու սում նա սի րող Մ. Աբե ղյա նը: Նա 
«Հա յոց լեզ վի տե սու թյա ն» մեջ ներ կա յաց նում է հա յե րե նի «նա խա մաս նիկ նե րը» 
կամ «առա ջա դիր նե րը»2՝ որ պես հին, ինչ պես նաև նոր հա յե րե նին բնո րոշ իրո
ղու թյուն ներ. «Առան ձին տեղ են բռնում մի քա նի մակ բայ նե րով կամ նրանց ար
մատ նե րով և մի քա նի բա յար մատ նե րով ու մաս նիկ նե րով բա ղադ րու թյուն նե րը, 
որոնք մասամբ (ընդգ ծու մը մերն է – Հ. Զ.) կազմ ված են ու րիշ լե զու նե րի «նա
խա բա յա վո ր» կամ նախդ րա վոր բա ղադ րու թյուն նե րի նմա նու թյամ բ»: Այ նու հե տև 
2  Մինչ Մ. Աբեղյանը և Հ. Աճառյանը նախածանցավոր բառերը դիտարկվել են որպես բարդ բառեր 
(տե՛ս Ս. Էլոյան, Ածանցները ժամանակակից հայերենում, Եր., 1963, էջ 103):
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ավե լաց նում է. «Այս ձև ա կան բա ռե րով ու մաս նիկ նե րով հու նա րե նի հե տև ո ղու
թյամբ բա ռեր են կազ մած հու նա կան դպրո ցի թարգ մա նիչ նե րը՝ փի լի սո փա յա
կան լեզ վի բա ռե րը ճշտու թյամբ ար տա հայ տե լու հա մար: Այդ բա ղադ րու թյուն նե
րը մեծ մա սամբ ար վես տա կան են, բայց շա տերն ար դեն ընդ հան րաց ված են և 
սո վո րա կան բա ռեր են դար ձած, ինչ պես՝ տարբերել, շարունակ, արտոնություն, 
արտագրել և նմանները, և այժմ էլ դրանց անալոգիայով, մանավանդ գիտական 
և տեխնիկական լեզվի համար, նոր բառեր են կազմվում հետևողությամբ 
գերմաներենի ու ռուսերենի և հունարենի ու լատիներենի»3: Փաս տո րեն Մ. Աբե
ղյա նը խո սում է հու նա բան դպրո ցի կող մից ոչ թե նա խա ծանց նե րի, այլ ըն դա
մե նը նա խա ծան ցա վոր մի խումբ բա ռե րի կերտ ման մա սին: Իսկ նա խա ծանց
ներն ընդ հա նուր առ մամբ հա մա րում է հա յե րե նում մինչ այդ եղած, հա յե րե նին 
բնո րոշ տար րեր, որոնց կի րա ռու թյա նը զարկ տվեց հու նա բան դպրո ցը: Նա
խա ծանց նե րին հատ–հատ անդ րա դառ նա լիս էլ Մ. Աբե ղյա նը առանձ նաց նում է 
«օտա րա բան կազ մու թյուն նե րը» (ածան ցա վոր բա ռե րը): Ի դեպ, Մ. Աբեղյանը 
«առաջադիրներով բաղադրություններ» է համարում նաև առաջ–, (հ)ետ–, մեջ–, 
կանուխ–, դեմ–, զույգ–, թափ–, թեր–, մինչ–, շուրջ–, վայր– ձևույթ նե րով կազ մու
թյուն նե րը (էջ 170–178), որոնք այլ մաս նա գետ ներ դի տար կում են որ պես ար մատ
ներ: Հե տև ա բար խնդիր կա նաև որո շե լու, հստա կեց նե լու նա խա ծանց նե րի, նա խա
ծան ցա կերպ նե րի և դրանց նման վող սկզբնար մատ նե րի սահ ման նե րը: Եթե ելա կետ 
ըն դու նենք նա խա ծանց նե րի ծագ ման վե րա բե րյալ Մ. Աբե ղյա նի տե սու թյու նը, ապա 
վե րո հի շյալ մյուս հե ղի նակ նե րի ար տա հայ տած հա կա դիր կար ծի քը, ինչ պես կհա
մոզ վենք, հարկ է բնո րո շել որ պես ցա վա լի թյու րի մա ցու թյան հե տև անք:

Այս թյուրիմացությանը մասամբ է տուրք տվել Գ. Ջահուկյանը «Հայոց լեզվի 
պատմություն. նախագրային շրջան» գրքում (Եր., 1987): Խոսելով հայերենի 
պատմության վաղնջական շրջանի մասին՝ նա գրում է. «Հին հայերենը մեծ 
քանակությամբ նախամասնիկավոր կազմություններ չի պահպանել, ընդ որում 
դրանք էլ մասամբ կորցրել են իրենց գործունությունն ու արդյունավետությունը: 
Այդ է պատճառը, որ հունաբան դպրոցի հեղինակները հունական ածանցավոր 
կազմությունները պատճենելիս դիմել են նոր միջոցների՝ հազվադեպ միայն 
կենդանացնելով հին նախամասնիկավոր կազմությունները» (էջ 242): 
Այնուհետև ներկայացնում է վաղնջահայերենի համար վերականգնվող ան–, 
տ– ժխտական նախածանցները, նախածանցի դեր կատարող զ, առ, ընդ, ըստ, 
յ, ց նախդիրները, հետագայում քարացած ամբ–, (հ)ամ–/(հ)ան–, ն(ի)–, ամ–/
ան–, հ(ը)– նախածանցները: Նախդիր–նախածանցների մասին գրում է, որ դրանք 
«հին հայերենում հիմնականում գիտակցվող կազմություններ են, բայց ոչ այնքան 
արդյունավետ և իմաստներով ոչ այնքան որոշակիորեն տարբերակվող: Այդ 
պատճառով էլ հունաբան դպրոցի հեղինակները մասամբ դրանք դարձնում են 
գործուն՝ որոշակի համապատասխանության մեջ դնելով հունական նախածանցների 
հետ, մասամբ գործածության մեջ են դնում այլ նախածանցներ» (էջ 243):

Սակայն հաջորդ գլխում, խոսելով հայերենի պատմության հնագույն 
(նախագրաբարյան) շրջանի նախածանցների մասին, Գ. Ջահուկյանը գրում է. 
«Հնագույն հայերենում շարունակում են պահպանվել վաղնջահայերենի որոշ 

3  Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Զ, Եր., 1974, էջ 169:
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նախածանցներ՝ մասամբ մնալով գործուն և արդյունավետ, մասամբ դադարելով 
այդպիսին լինելուց: Սրանց կողքին սկսում են հանդես գալ նոր նախածանցներ՝ 
բնիկ բառերի և փոխառությունների հիման վրա. վերջիններիս մեջ մասնավորապես 
պետք է նշել իրանական նախածանցները» (էջ 357): Ժխտական նախածանցների 
(ան–/ա–, տ–, դժ–, ապ–) և նախդիրներից առաջացած ածանցների (առ–, զ–, 
յ–/ի–, ընդ–/ըմ–, ց–) մասին խոսելուց հետո հեղինակը գրում է. «Նախդիր–
նախածանցների կողքին հանդես են գալիս բնիկ ու փոխառյալ արմատների և 
հիմքերի բազայի վրա ծագած նախածանցներ, որոնք հաճախ հարաբերակից են 
այս շրջանում գործող նախադրություններին: Սրանք բայանուններին և բայերին 
տալիս են գերազանցապես տարածա–ժամանակային դիրքի հետ կապված 
իմաստային երանգներ» (էջ 358–359): Այնուհետև օրինակներ են բերվում 
հնագույն հայերենի նախածանցավոր բառերից.

ապա–՝ ապագայ,
(յ)առաջ(ա)–՝ առաջակայ, յառաջագէտ, յառաջադէմ, յառաջադիր,
բաց(ա)–՝ բացարձակ, բացաւթեայ,
գեր(ա)–՝ գերազանցեմ,
համ(ա)– (հայ. և իրան. նախածանցների բաղարկմամբ)՝ համամայր, 

համամիտ,
հեռա–՝ հեռաբնակ, հեռագնաց,
հետ(ա)–՝ հետագնաց, հետահան, հետամուտ, հետաքրքիր,
մերձ(ա)–՝ մերձակայ,
միջ(ն)(ա)–՝ միջամուխ, միջնաբերդ, միջնատուն, միջնորմ,
նախ(ա)–՝ նախադուռն, նախամեծար, նախաստեղծ,
յետ(ա)–՝ յետագայ, յետսամիտ,
ներքնա–՝ ներքնագունդ, ներքնատուն, ներքսակողմն,
վեր(ն)(ա)–, վերակացու, վերարկու, վերնակողմն, վերնատուն,
ստոր–՝ ստորոտ,
տար(ա)–՝ տարագիր, տարաժամ,
փոխ(ա)–՝ փոխադարձ (էջ 359):
Ինչպես տեսնում ենք, այս շարքում կան հունաբան դպրոցին վերագրվող 

ածանցներ՝ բաց–, գեր–, նախ–, վեր–, ստոր–, տար–, փոխ–: Դա նշանակում 
է, որ հունաբան դպրոցին վերագրվող նախածանցներից 9–ը (ներառյալ՝ առ–ը 
և ապ–ը) Գ. Ջահուկյանը համարում է ժառանգություն նախագրային շրջանի 
հայերենից: Առկախ է թողնում մյուսների հարցը՝ արտ–, ենթ–, հակ–, մակ–, 
յար–, ներ– և այլն:

Գ. Ջահուկյանը ավելի զգույշ է արտահայտվել իր մեկ այլ աշխատության 
մեջ. «Հայերենը, համեմատաբար հարուստ լինելով վերջածանցներով, չուներ 
հունարենի չափ նախածանցների հարստություն, ուստի և հունաբան դպրոցի 
ներկայացուցիչները գիտական–փիլիսոփայական որևէ տերմին հայերեն 
արտահայտելու համար ստիպված էին կա՛մ դիմել արհեստական կառուցումների, 
կա՛մ հայերենում, հատկապես բարբառներում հանդիպող մի քանի 
նախածանցներին մասսայական կիրառություն տալ: Որոշ մտածված սիստեմով 
հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչները հունարեն յուրաքանչյուր նախածանցի 
դիմաց դնում էին հայերեն որևէ համարժեք և հեշտացնում թարգմանության գործը, 
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ինչպես նաև ստեղծում անհրաժեշտ նոր տերմիններ»: Ապա հեղինակը բերում 
է հունարեն և հայերեն նախածանցների այդպիսի համապատասխանության 
օրինակներ, որոնց շարքում տեղ են գտել հայերենի առ–, ապ–, բաց–, արտ–, 
ներ–, բաղ–, փաղ–, շար–, շաղ–, ջոկ– նախածանցները:4 Գ. Ջահուկյանը նկատել 
է, որ մի քանի նախածանցների՝ հնչյունական հերթագայությամբ տարբերակները 
բարբառային ազդեցության հետևանք են՝ բար–/բաղ–, փար–/փաղ–, շար–/
շաղ–, բաղ–/փաղ, պար–/փար– և այլն:5

Այս նույն մոտեցումն է առկա նաև հեղինակի՝ հունաբան դպրոցին և հայերենի 
նախածանցներին նվիրված հոդվածում6: Նա գտնում է, որ հու նա բան նե րը օգ
տա գոր ծել են՝ 1. ար դեն ածան ցա բար գոր ծած վող նախ դիր նե րը՝ հազ վա դեպ գոր
ծած վող նե րին տա լով լայն կի րա ռու թյուն, 2. նա խա ծան ցի ար ժե քով գոր ծած վող 
ար մատ–նա խա բա ղադ րիչ նե րը, 3. եղած նա խա ծանց նե րի բար բա ռա յին որոշ 
տար բե րակ ներ, 4. բա ռե րից առանձ նաց ված մի ա վանկ նա խա բա ղադ րիչ ներ 
(կամ ուղ ղա կի մի ա վանկ բա ռեր)՝ դրանց տա լով նա խա ծան ցի ար ժեք և հա մա
պա տաս խա նեց նե լով հու նա րե նի նա խա ծանց նե րին: Ընդ որում՝ նկա տում է, որ 
չոր րորդ խմբի ոչ բո լոր փոր ձերն են հա ջող ստաց վել և կի րա ռու թյուն գտել: Իբ րև 
եզ րա կա ցու թյուն՝ հե ղի նա կը նշում է, որ «հու նա բան դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի աշ խա տան քը հիմ նա կա նում դրա կան է եղել բա ռա կազ մու թյան, մաս նա վո րա
պես նա խա ծանց նե րի հա մա կար գի մշակ ման»7 (այլ ոչ թե ստեղծման) մեջ:

Վերոհիշյալ թյուրիմացությանը մասամբ է տուրք տվել նաև Ա. Մարգարյանը 
«Ժամանակակից հայոց լեզու. բառակազմություն, դարձվածաբանություն, 
բառարանագրություն» գրքում (Եր., 1990). «Ի տարբերություն ժխտական 
ածանցների, որ առաջ են եկել ավելի վաղ՝ կենդանի խոսակցական լեզվում, դրական 
նախածանցները, ինչպես հայտնի է, համեմատաբար ուշ՝ 5–6–րդ դարերում են 
ստեղծվել հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչների կամ հունաբանների կողմից 
և զուտ գրային, գրավոր ծագում ունեն» (էջ 201): Այս պնդմանը հեղինակը 
մասամբ հակասել է նույն պարբերության մեջ բերված վերապահմամբ. «Հենց 
այն հանգամանքը, որ դասական (ոսկեղենիկ) գրաբարում նշմարվում են 
արդեն որոշ նախածանցներ, ինչպես՝ բաց–, գեր–, համ–, վեր–, տար–, այլև՝ 
առ–, ընդ–, ցույց է տալիս, որ հայոց լեզուն ոչ միայն զգացել ու նախածանցման 
պահանջ է առաջադրել, այլև հնարավորություն է ընձեռել հունաբան դպրոցի 
ներկայացուցիչների համար հունարենի նմանողությամբ, բայց հենց հայերենի 
լեզվական նյութի հիման վրա ստեղծելու բուն հայկական նախածանցները» (նույն 
տեղում): Սա ճիգ է հաշտության եզր գտնելու կանխակալ թյուր կարծիքի և լեզվի 
ընձեռած իրական փաստերի միջև:

Նախագրային հայերենի նախածանցների մասին գրել է նաև Հ. Մուրադյանը 
«Հայոց լեզվի պատմական քերականություն» գրքի 2–րդ հատորում (Եր., 
1975). «Կարծում ենք, որ նախածանցումը՝ ոչ միայն ժխտական, այլև ոչ 
4 Գ. Ջահուկյան, Քերականական և ուղղագրական աշխատությունները հին և միջնադարյան 
Հայաստանում, Եր., 1954, էջ 47:
5 Գ. Ջահուկյան, նույն տեղում, էջ 75:
6 Գ. Ջահուկյան, Հունաբան հայերենը և նրա մշակած նախածանցների համակարգը, «ՊԲՀ», հմ. 
1–2, 1993, էջ 7–14:
7 Նույն տեղում, էջ 12:
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ժխտական, հայերենին խորթ չի եղել թե՛ գրաբար, թե՛ լեզվական ավելի 
վաղ ժամանակահատվածներում» (էջ 53): Այնուհետև ներկայացնում է նախ՝ 
գրաբարում արդեն քարացած նախածանցները (ս–, ն–, նա–, յա–/յո–, հ(ա)–, 
խ–, (հ)ան–, ըն–, (հ)ամ–, ամբ–/ըմբ–)8, հետո՝ նախդիր–նախածանցները, ապա՝ 
ժխտական նախածանցները (էջ 54–73):

Ամփոփելով նախածանցների վերաբերյալ արտահայտված հիմնական 
կարծիքները՝ անհրաժեշտ է արձանագրել հետևյալը:

Հեղինակները հաճախ անհետևողական են, երբեմն էլ հակասում են իրենք իրենց.
•	 արմատ–ածանցների շարքում առանց տարբերակելու նշում են նաև 

նախդիր–ածանցներ ու ժխտական նախածանցներ (Հ. Աճառյան, Գ. Սևակ, 
Ա. Մուրադյան, Ա. Մուրվալյան, Ս. Էլոյան, Ս. Ղազարյան, Հ. Պետրոսյան),

•	 նույն մասնիկը նշում են տարբեր ցանկերում՝ մերթ վերագրելով 
հունաբաններին, մերթ՝ ոչ (Ա. Մուրվալյանը՝ առ–ը, Ս. Էլոյանը՝ համ–ը, Հ. 
Աճառյանը՝ դեր–ը, շաղ–ը),

•	 լեզվի պատմության նույն ժամանակաշրջանի համար տարբեր առիթներով 
ածանցների տարբեր շարքեր են նշում (Գ. Ջահուկյան),

•	 մի շարք ածանցներ, նկատելով հանդերձ ոսկեդարյան հայերենում, 
միաժամանակ համարում են հունաբանների ստեղծածը զուտ գրավոր 
ճանապարհով (Հ. Աճառյան, Ա. Մարգարյան): 

Հեղինակները հաճախ հակասում են միմյանց: Օրինակ՝ տարբեր հեղինակներ 
հունաբաններին են վերագրում՝
•	 միայն նախածանցների կիրառության ընդլայնումը (Մ. Աբեղյան, Գ. 

Ջահուկյան),
•	 նաև որոշ կամ մի շարք նախածանցների ստեղծումը (Ա. Մուրվալյան, Ս. 

Էլոյան, Ա. Սուքիասյան, Լ. Հովսեփյան, Գ. Ջահուկյան),
•	 բոլոր ոչ ժխտական նախածանցների ստեղծումը (Գ. Սևակ, Ս. Ղազարյան, 

Հ. Պետրոսյան, Ա. Մուրադյան, Ա. Մարգարյան):
Հեղինակների մեծամասնության գնահատականներում վճռական դեր ունեն՝

•	 կանխակալ կարծիքները (Ա. Մուրվալյան, Ս. Էլոյան, Հ. Պետրոսյան, Ա. 
Սուքիասյան, Ա. Մարգարյան, մասամբ՝ Գ. Ջահուկյան),

•	 կողմնապահությունը (Հ. Աճառյան, Ա. Մուրադյան),
•	 չափազանցությունը (Գ. Սևակ, Ս. Ղազարյան):

Արմատներից առաջացած (և հիմնականում հունաբաններին վերագրվող) 
ձևույթները ոմանք համարում են՝
•	 նախադրություններ (հունաբան քերականներ),
•	 արմատներ (նոր ժամանակների լեզվաբաններ՝ մինչ Մ. Աբեղյանը),
•	 առաջադիրներ (Մ. Աբեղյան),
•	 նախամասնիկներ (Հ. Աճառյան, Մ. Աբեղյան, Ա. Մուրվալյան),
•	 ածանցակերպներ (Լ. Հովսեփյան):

8 Այս ածանցներով կազմությունների օրինակներ են՝ սպրդեմ, սուրամ, սփոփեմ, նշոյլ, նախանձ, յո-
խորտ, հլու, հմուտ, հսկայ, հակիրճ, խ(ու)րախ, հանդէպ, ամուսին, ընկղմեմ, համբերեմ, համարձակ, 
ամ բողջ, ըմբոստ և այլն:
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•	 նախածանցներ (Ս. Էլոյան, Գ. Սևակ, Ս. Ղազարյան, Հ. Պետրոսյան, Ա. 
Մուրադյան, Գ. Ջահուկյան, Ա. Սուքիասյան, Ա. Մարգարյան),

Այսպիսի տարբեր գնահատականներից կախված՝ տարբեր հեղինակներ 
արմատ–նախածանցների (նախամասնիկների) տարբեր շարքեր են 
ներկայացնում: Մասնավորապես Ա. Մուրվալյանը, ինչպես նշել ենք, Հ. Աճառյանի 
թվարկածներին ավելացնում է՝ առաջ–, դեմ–, կանուխ–, հետ–, մեջ–, մոտ–, 
նախ–, շուրջ–, վայր–, Մ. Աբեղյանը՝ առաջ–, դեմ–, (հ)ետ–, զույգ–, թափ–, թեր–, 
կանուխ–, մեջ–, մինչ–, շուրջ–, վայր–, Գ. Ջահուկյանը՝ ապա–, (յ)առաջ, հեռա–, 
հետ(ա)–, մերձ(ա)–, միջ(ն)(ա)–, յետ(ա)–, ներքնա–, վեր(ն)(ա)–, իսկ Դիոնիսոս 
Թրակացու թարգմանչի ցանկում կան նաև ատր–, արդ–, աւել–, բակ–, գաւ–, 
ետ–, զով–, թափ–, թեռ–, խուն–, կանուխ–, կար–, կից–, հիռ–, մատ–, մուշտ–, 
նախ–, պատ–, ջոկ–, վաղ–, ունջ–, քող– արմատները: Բայց չէ՞ որ ցանկության 
դեպքում այդ ցանկը կարելի է շարունակել՝ այլ–, արագ–, անց–, դարձ–, դեռ–, 
մեն–, դուրս–, զուր–, լի–, լր(իվ)–, խիստ–, խոշոր–, կես–, կրկին–, հազիվ–, 
հաճախ–, հանկարծ–, հին–, հսկա–, մանր(ա)–, մաս(ն)(ա)–, մեծ(ա)–, մերթ–, 
մեղմ–, միշտ–, նոր–, նույն–, շատ–, շուտ–, սակավ–, սաստիկ–, սկիզբ–, վերջ–, 
տեղ–, ցած–, ուշ–, փոքր–, փույթ–, քիչ– և այլն, և այլն:

Հիշենք նաև, որ նախածանց համարվող մի շարք ձևույթներ՝ որպես 
արմատներ, կարող են հանդես գալ ինքնուրույնաբար (վեր, ստոր, փոխ, շար) 
կամ վերջածանցի հետ (անդր–ային, բաց–ուրդ, բաց–ատ, բաց–իկ, բաց–ի, 
գեր–ագույն, համ–այն, համ–ույթ, համ–ուրդ, հար–ել, ներ–ույթ, ներ–սույթ, 
ներ–քին, շար–ք, պար–ույր, պար–ույկ, վեր–ին, ստոր–ին, ստոր–անալ, ստոր–
ագույն, ստոր–և, վեր–ուստ, վեր–ին, վեր–անալ, վեր–և, տրամ–ատ, տար–
որեն, փոխ–ել, փոխ–իչ, փոխ–անակ, փոխ–արեն և այլն) կամ բառավերջում 
(սյունա–շար, սարնի–վեր, ամենա–ստոր, գետնա–հար, կիսա–բաց, դրամա–
փոխ և այլն): Այդ պատճառով հաճախ դժվար է լինում որոշել՝ դրանք այս կամ 
այն կիրառության մեջ արմատ համարվեն, թե ածանց: Իսկ երբ ուզում ենք 
ուռճացնել ու բացարձակացնել դրանց նախածանցային արժեքը, ստիպված ենք 
լինում ընդունել «անարմատ» (նախածանց+վերջածանց կաղապարով) բառերի 
գոյությունը կամ էլ այդպիսիք օրենքից դուրս, «սխալ» բառեր հայտարարել: 
Ուրեմն ավելի հարմար է ճանաչել դրանց երկարժեքությունը՝ մերթ արմատ, մերթ 
նախածանց: Իսկ այդ հատկությունն արդեն բնորոշ է ածանցակերպներին:

Հայերենի ոչ ժխտական նախածանցների հախուռն վերագրումը հունաբան 
դպրոցին հապճեպ և ծայրահեղացված մոտեցում է, որը, ցավոք, վերածվել է 
տարածված թյուրիմացության: Դա կարծես թե սկսվել է Հ. Աճառյանի «Հայոց 
լեզվի պատմությունից»: Բայց զարմանալին այն է, որ այդ թյուր տեսակետը 
անուղղակիորեն և, թերևս հակառակ իր ցանկության, ժխտում է հենց ինքը՝ Հ. 
Աճառյանը, «Հայերեն արմատական բառարանում»: Ահավասիկ:

Ապ– ժխտական նախածանցը համարվում է պարսկական փոխառություն9: 
Ոսկեդարյան վկայություններ են՝ ապուշ, ապաշնորհ, ապիկար, ապերախտ, 
ապահարկ և այլն: Հունաբանները այն համապատասխանեցրել են հուն. apo– 
9  Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, Եր., 1931, էջ 163:
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ածանցին՝ կազմելով ապասութիւն, ապուսութիւն, ապերևութիւն և մի քանի այլ 
բառեր: Պետք է նկատել, որ Հ. Աճառյանը հունաբաններին վերագրվող ապ–ը 
նույնացնում է ժխտական ապ– նախածանցին՝10 նշելով նրա պատահական 
նմանությունը ապա «հետո, վերջը» արմատի հետ: Այլ հեղինակներ ապ– 
ածանցով կազմություններ են համարել նաև ապացոյց, ապաթարց, ապագայ 
բառերը, և ստացվել է, որ կա այդ ածանցի նաև ոչ ժխտական իմաստով 
կիրառություն11: Սակայն ավելի համոզիչ է այն կարծիքը, որ ապաթարց, ապագայ 
կազմությունները (ինչպես նաև ապառնի և այլն) ապա արմատով բարդ բառեր 
են12: Ի դեպ, Գ. Ջահուկյանը հակված է ընդունելու ապա արմատից առաջացած 
ապ– ոչ ժխտական ածանց՝13 որպես ժխտական ապ–ի համանուն: Առկախ է մնացել 
ապացույց բառի պարագան: Թերևս դա էլ պետք է համարել ապա արմատով 
կազմություն, և ամեն ինչ իր տեղը կընկնի: Երկակի մեկնաբանություն ունեն 
նաև ապաժամ, ապաժաման բառերը. այս դեպքում, եթե հենվենք «Հայկազյան 
բառարանի» տվյալների վրա, ավելի համոզիչ է թվում Լ. Հովսեփյանի կարծիքը 
(ապ– ժխտական ածանցով կազմություններ)՝ ի տարբերություն Հ. Աճառյանի և 
Գ. Ջահուկյանի (ապա արմատով կազմություններ): Ապ– ժխտական նախածանցը 
նոր զարգացում է ապրել արդի հայերենում. նրանով կերտվում են բազմաթիվ 
գիտատեխնիկական եզրեր՝ ապաբևեռիչ, ապազգայունացում, ապալարք, 
ապահագեցում, ապահոսանում, ապանեխիչ, ապայլագրում և այլն:

Առ– «մոտ, դեմը, մինչև» բնիկ հայերեն նախդիր–նախածանցի ոսկեդարյան 
վկայություններից օրինակ բերելով առանց, առանձին, առողջ, առհավատչեայ, 
առկայծ, առընթեր, առաւել, առակունք, յառաջ, զառանցել, զառիվայր 
կազմությունները՝ Հ. Աճառյանը ավելացնում է, որ «յունաբան հեղինակների մոտ 
դարձել է յն. προσ– ձևին համապատասխանող նախամասնիկ, որով կազմուած են 
բազմաթիւ բառեր»: Եվ բերում է օրինակներ՝ առբերել, առդնել, առոգանութիւն, 
առարկայ14:

Արտ– «դուրս» բնիկ հայերեն արմատի համար իբրև առաջադիր կի րա ռու
թյուն ներ վկայելով ոսկեդարյան մատենագրության մեջ հանդիպող (զ) արտուղի, 
արտահալած և այլ կազմություններ՝ Հ. Աճառյանը դրանք համարում է «անշուշտ 
յետին ձեռքերից ներմուծուած» և նշում է. «Յետոսկեդարեան շրջանին արտ– 
դարձել է նախամասնիկ՝ իբր համապատասխան յն. εκ–, εζ– մասնիկին, և սրա 
օրինակով յունարէնից թարգմանաբար յօրինուած են բազմաթիւ նոր բառեր», 
ապա բերում է օրինակներ՝ արտաբերել, արտադրել, արտաշնչել, արտասանել, 
արտօնութիւն ևն15:

Բաղ– «կից, յար» չստուգաբանված արմատի համար Հ. Աճառյանը առաջադիր 
10  Հ. Աճառյան, նույն տեղում:
11  Տե՛ս, օրինակ, Ա. Մուրադյան, Հունաբան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերականական 
տերմինաբանության ստեղծման գործում, Եր., 1971, էջ 138–139, Ս Գալստյան, Ածանցումը և ածանցները 
ժամանակակից հայերենում, Եր., 1978, էջ 209, Լ. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմությունը, Եր., 
1987, էջ 166–168:
12 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, էջ 223–224, Գ. Ջահուկյան, Հայերեն 
ստուգաբանական բառարան, Եր., 2010, էջ 65:
13  Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային շրջան, հ. 1, Եր., 1987, էջ 259:
14 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, էջ 247:
15 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 337–338:
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կիրառության ոսկեդարյան վկայություն չի բերում և գրում է. «Նոյն բառն է, որ 
դարձել է նաև նախամասնիկ՝ համապատասխան հյ. համ, շաղ, շար, յար, կից, 
յն. συν–, συλ–, συγ–, συµ–, συπ– (լտ. con, col, cum, com, cor) մասնիկներին, 
որով ստրկօրէն թարգմանուած են շատ յոյն բառեր», օր. բաղադրել, բաղաձայն, 
բաղդատել, բաղկանալ (բաղ+կայանալ) ևն: Ապա ավելացնում է. «Բաղ արմատի 
հետ նոյն է փաղ»16: Գ. Ջահուկյանը այս դեպքում ենթադրում է բարբառային 
տարբերակում:

Բաց– (չստուգաբանված բան–ալ արմատից) «դուրս, հեռու» մասնիկի համար 
իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայելով բացատ, բացօթեայ, բացադիմի, 
բացարձակ «հեռաւոր» և այլ ոսկեդարյան կազմություններ՝ Հ. Աճառյանը 
ավելացնում է. «Բաց բառը յունաբան հեղինակների մոտ դարձել է նախամասնիկ՝ 
համապատասխան յն. απο– և εκ– նախամասնիկներին, որով շատ յունարեն 
բառեր ստրկօրէն թարգմանուած են հայերէն», ապա բերում է օրինակներ՝ 
բացատրել, բացառութիւն, բացասել, բացակայիլ ևն17:

Գեր– «վեր, ավելի քան, բարձր, հոյժ» բնիկ հայերեն արմատի համար իբրև 
առաջադիր կիրառություններ վկայելով ոսկեդարյան մատենագրության մեջ 
հանդիպող գերարտօսրալից, գերահրաշ կազմությունները՝ Հ. Աճառյանը դրանք 
համարում է «կասկածելի և սրբագրելի» և նշում է. «Յետոսկեդարեան շրջանին 
դարձած է շատ գործածական նախամասնիկ՝ համապատասխան յն. υπερ– 
նախամասնիկին, որով ստրկօրէն թարգմանուած են բազմաթիւ բառեր», ապա 
բերում է օրինակներ՝ գերագոյն, գերադրական, գերակատար, գերապատիւ, 
գերիմաստ ևն18:

Դեր– «փոխանակ, տեղը» չստուգաբանված արմատի համար Հ. Աճառյանը 
իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայում է հետոսկեդարյան մատենագրության 
մեջ հանդիպող դերանուն, դերասան, դերակատար, դերբայ, դերակոմս, 
դերսար և այլ կազմություններ՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ կապված որևէ 
նկատառման: Ու թեև բերում է նաև արմատական կիրառության դեպքեր, բայց 
ներկայացնում է որպես «նախամասնիկ»19՝ թերևս համարելով, որ արմատն է 
առաջացել ածանցից: «Հայոց լեզվի պատմության» մեջ այս «նախամասնիկը» 
ներկայացնում է որպես հուն. αντι– նախդիր–նախածանցի համարժեք (էջ 143):

Ենթ–/ընթ– «տակը» բնիկ հայերեն մասնիկի համար Հ. Աճառյանը իբրև 
առաջադիր կիրառություն վկայում է ոսկեդարյան մատենագրության մեջ 
հանդիպող ընթադրեալ կազմությունը, որը, սակայն, կասկածելի է համարում: 
Ապա գրում է. «Յունաբան հեղինակների ձեռքով յարմարեցուած է ընդ 
նախդիրից. ըստ այսմ ընթ– ձևը բռնում է երկուսի միջին տեղը»20: Նաև գրում 
է. «…. իբրև համապատասխան յն. υπο– (լտ. sub–) մասնիկի՝ գտնւում է մի 
խումբ յետոսկեդարեան բառերի սկիզբը, որոնք թարգմանաբար կազմուած են 
յունարէնից», ապա բերում է օրինակներ՝ ենթադրել, ենթածել, ենթամնալ, 

16 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 395:
17 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 403–404:
18 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 539:
19  Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 655:
20  Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, Եր., 1973, էջ 27:
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ենթակայ, ընթակայութիւն ևն21: Նկատենք, որ ընդ նախդիր–նախածանցի 
այս տարբերակային ձևերը թույլ են տալիս ենթադրել բարբառային տար բե
րու թյուններ, այսինքն՝ ընդ նախդիր–նախածանցը, ինչպես ապաթարց բառի 
առի թով գրել է Հ. Աճառյանը, «հին յունաբան դպրոցի ընդունած գաւառական 
ար տա սանութեան համաձայն, գրուել է»22 ընթ կամ ենթ: Հիշենք նաև, որ այս 
նախ դիր–նախածանցն ունի իր մաշված ըն–, ըմ– հնագույն տարբերակները՝ 
ընթեր, ընկեր, ընտանի, ընկալել, ընկրկել, ընկողմանել, ընձեռել, ընկնել, 
ըմբռնել, ըմբոշխնել և այլն, ինչպես նաև ոսկեդարյան բազմաթիվ ածանցավոր 
վկայություններ ընդ– տարբերակով՝ ընդարձակ, ընդգրկել, ընդդեմ, ընդել, 
ընդհատ, ընդմիջել, ընդոծին, ընդունել, ընդվզել և այլն, ինչպես նաև ընտ– 
տարբերակով՝ ընտել, ընտասուն, ընտաբոյս և այլն:

Հակ– «հակառակ» չստուգաբանված արմատի համար իբրև առաջադիր 
կիրառություններ վկայելով հակերգ, հակառակ ոսկեդարյան կազմությունները՝ 
Հ. Աճառյանը ավելացնում է. «Յետոսկեդարեան հայերէնի մեջ հակ դարձած է 
շատ գործածական նախամասնիկ՝ համապատասխան յն. αντι– ձևին», ապա 
բերում է օրինակներ՝ հակադարձ, հակակիր, հակադրել ևն23:

Հոմ– «նոյն, նման, ամբողջ» ածանցը Հ. Աճառյանը ներկայացնում է որպես 
համ– նախածանցի տարբերակ, որ «գործածւում է միայն յետոսկեդարեան 
մատենագրութեան մէջ», օր. հոմիշխան, հոմերամ, հոմածին, հոմանուն ևն24: 
«Հայոց լեզվի պատմության» մեջ այս «նախամասնիկը» ներկայացնում է որպես 
հուն. οµο– նախածանցի համարժեք (էջ 143): Թերևս սա էլ պետք է համարել 
բարբառային ծագումով տարբերակ:

Մակ– «վրայ, վրան» արմատի համար Հ. Աճառյանը առաջադիր 
կիրառության ոսկեդարյան վկայություն չի բերում և գրում է. «Յետոսկեդարեան 
յունաբան հեղինակների մոտ դարձել է շատ սովորական նախամասնիկ, 
իբր համապատասխան յն. επι– «վրայ» մասնիկին», հմմտ. մակագրութիւն, 
մակալեզու, մակբայ ևն25: Ի դեպ, Հ. Աճառյանը այդ արմատի վերաբերյալ գրում 
է. «Կովկասյան լեզուներից փոխառեալ բառ է թւում, հմմտ. թուշ. mak՚ «վրայ, ի 
վերայ», որով կազմւում են զանազան ածանցներ»26:

Յար– «կից» բնիկ հայերեն արմատի համար իբրև առաջադիր կիրառություններ 
վկայելով յարածուփ, յարակարգել, յարաճօճ ոսկեդարյան կազմությունները՝ Հ. 
Աճառյանը, չհիշելով հունաբաններին, նշում է, որ «յետնադարեան բարդութեանց 
մեջ դարձած է յաճախադէպ մի տարր՝ 1. «միշտ» նշանակութեամբ, և 2. իբր 
համապատասխան նախամասնիկ՝ յն. παρα–, παρ– «առ, մոտը, քովը» նախդիրի»: 
Ապա բերում է մի քանի օրինակ՝ յարազուարճ «միշտ զուարթ», յարաշարժ 
«մշտաշարժ», յարագոյ, յարադրութին, յարանուն27:

Ներ– «մէջ» բնիկ հայերեն արմատի համար իբրև առաջադիր կիրա ռու
21  Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 27–28:
22 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, Եր., 1971, էջ 224:
23 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 11:
24 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 3, Եր., 1977, էջ 18:
25 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 230:
26 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 231:
27 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 388:
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թյուններ վկայելով ոսկեդարյան մատենագրության մեջ հանդիպող ներգործել, 
ներկայ, ներհակաւոր կազմությունները՝ Հ. Աճառյանը դրանք համարում 
է «յետին յաւելուածներ», ապա նշում է. «Յետոսկեդարեան շրջանում՝ յու
նաբան հայերէնի մէջ, ներ դարձաւ մի շատ սովորական նախամասնիկ՝ իբր 
հա մապատասխան յն. εν– նախամասնիկին», ապա բերում է օրինակներ՝ 
ներածել, ներտրամադրեալ, ներշնչական ևն28:

Շաղ– «կապ, զօդ, կցում, կապակցութիւն» չստուգաբանված արմատի համար 
Հ. Աճառյանը իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայում է շաղապատիլ 
«միանալ», շաղկապական ոսկեդարյան, շաղամանութիւն, շաղաշարիլ և այլ 
հետոսկեդարյան կազմությունները՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ կապված որևէ 
նկատառման և առանց շեշտելու նախամասնիկի վերածվելու հանգամանքը29: 
Ջահուկյանը համարում է շար– ածանցի բարբառային տարբերակ: Հ. Աճառյանը 
«Հայոց լեզվի պատմության» մեջ այս «նախամասնիկը» ներկայացնում է որպես 
հուն. συν– նախդիր–նախածանցի համարժեք (էջ 143):

Շար– «շարուածք, կարգ» չստուգաբանված արմատի վերաբերյալ Հ. Աճառյանը 
գրում է. «Յունաբան հեղինակների մոտ դարձել է սովորական նախամասնիկ՝ 
իբր համապատասխան յն. συν– և լտ. con– մասնիկներին», օր. շարադասել, 
շարադրել, շարունակել, շարաձայն, շարայարել ևն30: Սակայն «Հայոց լեզվի 
պատմության» մեջ Հ. Աճառյանը հիշում է ոսկեդարյան շարագրեալ բառը (տե՛ս 
վերևում): 

Պար–/փար– «շուրջ, շրջան» չստուգաբանված արմատի համար իբրև 
առաջադիր կիրառություններ վկայելով ոսկեդարյան մատենագրության մեջ 
հանդիպող պարաձև, պարանցիկ և այլ կազմություններ՝ Հ. Աճառյանը գրում 
է, որ «յետոսկեդարեան շրջանին դարձել է նախամասնիկ՝ համապատասխան 
յն. περι– և լտ. circum– մասնիկներին», օր. պարագայ, պարագրել, պարառել, 
պարունակել: Ապա ավելացնում է, որ «այս գործածութեամբ ունինք նաև փար 
ձևով», օր. փարաբառնալ, փարադրել ևն31: Այս դեպքում էլ զուգաձևությունը 
կարելի է բացատրել բարբառային տարբերակմամբ:

Ստոր– «տակը, ներքև, վայր» չստուգաբանված արմատի համար իբրև առա
ջադիր կիրառություններ վկայելով ստորոտ, ստորաքարշ ոսկեդարյան կազ մու
թյունները՝ Հ. Աճառյանը ավելացնում է. «Յետոսկեդարեան մատենագրութեան 
մեջ ստոր դարձած է նախամասնիկ՝ համապատասխան յն. υπο– և κατα– մաս նիկ
ներին», և բերում է օրինակներ՝ ստորաբաժանել, ստորագրել, ստորադասել, 
ստո րասել ևն32:

Վեր– բնիկ հայերեն արմատի «վերը, վրան, բարձրը» իմաստի համար իբրև 
առաջադիր կիրառություններ վկայելով վերակացու, վերարկու, վերամբարձ 
և այլ ոսկեդարյան կազմություններ՝ Հ. Աճառյանը ավելացնում է, որ «յետին 
յունաբան հեղինակների մոտ դարձել է մասնիկ՝ «վերստին, կրկին, նորից, 

28 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 443:
29 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 487–488:
30 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 500:
31 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 4, Եր., 1979, էջ 54–55:
32 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 278:
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դարձեալ» նշանակությամբ, իբր համապատասխան յն. ανα– նախդիրին», և 
բերում է օրինակներ՝ վերաբանութիւն, վերագրել, վերածել, վերծանել ևն33: Ի 
դեպ, Եզնիկի «Եղծ աղանդոց»–ում հանդիպում են նաև վերտեսնել, վերագոյն 
ոսկեդարյան կազմությունները:

Տար– «1. հեռու, հեռաւոր, 2. զատ, բացի, դուրս, արտաքոյ, չ, ապ» 
արմատի համար իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայելով ոսկեդարյան 
մատենագրության մեջ հանդիպող տարաշխարհ(իկ), տարադէմ, տարակաց, 
տարագիր, տարաժամ, տարապայման, տարակարծ, տարապարտ, տա րա
պար հակ և այլ կազմություններ՝ Հ. Աճառյանը գրում է, որ երկրորդ իմաստով 
«յետոսկեդարեան շրջանին …. աւելի ընդարձակուելով և տարածուելով՝ տար 
դարձաւ նախամասնիկ՝ համապատասխան յն. δια– կամ παρα– մասնիկներին», 
օր. տարբերել, տարաձայնութիւն, տարօրինակ ևն: Հ. Աճառյանը տար–ը հա
մարում է պահլավական փոխառություն34: Հնագույն կազմությունների շարքին 
պետք է ավելացնել նաև տարակոյս35, տարածել36, տարաբերել, տարաբաժին37 
և տարակաց բառերը, որոնք վկայված են ոսկեդարյան մատենագրության մեջ38:

Տրամ– «ամուր պինդ, հաստատուն» բնիկ հայերեն արմատի վերաբերյալ Հ. 
Աճառյանը գրում է. «Յունաբան հեղինակների լեզվով գործածւում է իբր նա խա
մաս նիկ՝ համապատասխան յն. δια– և  լտ. dis–, di–, dia– նախամասնիկներին», 
օր. տրամաբանութիւն, տրամագիծ, տրամադրել, տրամաչափ ևն39:

Փաղ– «կից, յար, միացած» չստուգաբանված արմատի համար Հ. Աճառյանը 
առաջադիր կիրառության ոսկեդարյան վկայություն չի բերում և գրում է, որ 
«աւելի յաճախ գործածւում է իբր նախամասնիկ՝ համապատասխան բաղ, համ, 
նոյն մասնիկներին», օր. փաղանուն «համանուն», փաղառութիւն «վանկ» ևն40: 
Ծագմամբ նույնացնում է բաղ– արմատի (ածանցի) հետ: Գ. Ջահուկյանը, ինչպես 

33 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 330:
34 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 381–382:
35 Հ. Աճառյանը «Արմատական բառարանում» ներկայացնում է որպես չստուգաբանված բառ (հ. 
4, էջ 383), Գ. Ջահուկյանը և ուրիշներ՝ նախածանցավոր բառ (տե՛ս, օր., Գ. Ջահուկյան, Հայերեն 
ստուգաբանական բառարան, էջ 724):
36 Հ. Աճա ռյա նը «Ար մա տա կան բա ռա րա նու մ» ներ կա յաց նում է որ պես ասու րա կան փո խա ռու թյուն 
(հ. 4, էջ 383), որ պետք է հա մա րել պա տա հա կան նմա նու թյուն: Հմմտ. մի կող մից՝ տարանցել, 
տա րաշարժել, տարաշեղել, տարանջատել, տարամիտել, տարաձգել, տարագրել, տարաբնակվել, 
տա րաբաժանել, տարաշխարհել, տարատեղել, տարատրոհել, տարափոխել և այլն, մյուս կողմից՝ 
ար տածել, մակածել, վերածել, ներածել, առածել, գործածել, ակնածել, մտածել, սրածել, թևածել, 
խորհրդածել, խնամածել և այլն բառաշարքերը, որոնցից համաբանորեն բխում է տարածել բառը: 
Թերևս այս նկատառումով Գ. Ջահուկյանն այս բառի փոխառյալ լինելու վարկածն ընդունում է խիստ 
վերա պահությամբ (Հայերեն ստուգաբանական բառարան, էջ 723–724):
37 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, Եր. 1931, էջ 155:
38 Այսպես, օրինակ՝ Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ հանդիպում են տարածել բառը (21 
անգամ), տարակոյս–ը (3 անգամ), տարապարտ–ը (4 անգամ), տարադեմ–ը և տարագիր–ը (1–ական 
անգամ): Այդ նույն բառերից «Աստվածաշունչ մատյանում» հանդիպում են տարածել–ը 64 անգամ, 
տարակոյս–ը 23 անգամ, տարապարտ–ը 62 անգամ, տարագիր–ը 5 անգամ: «Աստվածաշունչ 
մատյանում», այդ նույն բառերից բացի, հանդիպում են նաև տարաժամ(ել) (21 անգամ), 
տարաբերութիւն (2 անգամ), տարապարհակ (1 անգամ) բառերը: Բուզանդն ունի նաև տարակաց (1 
անգամ) բառը: Եղիշեն ունի նաև տար(ա)բերել (3 անգամ), տարաբաժին, տարացոյց, տարաշխարհ 
(1–ական անգամ) բառերը:
39 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 4, Եր., 1979, էջ 433–434:
40 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 472–473:
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նշել ենք, համարում է բաղ– ածանցի բարբառային տարբերակ: Հ. Աճառյանը 
«Հայոց լեզվի պատմության» մեջ այս «նախամասնիկը» ներկայացնում է որպես 
հուն. συν– նախդիր–նախածանցի համարժեք (էջ 144):

Փար–, տե՛ս պար–:
Փոխ– «տեղակ, փոխարենը» արմատի համար իբրև առաջադիր կիրառություն 

վկայելով փոխադարձ ոսկեդարյան կազմությունը՝ Հ. Աճառյանը ավելացնում 
է, որ «յետնաբար դարձել է նախամասնիկ՝ համապատասխան յն. αντι– և 
մանավանդ meta– նախդիրներին», և բերում է օրինակներ՝ փոխաբերութիւն, 
փոխադրել, փոխանցել, փոխատրել41: Ի դեպ, Հ. Աճառյանը փոխ–ը համարում 
է ասուրական փոխառություն42: Գ. Ջահուկյանը անհավանական է համարում այդ 
ստագաբանությունը43:

Այժմ անցնենք այն նախածանցներին, որոնք Հ. Աճառյանի ցուցակից դուրս են:
Ամենա– «բոլորից ավելի» գերադրական աստիճան կազմող ձևույթը Հ. 

Աճառյանը ներկայացնում է որպես ամէն արմատի իմաստային նորագույն 
կիրառություններից մեկը (ամենահին վկայությունը՝ ամենաերևելի, «Առձեռն 
բառարանից» է)44: Ինչպես նշել ենք, դա ածանց է համարվում՝ 20–րդ դարի 60–
ականներից սկսած:

Անդր– «դուրս, այն կողմ(ից)» արմատին Հ. Աճառյանը հպանցիկ անդրա
դար ձել է անդ  «այնտեղ» բնիկ հայերեն արմատի կապակցությամբ՝ որպես դրա 
ածան ցյալի, բայց ծագումը համարում է «մութ»: Իբրև արմատի այդ տարբերակի 
առա ջադիր կիրառություններ՝ վկայում է անդրադարձ, անդրագոյն ոսկեդարյան 
կազ մու թյունները45: Դրա՝ ածանցային արժեքի և հունաբան դպրոցի հետ կապված 
որևէ նկատառում չունի: Անդր–ը նախածանց են համարում Ա. Մուրվալյանը, 
Ս. Էլոյանը, Ս. Գալստյանը և ուրիշներ: Երբեմն փոխարինում է հուն. µετα– 
նախածանցին:

Բակ– «շուրջ» արմատի համար Հ. Աճառյանը իբրև առաջադիր 
կիրառություններ վկա յում է հետոսկեդարյան մատենագրության մեջ հանդիպող 
բակառել, բա կար գել, բակաձև կազմությունները՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ 
կապված որևէ նկա տառման: Համարում է կովկասյան փոխառություն46: Բակ–ը 
նախածանց են հա մարել Ա. Մուրադյանը և Ս. Ղազարյանը (տե՛ս վերը), բայց ոչ Հ. 
Աճառյանը: Ա. Մուրադյանը վերոհիշյալ «Հունաբան դպրոցը…» աշխատության 
մեջ այս նախածանցը ներկայացնում է որպես հուն. περι– նախդիր–նախածանցի 
համարժեք (էջ 149):

Բար– նախածանցի մասին, ինչպես նշել ենք, Հ. Աճառյանը որևէ բան չի 
ասում: Գ. Ջահուկյանը համարում է բաղ– նախածանցի բարբառային տարբերակ: 
Գրաբարի նախածանցների շարքում հիշատակում են Ա. Մուրադյանը և Լ. 
Հովսեփյանը՝ առանց որևէ օրինակի:

41 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 510:
42 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 511:
43 Գ. Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Եր., 2010, էջ 766:
44 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1, Եր., 1971, էջ 153–154:
45 . Աճառյան, նույն տեղում, էջ 185–186:
46 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 390–391:
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Թափ– «1. խորք, 2. ուժ» չստուգաբանված արմատի համար Հ. Աճառյանը 
իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայում է ոսկեդարյան մատենագրության 
մեջ հանդիպող թափանց, թափառական կազմությունները՝ առանց հունաբան 
դպրոցի հետ կապված որևէ նկատառման47: Թափ–ը նախածանց են համարել Ա. 
Մուրադյանը և Ս. Ղազարյանը (տե՛ս վերը), բայց ոչ Հ. Աճառյանը:

Թեր– «1. կողմ, 2. մասամբ» բնիկ հայերեն արմատի համար Հ. Աճառյանը 
իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայում է ոսկեդարյան մատենագրության 
մեջ հանդիպող թերապետութիւն, թերալից, թերակատար, թերահաւատ, 
թերավարժ և այլ կազմություններ՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ կապված 
որևէ նկատառման: Ապա բերում է նոր գրական հայերենում կերտված բառերի 
օրինակներ՝ թերուս, թերակիրթ, թերակղզի48: Թեր–ը նախածանց են համարել 
Ա. Մուրադյանը և Լ. Հովսեփյանը (տե՛ս վերը), բայց ոչ Հ. Աճառյանը:

Խուն– «սակաւ, քիչ» բնիկ հայերեն արմատի համար Հ. Աճառյանը իբրև 
առաջադիր կիրառություններ վկայում է հետոսկեդարյան խուներդմնական, 
խունախոհ, խունաբերձ բառերը՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ կապված որևէ 
նկատառման: Խուն–ը նախածանց է համարել Ա. Մուրադյանը (տե՛ս վերը), բայց ոչ 
Հ. Աճառյանը: Ա. Մուրադյանը վերոհիշյալ «Հունաբան դպրոցը…» աշխատության 
մեջ այս նախածանցը ներկայացնում է որպես հուն. κατ– նախդիր–նախածանցի 
համարժեք (էջ 149):

Համ– ածանցի մասին Հ. Աճառյանը գրում է. «Շատ գործածական 
նախամասնիկ»: Ապա դրա «նման, նոյն, միևնոյն» նշանակությամբ իբրև 
առաջադիր կիրառություններ վկայում է ոսկեդարյան մատենագրության 
մեջ հանդիպող համագործ, համազգի, համազուն, համազօր, համալեզու, 
համախորհ, համախօս, համակամ, համակարիք, համակերպ, համահանդերձ, 
համամայր, համամիտ, համանման, համանշան, համանուն, համաշունչ, 
համավկայ, համատիք, համարուեստ և այլ կազմություններ՝ ավելացնելով, որ 
«շատ աւելի յաճախադէպ գործածութիւն ունի յետոսկեդարեան գրականութեան 
մէջ, ուր շատ բառեր ուղղակի թարգմանուած են յունարէնից» (նկատի ունի 
οµο– նախածանցով բառերը): «Նոր գրականում այս մասնիկով կազմուած 
բառերը խիստ շատ են»: Նույն ածանցի «համայն, ամէն կողմ, բոլորը, ամբողջ» 
նշանակությամբ իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայում է ոսկեդարյան 
մատենագրության մեջ հանդիպող համագունդ, համաշխարհ, համաջունջ, 
համատարած, համակորոյս, համակերտք, համահաղոյն, համօրէն և այլ 
կազմություններ՝ ավելացնելով, որ «աւելի սովորական է յետնաբար», և բերում 
է մի շարք օրինակներ թե՛ հետոսկեդարյան գրաբարից, թե՛ նոր գրական 
հայերենից: Սաստկական նշանակությամբ վկայում է ոսկեդարյան համարձակ, 
համբառնալ, համբերել և այլ կազմություններ: Կրճատված և հնչյունափոխված 
տարբերակներով վկայում է ոսկեդարյան ամփոփ, հանդէպ, հանգէտ, հանուր, 
անդորր և այլ կազմություններ: Համարում է իրանական փոխառություն49: 

47 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, Եր., 1973, էջ 164–166:
48 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 174:
49 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 3, Եր., 1977, էջ 17–18:
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Այս խնդրում այլ կարծիքի է Գ. Ջահուկյանը՝ համ– նախածանցը համարելով 
հայկական և իրանական համանուն ու հոմանիշ ածանցների բաղարկություն50: 
Ոսկեդարյան վկայություններին պետք է ավելացնել նաև համառօտ, 
համաբնեայք, համահօրեայ կազմությունները (Աստվածաշունչ, Եզնիկ, 
Բուզանդ, Կորյուն): Այս ածանցը հունաբաններին չի վերագրում Հ. Աճառյանը, 
բայց վերագրում են այլ հեղինակներ՝ Ս. Ղազարյան, Ա. Մուրադյան, Ս. Էլոյան, Ա. 
Սուքիասյանը, Լ. Հովսեփյան (տե՛ս վերը): Ա. Մուրադյանը վերոհիշյալ «Հունաբան 
դպրոցը…» աշխատության մեջ այս նախածանցը ներկայացնում է որպես հուն. 
οµο– նախածանցի համարժեք (էջ 143):

Մատ– «մօտ» բնիկ հայերեն արմատի համար Հ. Աճառյանը իբրև առաջադիր 
կիրառություն չի վկայում և հունաբան դպրոցի հետ կապված որևէ նկատառում 
չունի: Մատ–ը նախածանց է համարել Ա. Մուրադյանը (տե՛ս վերը), բայց ոչ Հ. 
Աճառյանը: Ա. Մուրադյանը վերոհիշյալ «Հունաբան դպրոցը…» աշխատության 
մեջ այս նախածանցը ներկայացնում է որպես հուն. παρα– նախդիր–նախածանցի 
համարժեք՝ վկայելով հունաբանների կերտած մատարկայ, մատհրաման 
բառերը (էջ 150):

Նախ– «առաջ, առաջուց, առաջինը, հինը» բնիկ հայերեն արմատի համար 
Հ. Աճառյանը իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայում է ոսկեդարյան 
մատենագրության մեջ հանդիպող նախադուռն, նախաթոռ, նախակերտ, 
նախաշար, նախավկայ, նախամեծար, նախանկար, նախաբարբառ, 
նախաբոյս կազմությունները՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ կապված որևէ 
նկատառման: Ապա բերում է նոր գրական հայերենում կերտված բառերի մի 
շարք օրինակներ՝ նախաբան, նախագահ, նախազգալ, նախաճաշ ևն51: Ի դեպ, 
Եզնիկն ունի նաև նախաստեղծ, նախընծայ կազմությունները: Նախ–ը գրաբարի 
համար նախածանց են համարել Ա. Մուրադյանը և Լ. Հովսեփյանը (տե՛ս վերը), 
բայց ոչ Հ. Աճառյանը: Ա. Մուրադյանը հունաբանների կազմած է համարում 
նախագաղափար, նախադասեմ, նախդիր և այլ բառեր52: Ա. Մուրադյանը 
վերոհիշյալ «Հունաբան դպրոցը…» աշխատության մեջ այս նախածանցը 
ներկայացնում է որպես հուն. προ– նախդիր–նախածանցի համարժեք (էջ 145):

Պատ– «բոլորտիքը, շրջան» չստուգաբանված արմատի համար Հ. Աճառյանը 
իբրև առաջադիր կիրառություն վկայում է ոսկեդարյան մատենագրության մեջ 
հանդիպող պատկողանոց կազմությունը՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ 
կապված որևէ նկատառման53: Պատ–ը նախածանց են համարել Ա. Մուրադյանը 
և Ս. Ղազարյանը (տե՛ս վերը), բայց ոչ Հ. Աճառյանը: Թերևս համապատասխանել 
է հուն. περι– նախածանցին:

Ջոկ– «1. խումբ, 2. զատ» արմատի համար Հ. Աճառյանը իբրև առաջադիր 
կիրառություններ վկայում է հետոսկեդարյան մատենագրության մեջ հանդիպող 
ջոկադրել, ջոկամանել կազմությունները՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ 

50 Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային շրջան, հ. 1, Եր., 1987, էջ 259:
51 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 419:
52 Ա. Մուրադյան, Հունաբան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերականական տերմինաբանության 
ստեղծման գործում, Եր., 1971, էջ 145:
53 Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 4, Եր., 1979, էջ 32–34:
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կապված որևէ նկատառման: Ենթադրում է պահլավական փոխառություն54: Ջոկ–ը 
նախածանց են համարել Ա. Մուրադյանը և Ս. Ղազարյանը (տե՛ս վերը), բայց ոչ Հ. 
Աճառյանը: Ա. Մուրադյանը վերոհիշյալ «Հունաբան դպրոցը…» աշխատության 
մեջ այս նախածանցը ներկայացնում է որպես հուն. συν– նախդիր–նախածանցի 
համարժեք (էջ 150):

Վաղ– «առաջ, շուտ» չստուգաբանված արմատի համար Հ. Աճառյանը 
առաջադիր կիրառության օրինակ բերում է միայն արդի հայերենի վաղաժամ, 
վաղածանոթ բառերը՝ առանց հունաբան դպրոցի հետ կապված որևէ 
նկատառման: Վաղ–ը նախածանց է համարել Ա. Մուրադյանը (տե՛ս վերը), բայց ոչ 
Հ. Աճառյանը: Ա. Մուրադյանը վերոհիշյալ «Հունաբան դպրոցը…» աշխատության 
մեջ այս նախածանցը ներկայացնում է որպես հուն. προ– նախդիր–նախածանցի 
համարժեք՝ վկայելով հունաբանների կերտած վաղադասական, վաղակատար, 
վաղժամանակեան բառերը (էջ 147):

Քող– (քօղ–) «ծածկ» չստուգաբանված արմատի համար Հ. Աճառյանը 
իբրև առաջադիր կիրառություններ վկայում է ոսկեդարյան քողաձիգ, 
հետոսկեդարյան քողարկել, քողընկեց բառերը՝ առանց հունաբան դպրոցի 
հետ կապված որևէ նկատառման: Քող–ը նախածանց է համարել Ա. Մուրադյանը 
(տե՛ս վերը), բայց ոչ Հ. Աճառյանը: Ա. Մուրադյանը վերոհիշյալ «Հունաբան 
դպրոցը…» աշխատության մեջ այս նախածանցը ներկայացնում է որպես հուն. 
αµϕι– նախդիր–նախածանցի համարժեք՝ վկայելով հունաբանների կերտած 
քողաղոտ, քողաբորբ բառերը (էջ 150–151):

Ինչպես տեսնում ենք, հունաբան դպրոցին վերագրվող 23 ածանցների 
մեծ մասի (17–ի) համար հենց ինքը՝ այդ վերագրման գլխավոր հեղինակ Հ. 
Աճառյանը, նշում է ոսկեդարյան (նախահունաբան) կազմություններ (տե՛ս նաև 
Աղյուսակ 1, Աղյուսակ 2): Այդպիսիք չի նշում միայն մակ–, բաղ–/փաղ–, տրամ–, 
դեր–, հոմ– ածանցների համար (իսկ պար–ի համար նշածները միայն բարդ 
բառեր են): Եթե նկատի ունենանք, որ դրանցից հոմ–ը համ–ի տարբերակն է, 
ապա ուրեմն Հ. Աճառյանը հունաբաններին վերագրած 23 նախածանցներից 
միայն 5–ի համար ոսկեդարյան կազմություն չի վկայել: Նկատենք նաև, որ Հ. 
Աճառյանի վկայությունները սպառիչ չեն: Որոնումները նոր արդյունքներ կարող 
են տալ ոչ միայն մյուս 18, այլև այդ 5 ածանցների վերաբերյալ:

Ճիշտ է, այդ հնագույն կազմություններից մի քանիսը (օր. վերաբերիլ 
«բարձրանալ», բացարձակ «հեռավոր», տարաբաժին «զրկված» և այլն55) 
իմաստով եղել են այլ, քան այսօր, ինչը երբեմն տեղիք է տալիս վիճարկելու 
դրանց ածանցավոր լինելը, սակայն շատ ուրիշ բառեր (օր. յարակայութիւն, 
տարածել, տարակոյս, տարագիր, տարաժամ, բացատ, բացօթեայ և այլն) 
այսօր էլ գործածական են ճիշտ նույն իմաստով:

54 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 130:
55 Հ. Աճառյան, նույն տեղում, էջ 155:
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Աղյուսակ 1. Հ. Աճառյանի ներկայացրած 23 նախածանցներն`
ըստ «Հայերեն արմատական բառարանի» տվյալների
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ապ– փխռ. ժխտ. + + apo– +
առ– բնիկ մոտ, մինչև + + pros– +
արտ– բնիկ դուրս + + ek–, ex– +
բաղ–/
փաղ–

չստգ. կից – + sun–, sul–, 
sug–, sum–, 
sup–

–

բաց– չստգ. դուրս + + apo–, ek– –
գեր– բնիկ հույժ + + uper– +
դեր– չստգ. փոխարեն – – anti– +–
ենթ–/
ընթ–

բնիկ, 
բրբռ.

տակը + + upo– +

հակ– չստգ. ընդդեմ + +– anti– +
հոմ– բրբռ. նման – +– omo– –
մակ– փխռ. վրա – + epi– +
յար– բնիկ կից, միշտ + – par(a)– +
ներ– բնիկ մէջ + + en– +
շաղ– չստգ. կապ, կից + – sun– –
շար– չստգ. կարգ + + sun– –
պար–/
փար–

չստգ. շուրջ + +– peri– +–

ստոր– չստգ. տակը + +– upo–, kata– +–
վեր– բնիկ բարձր, 

կրկին
+ + ana– +

տար– փխռ. դուրս + +– dia–, para– +
տրամ– բնիկ հաստ(ատ) – + dia– +–
փոխ– չստգ. տեղակ + +– anti–, meta– +
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Աղյուսակ 2. Հ. Աճառյանի ցուցակից դուրս նախածանցներ` ըստ «Հայերեն 
արմատական բառարանի» և այլ աղբյուրների տվյալների
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ամենա– բնիկ բոլորից ավելի – – – +
անդր– բնիկ այն կողմ + – meta– +–
բակ– փխռ. շուրջ – – peri– –
բար– բրբռ.56 կից (՞) – – sun– (՞) –
թափ– չստգ. խորք, ուժ + – – –
թեր– բնիկ կողմ, մասամբ + – – +
խուն– բնիկ սակաւ, քիչ – – kat– –
համ– փխռ.57 նոյն, ամէն + – omo– +
մատ– բնիկ մօտ – – para– –
նախ– բնիկ առաջուց, հին + – pro– +
պատ– չստգ. բոլորտիքը + – peri– –
ջոկ– փխռ. զատ – – sun– –
վաղ– չստգ. առաջ, շուտ – – pro– +–
քող–/քօղ– չստգ. ծածկ + – amji– –

Պետք է նկատի ունենալ, որ ոչ ժխտական և ոչ նախդրային նախածանցների 
մի մասը թե՛ գրաբարում, թե՛ ներկայիս որոշ բարբառներում կիրառվում է որպես 
հարադրավոր կազմությունների բաղադրիչ արմատ՝ վեր առեալ, վեր հանել, ի 
վեր ունել, ի վերայ հասեալ, ի վերայ ածել, ներ առնուլ, տար ածել, թափ առեալ, 
բաց առեալ, շար առնուլ, շար ունել, պար առեալ, փոխ առնել, փոխ ընկնել, վեր 
ունել, վեր կալել և այլն: Դրանք նշված արմատների ածանցացման ճանապարհի 
առաջին հանգրվանն են: Հաջորդ հանգրվանը այդ կազմությունների կցումը, 
համադրումն է՝ վերառյալ, վերհանել, վերահաս, վերածել, ներառել, տարածել, 
թափառել, բացառել, փոխառել: Դրան հաջորդում է այդ արմատ–մասնիկների 
տարածումն ու կիրառումը այլ՝ ոչ բայական կաղապարներում՝ շարունակ, 
տարադեմ, տարաժամ, արտուղի, բացատ, բացարձակ, ներհակ, վերարկու, 
ստորոտ, փոխադարձ: Այդ պահից սկսած՝ դրանք կարող են համարվել 
ածանցակերպներ և նույնիսկ նախածանցներ: Դրան կարող է հաջորդել ձուլման 
փուլը, ինչպես հնագույն հայերենում՝ նի սիտել > նստել, նի (հ)այել > նայել, նի 
հիւթ > նիւթ, նի յեցուկ > նեցուկ, հու լու > հլու, հու մուտ > հմուտ, բարբառներում՝ 
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վեր ունել > վերնել, վեր կալել > վեկալել և այլն: Զարգացման նույն ընթացքն 
են անցել նաև որոշ նախդիրներ՝ վերածվելով ածանցների (ընդ, առ): Դրանք 
երբեմն անցել են նաև ձուլման փուլը՝ ընդ կալել > ընդկալել > ընկալել, ընդ 
տանիք > ընդ տանիք > ընտանիք, ընդ բռնել > ընդբռնել > ընբռնել > ըմբռնել 
և այլն: Սա նշանակում է, որ հայերենի նախածանցների մեծ մասը, հակառակ 
որոշ տեսաբանների կարծիքի (Գ. Սևակ, Ս. Էլոյան, Ա. Մարգարյան, Լ. 
Հովսեփյան), անցել են զարգացման բոլոր այն փուլերը, որոնց արդյունքում բառը 
ինքնըստինքյան, առանց արհեստական միջամտության վերածվում է ածանցի:

Այսպիսով, սույն ուսումնասիրության արդյունքում հարկ ենք համարում 
եզրակացնելու հետևյալը:

Թյուրիմացություն է այն կարծիքը, թե դասական գրաբարը չի ունեցել 
նախածանցներ՝ բացի ժխտականներից, և մյուս բոլոր նախածանցները ստեղծվել 
են հունաբան դպրոցի կողմից 5–րդ դարից հետո: Իրականությունը հետևյալն է:

Մինչ հունաբան դպրոցի հանդես գալը հայերենում կային նախածանցների 
տարբեր շերտեր.
1. վաղնջահայերենից ու հնագույն հայերենից եկած և արդեն քարացած 

ածանցներ՝ ս–, ն–, նա–, ն(ի), յա–/յո–, հ(ա)–, խ– և այլն,
2. հնագույն ծագում ունեցող ժխտական նախածանցներ՝ ան–, տ–, չ–,
3. նախդիրներից առաջացած ածանցներ՝ առ–, ընդ–/ ընթ–/ենթ–/ըն–/ըմ–, 

ըստ–, ի–/յ–, ց–, զ–,
4. իրանական և այլ աղբյուրներից փոխառյալ ածանցներ՝ ապ–, դժ–, համ–/

հոմ–, տար–,
5. հայերեն արմատներից առաջացած ածանցներ՝ արտ–, բաց–, գեր–, թափ–, 

թեր–, հակ–, յար–, նախ–, ներ–, շաղ–, շար–, ստոր–, վեր–, փոխ– և այլն:
Հունաբաններին կարելի է վերագրել այդ նախածանցների մի մասի կա նո

նակարգումը, իմաստների որոշակիացումը, որոշ իմաստներով կի րառ ման 
համապատասխանեցումը հունարենի մերձիմաստ և հարանուն նա խա մաս նիկ
նե րին, այդ իմաստներով կիրառման ընդարձակումը, ինչպես նաև մի քանի նոր 
ածանցների (բաղ–/փաղ–, դեր–, մակ–, տրամ–, թերևս նաև պար–/փար–) 
ստեղծ ման փորձը, որ արդյունավետ է եղել միայն մասամբ:

Այն, ինչ ասել է Հ. Աճառյանը համ–ի մասին, այսինքն՝ ածանցը հին է, բայց 
դրա կիրառությունը ճշգրտել և ընդլայնել են հունաբանները (տե՛ս վերևում), ճիշտ 
է նաև մյուս բոլոր այն արմատ–նախածանցների վերաբերյալ, որոնք ունեն թե կուզ 
մեկ ոսկեդարյան վկայություն: Հ. Աճառյանն ինքն էլ կարող էր խնդիրն այդ պես 
ներկայացնել, եթե նպատակ չունենար ուռճացնելու հունաբան դպրոցի դերը: 
Նա «Նոր հայկազեան բառարանում» հաշվել է 1793 «նախամասնիկավոր կազ
մություն»56, որոնց 8–9 տոկոսը վկայված է ոսկեդարյան հայերենում: Մնացածը 
հավանաբար հետոսկեդարյան նորակազմություններ են57: 
56 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, Եր. 1931, էջ 146:
57 Կա րե լի է են թադ րել նաև, որ նա խա ծան ցա վոր մի շարք ձև եր եղել են դե ռևս հե թա նո սա կան քրմա
կան վե րամ բարձ ծի սա կան լեզ վում, որից սկզբում մի տում ա վոր խու սա փում էին քրիս տո նյա մա
տե նա գիր նե րը, թեև սպրդում եր լի նում էին: Հե տա գա յում, երբ քրիս տո նե ու թյու նը Հա յաս տա նում 
ամ րապնդ վեց, հե թա նո սու թյան դեմ պայ քա րը, հա վա տաքն նու թյունն ու գրաքն նու թյու նը կորց րին 
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Ներկայումս էլ նույն նախածանցներով ստեղծվում են գիտական նորանոր 
եզրեր (առձգում, առմուտք, առհալում, առհոսք, անդրբեմ, անդրաձիգ, անդր-
բևեռ, դերանդամ, մակաբերուկ, մակագամում, մակագլանում, մակածալք, մակա-
ծո րուկ, մակաճ, մակնիշ, տրամագիր, տրամախաչ, տրամատ, տարնմանում, 
տա րոլորտ, տարէջք, տարաբևեռ, տարալցում, տարաձգում, տարանցիկ, պա-
րա սեղմում, պարակալ, հարաշերտ, հարաչափ, հարադասում, ենթաձայն, 
ենթա կառուցվածք, ենթատիրույթ, ենթոլորտ, բացահատ, բացատարում, բա-
ղակցություն, արտահատում, արտահրում, արտաձգում, արտառանցք, արտար-
կում, արտոլորտ, արտուղում, գերլիցք, գերհոսուն, գերտարածություն), որոնք 
նույն քան արհեստական են թվում, որքան հունաբանների կազմած բառերը: 
Վերջին ժամանակներում ավելի է ընդլայնվել ապ–, մակ–, տար–, տրամ–, 
անդր–, առ– և այլ նախածանցների կիրառությունը: Բայց դա, իհարկե, բնավ չի 
նշանակում, թե դրանք նոր են ստեղծվել:

Հունաբանները հրաշագործ չէին: Նրանք կանոնարկեցին հայերենի 
նախածանցները, խթանեցին դրանց զարգացումը, նպաստեցին որոշ արմատների 
ու նախդիրների ածանցային կիրառության ընդլայնմանը, դրանցով կազմեցին 
նորանոր բառեր: Բայց նրանք չէին կարող լեզվում կառուցվածքային փոփոխություն 
առաջ բերել՝ ստեղծելով ձևույթի նոր տեսակ՝ ոչ ժխտական նախածանցների 
համակարգ: Հետագա 1500 տարում հայերենի բառակազմությունը շարունակել է 
զարգանալ նաև տաղանդավոր լեզվաշինարարների ջանքերով: Բայց ոչ մեկի չի 
հաջողվել թեկուզ մեկ ածանց «հնարել»: Ուրեմն արժանին մատուցելով հունաբան 
դպրոցին՝ չի կարելի, սակայն, չափազանցնել ու առասպելացնել նրանց գործը: 
Նաև չի կարելի անտեսել փաստերը և նսեմացնել հին հայերենը՝ իբրև «ոչ 
ժխտական նախածանցներից զուրկ» լեզու:
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ОГАНЕС ЗАКАРЯН
о ПробЛеМе ПроиСХоЖДения ПреФикСов арМянСкоГо языка
В современной армянской грамматологии существуют разные, порой взаимо

исключающие мнения о характере и происхождении префиксов армянского язы
ка. Традиционно доминирует мнение, что префиксы не типичны для армянского 
языка, а существующие префиксы, с незначительными исключениями, искусст
венно привнесены в язык и относятся к его письменному периоду, в частности 
созданы грекофильской школой. Подобное мнение впервые высказал Р. Ачарян. 
Его мнение почти бескритично повторили или же довели до крайности С. Каза
рян, Г. Севак, С. Элоян, А. Сукиасян, Г. Петросян, А. Мурадян, Л. Овсепян, час
тично А. Мурвалян, А. Маргарян.

Диаметрально противоположный и правильный подход к этой проблеме про
явили М. Абегян, Г. Джаукян, О. Мурадян. Согласно этому второму мнению, по
давляющее большинство префиксов армянского языка является наследием его 
архаичного и древнейшего периодов развития. Грекофильской школе можно пре
писать лишь нормирование большинства армянских префиксов, конкретизацию 
их значений, установление их соответствия с близкозначными и паронимными 
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приставками и префиксами греческого языка, расширение сферы их употреб
ления, а также  попытку создания некоторых новых префиксов (բաղ–/փաղ–, 
դեր–, մակ–, տրամ–, пожалуй и պար–/փար–), которая удалася лишь частично. 
Эта точка зрения доказывается данными именно «Корневого словаря армянского 
языка» Р. Ачаряна. Анализу этих данных и посвящена настоящая статья.

HOVHANNES ZAKARYAN
THe PROBLeM OF ORIgIn OF THe PReFIXeS OF aRMenIan Language
In modern Armenian grammatology there are different and sometimes conflicting 

views about the nature and origin of the prefixes of the Armenian language. Tradition
ally dominated view is that prefixes are not typical for the Armenian language, and 
existing prefixes with minor exceptions are artificially imported into the language and 
relate to its writing period, particularly created by Hellenizing school. This opinion 
was first expressed by H. Acharyan. His opinion was repeated almost uncritically or 
driven to extremes by S. Kazaryan, G. Sevak, S. Eloyan, A. Sukiasyan, H. Petrosyan, 
A. Muradyan, L. Hovsepyan, partly by A. Muradyan, A. Margaryan.

This problem had been diametrically opposed and given a correct approach by 
M. Abegyan, G. Jahukyan, H. Muradyan. Accordyng to the second point of view the 
majority of the prefixes in Armenian language is a heritage of its archaic and ancient 
periods of development. We can ascribe the following facts to Hellenizing school: 
standardization of most Armenian prefixes, specification of their meanings  , matching 
of their certain usage to synonym and paronym prefixes of Greek, expanding the use 
of these meanings , as well as an attempt to create some new prefixes (բաղ–/փաղ–, 
դեր–, մակ–, տրամ–, and perhaps պար–/փար–), which was efficient just partly. 
This point of view was proved by data of H. Acharyan’s “Root dictionary of the Arme
nian language”. This article focuses on the analysis of this data.
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Միհրը Արամազդ, Վահագն, Անահիտ, Տիր դի ցա նուն նե րի նման հա մար
վել է իրա նյան աստ ծո անուն: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ իրա նա գետ 
արև ե լա գետ ներ Յուս տիի, Շպի գելի՝ Միհ րի իրա նյան աստ ված լի նե լու տե սա կե
տը գո յա տև ել է եր կար ժա մա նակ։

Հայ կա կան Միհր աստ վածն իրոք հնչմամբ նման վում է իրա նյան Միթ րա յին, որը 
Պլու տար քո սի բնո րոշ մամբ «միջ նոր դ» է մար դու և Ահու րա մազ դա յի մի ջև: Զրա դաշ
տը (Ք.ծ.ա. 599521) իր եր կա կան (դո ւա լիս տա կան) կրո նի ուս մուն քից հա նել է միհ
րա կա նու թյունը՝ դրա մե նա կան (մո նիս տա կան) բնույ թով պայ մա նա վոր ված։ 

Հետագայում Սասանյանները պաշտոնականացրին զրադաշտականությունը՝ 
վե րա կանգ նե լով միհ րա կա նու թյու նը: Վեր ջինս զուտ իրա նյան ուս մունք չէ. դա 
հա տուկ է եղել հնդեվ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե րին։

Դե ռևս 19րդ դա րում Ղ. Ալի շա նը, ի տար բե րու թյուն եվ րո պա ցի իրա նա գետ
հա յա գետ նե րի, որոնք Միհ րը զուտ իրա նյան աստ ված էին հա մա րում, ապա ցու
ցում է Միհ րի և Միթ րա յի պաշ տա մուն քա յին տար բե րու թյուն նե րը, որոնց մա սին 
գրում է, որ Զրա դաշ տա կան կրո նում Միհ րը Որ միզ դի ծնունդ էր՝ ոչ չաստ ված, այլ 
ազատ և ազատ նե րի գլխա վո րը, Որ միզ դի և Ահ րի մա նի միջ նոր դը:

Իսկ Սա սա նյան նե րի օրոք Միհ րը մայ րա ծին աստ ված է «ի մարդ կա նէ և թա
գա ւոր աս տո ւա ծա զա ւակ, համ հարզ քաջ յոթ նե րոր դա ց»:

Ալի շա նը, հայ իրա կա նու թյան մեջ Միհ րին արե գակ նա յին հրա յին չաստ
ված հա մա րե լով, այ նո ւա մե նայ նիվ դե ռևս իր ժա մա նակ նե րում առա ջին նե րից է 
ճշգրիտ ներ կա յաց նում հնդեվ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե րի շրջա նում միհ րա կա նու
թյան տա րած վա ծու թյան սահ ման նե րը՝ նշե լով, որ առա վել, քան շատ չաստ ված
նե րի նը, նրա պաշ տա մուն քը տա րած ված էր և՛ արև ել քում, և՛ արև մուտ քում: Այս 
վեր ջին (եվ րո պա կան) մա սում՝ ոչ մի այն հա յե րի ու հռո մե ա ցի նե րի կող մե րում, 
այ լև Գեր մա նի ա յում, կան միհ րա կան կոչ ված քան դակ ներ: Մին չև իսկ իս լան դա
ցի նե րի գե րա գույն չաստ վա ծը կոչ վում էր Մաեդր-աս։

Արևելքում Միհրի պաշտամունքի նշաններ կան Փոքր Ասիայից մինչև 
Հնդկաստան, որտեղ Միդրա էին անվանում արեգակը1։

Հե տա գա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը հաս տա տել են և ներ կա յաց րել վե
րո հի շյալ տե սա կե տը: Միհ րը Արե գա կի աստ ված էր հին արի ա կան ժո ղո վուրդ նե
րի կրոն նե րում: Միհ րա կա նու թյու նը ու նե ցել է արևմ տյան և արև ե լյան դրսև ո րում
ներ: Միհ րի արևմ տյան պաշ տա մուն քում Միթ րան արև ա յին, ռազ մի, երկ րա յին 
1  Ղ. Ալիշան, Հին հավատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1895, էջ 146147։
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բա րիք նե րի արար չա գոր ծու թյան, մարդ կու թյան փրկչա կան գոր ծա ռույթ ներ ու
նի: Միհ րա կա նու թյու նը և քրիս տո նե ու թյու նը գա ղա փա րա պես և ծի սա կա տա րու
թյան տե սա կե տից նման են իրար: Միհ րին առնչ վող հա վա տա լիք ներն են հո
գի նե րի փրկու թյան ուս մուն քը, մկրտու թյան, հա ղոր դու թյան, միհ րա կան կրո նի 
«միս տի կա կան նվի րա գործ ման յոթ աս տի ճան նե րը» (և հա մա պա տաս խա նա բար 
«քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու նվի րա պե տու թյան յոթ աս տի ճան նե րը»): Որոշ հայտ
նի խորհր դան շան ներ քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու և ար վես տի մեջ են մտել «արե
գա կան աստ ված Միհ րի կրո նի ազ դե ցու թյամբ»2: Դրա վկա յու թյունն է նաև այն, 
որ արևմ տյան եկե ղե ցում Միհ րի ծննդյան օրը՝ դեկ տեմ բե րի 25ը, նույ նաց վել է 
Քրիս տո սի ծննդին՝ իր մի շարք խորհր դա պաշ տա կան արա րո ղու թյուն նե րով:

Արև ե լյան՝ իրա նյան պաշ տա մուն քում Միթ րաՄիհ րը դա շին քի, ուխ տի գոր
ծա ռույթ ու նի: Վեր ջինս դրսև որ վում է մաս նա գի տա կան բա ռա րան նե րում հե տև
յալ նշա նա կու թյուն նե րով։

Բ. Վ. Միլլերի բառարանում mehrը հետևյալ իմաստներն ունի. 1. իրանյան տարվա 
7րդ ամիսը (23 սեպտեմբերի – 22 հոկտեմբերի), 2. սեր, բարեկամություն, 3. արև3։

Գ. Նալ բան դյա նի «Պահ լա վե րենհա յե րեն բա ռա րա նու մ» Միհր (Mitr) աստ վա ծու
թյու նը ներ կա յաց վում է հե տև յալ իմաստ նե րով. 1) խոս տում, 2) դա շինք, 3) սեր, գո
րով, 4) բա րե կա մու թյուն, 5) արև, 6) միջ նորդ, 7) արե գակ նա յին տար վա 7րդ ամիսը4։

Իսկ Ռ. Աբ րա հա մյա նի «Պահ լա վե րենպարս կե րենհա յե րենռու սե րենանգ լե
րե ն» բա ռա րա նում՝ mitr բա ռա ձև ով բա ռե րի շար քում, mitr «հա մա ձայ նու թյու ն» 
իմաս տով բա ռից հե տո տրվում է նաև Mitryah (Mitrē) նույ նա ձև ար մա տով բա ռը՝ 
«առա ջին մար դու անու ն» նշա նա կու թյամբ, որն ըստ երև ույ թին հե տա գա յում է 
առա ջա ցել5։

Վերջին շրջանի հետազոտողներից արևելագետ Ի. Դյակոնովի և այլոց խմբա
գրած «История древнего мира» աշխատության մեջ Mitrը ներկայացվում է որպես 
ուխտի աստված՝ ««Ավեստայում» ընդգրկված, նրան նվիրված օրհներգերով»6։ 

Միհրը սոսկ իրանյան աստված չէ. նա նույն գործառույթն է ունեցել նաև 
Հնդկաս տա նում: Հե տաքրք րա կան է, որ ո՛չ Հյուբշ մա նի, ո՛չ Աճա ռյա նի ստու գա
բա նու թյուն նե րում Միհ րը չի հա մե մատ վում հնդկա կան Միթ րա յի հետ: Մինչ դեռ 
վե դա յա կան դի ցա բա նու թյան մեջ՝ Ռիգ վե դա յում, Ինդ րան, որը շա ռա գու նած, 
ոս կե մո րուս, ոս կե հուր է, օժտ ված է արևի հատ կա նիշ նե րով և Ագ նի անու նով է 
հան դես գա լիս, հրկիզ վե լով դառ նում է Միթ րա: Վեր ջինս հին հայ կա կան դի ցա
րա նում միհ րա կան՝ ար դա րա դա տու թյան, հա սա րա կա կան հա մա ձայ նու թյան 
կող մը ներ կա յաց նող աստ վածն էր: Եվ զար մա նա լի չէ, որ այդ դի ցա նու նը կի
րառ վել է որ պես հա սա րակ անուն. սանսկ րի տում mitraն նշա նա կել է ըն կեր, իսկ 
mitradruhը՝ ըն կեր նե րին դավաճանող7։

Խեթական, խուռիական երկրների պատմության ուսումնասիրությունները 
օտարազգի և հայազգի հայագետներին թույլ են տալիս հայկական դիցանունները 
մեկնաբանել այլ մոտեցմամբ։ Կարելի է ասել, որ Ալիշանից հետո Կ. Վ. Տրևերը 
2 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, Եր., 1970, էջ 366։
3 Б. В. Миллер, Персидскорусский словарь, Москва, 1953, էջ 545: 
4 Գ. Նալբանդյան, Պահլավերեն–հայերեն բառարան, Եր., 1994, էջ 109։
5 Ռ. Աբրահամյան, Պահլավերենպարսկերենհայերենռուսերենանգլերեն բառարան, Եր., 1965, էջ 193։
6 И. А. Дяконов и др., История древнего мира, М., 1983: 
7 Գ. Բյուլեր, Սանսկրիտ, Եր., 2004, էջ 103։
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ևս համանման կարծիք է հայտնել՝ ժխտելով Միհրի իրանյան ծագման մասին 
տեսակետը և փաստելով, որ Ք.ծ.ա II հազարամյակի կեսին Միհրի (Միթրա) անունը 
հիշվում է Խեթերի թագավորի և Միտանի երկրի միջև բանակցություններում։ 
Ուստի հաստատում է, որ Միհրի պաշտամունքը հնագույն ժամանակներում 
տարբեր անուններով գոյություն է ունեցել Առաջավոր Ասիայի ժողովուրդների 
մեջ. «Որոշ ժամանակաշրջաններում և մի շարք ժողովուրդների մոտ նա փոխել է 
իր անունը և պաշտամունքային կերպարը, ուստի նրան զուտ իրանյան աստված 
անվանելու ոչ մի հիմնավորում չկա։ Միթրա անունը հիմնականում ուղեկցում է 
Փոքր Ասիայի և Միջագետքի ժողովուրդների արևային աստծուն»8։

Տրևերից հետո Գր. Ղափանցյանը Միհր անունը կապում է խեթական Միթրա 
անվան հետ։ Ըստ նրա՝ խուռիմիտանցիները հնդիկներից են վերցրել Ինդրա, 
Միթրա, Վարոնա աստվածները։ Նա մի քայլ առաջ է գնում և իրավացիորեն 
համոզված է, որ Հայաստանում արևի տեղական աստված է եղել (որին դուրս է 
մղել Միհրը), և մինչև XII դարը հայերն ունեցել են արևապաշտների (արևորդիք՝ 
արևի որդիներ) հատուկ աղանդ, որն անկասկած հին հեթանոսական հավատքի 
մնացորդ է՝ իրանյան ազդեցությունից անկախ9։

Հայոց արեգ ամիսը համապատասխանում է պարսից միհր ամսին10։ Դա կար
ծես հաս տա տում է մին չև իրա նյան ազ դե ցու թյու նը բնիկ հայ կա կան ան վամբ 
աստ վա ծու թյան՝ Արե գի գո յու թյու նը: Այս անու նը և աստ վա ծու թյան ար ձա գանք
նե րը կան հայ կա կան բա նա հյու սու թյան մեջ (հե քի աթ ներ, ավան դու թյուն ներ):

Հայկական դիցանունների ծագման մասին մեկնաբանությունները սերտորեն 
առնչվել են հայ ժողովրդի, հայերենի ծագման հետ կապված հարցերին։ Եթե որոշ 
հայագետներ հայերի պատմությունը սկսում էին VI դարից, ապա, Հայասայի, Ուրմե 
(Արմե) երկրի հիշատակությունները հայ ժողովրդի պատմությունը տեղափոխում 
են ավելի վաղ շրջան։ Եթե Հայասան եղել է հայերի բնօրրանը, ապա հայերը 
Առաջավոր Ասիայում ապրել են առնվազն Ք.ծ.ա. 1413րդ դարերում11։

Դե ռևս մ.թ.ա. II հա զա րա մյա կի կե սին Միհ րի պաշ տա մուն քը տա րած ված է 
եղել Մի տա նի պե տու թյու նում, այ նու հե տև՝ հնա գույն Հնդկաս տա նում, ապա՝ 
Աքե մե նյան աշ խար հա կա լու թյու նում: Մին չև մ.թ.ա. V դ. Միհ րի անու նը չի հան դի
պում հին պարս կա կան գրա վոր աղ բյուր նե րում12։ 

Դե ռևս մ.թ.ա. II հա զա րա մյա կի կե սին Միհ րի պաշ տա մուն քը տա րած ված է 
եղել Մի տա նի պե տու թյու նում, այ նու հե տև՝ հնա գույն Հնդկաս տա նում, ապա՝ 
Աքե մե նյան աշ խար հա կա լու թյու նում: Մին չև մ.թ.ա. V դ. Միհ րի անու նը չի հան դի
պում հին պարս կա կան գրա վոր աղ բյուր նե րում13։ Ըստ Վ. Յա կոբ սո նի՝ Մի տա նի 
երկ րի բնա կիչ նե րը՝ խու ռի նե րը, ապ րել են Հայ կա կան բարձ րա վան դա կում, իսկ 
մ.թ.ա. III հա զա րա մյա կի կե սին տա րած վել են Տիգ րիս գե տի արև ել քից Հյու սի
սա յին Մի ջա գետք14։ 

Ինչ պես հայտ նի է, Միհ րը «Սաս նա ծռե ր» վի պեր գում հան դես է գա լիս Մեծ ու 

8 К. В. Тревер, Очерки по истории культуры древней Армении (II в до н. э.), М., 1953, էջ 8586: 
9 Гр. Капанцян, Историко  лингвистические работы к начальной истории армян, Ереван, 1956, էջ 315: 
10 Հր. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, Եր., 1971, հտ. I, էջ 310։
11 Գ. Ջահուկյան, Զրույցներ հայոց լեզվի մասին, Եր., 1992։
12 Հայկական սովետական հանրագիտարան, Եր., հտ. 7, էջ 550։
13 И. М. Дяконив, Армийы на Ближнем Востоке, М., 1970, էջ 61: 
14 В. А. Якобсон, Месопотамия в XVI – XVI вв до. н. э. История древнего мира, М., 1983, էջ 185: 
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Փոքր Մհեր նե րի կեր պար նե րով: Փոքր Մհե րը «Մհե րի դռնո վ» մտնում է Վա նա 
ժայ ռի մեջ: «Մհե րի դու ռը» ժայ ռին փո րագր ված ու րար տա կան ար ձա նագ րու թյուն 
է՝ նվիր ված Խալդ աստ ծուն: Ու րար տա կան ամե նա տա րած ված պաշ տա մուն քա
յին կա ռույց նե րը «Խալ դիի դար պաս ներ ն» են եղել: Այդ ար ձա նագ րու թյուն նե րի 
հի ման վրա Ի. Դյա կո նո վը գրում է, որ Հին Հա յաս տա նում Խալ դը նույ նաց վել 
է Միթ րաՄիհ րին: Միթ րա սի՝ արևմ տյան Միթ րա յի պաշ տա մուն քը այն տես քով, 
որով հա սել էր Հռոմ, Ք.ծ.ա. I դ. ընդ հա նուր ոչինչ չու ներ զրա դաշ տա կան Իրա նի 
Միթ րա յի հետ՝ բա ցի անու նից։ 

Հռոմեական Միթրասի բոլոր հիմնական հատկանիշները՝ ծնունդը ժայռից, 
պաշտամունքը որմնախորշերում կամ քարայրներում, կապը առյուծի հետ, 
հասնում է մինչև Խալդի, բայց ոչ ավելի արևելք15։ 

Ի. Դյակոնովը հանգում է այն մտքին, որ «Մհերի դուռը», որը ուրարտական 
ժամանակներում կոչվել է «Խալդիի դուռ», ցույց է տալիս Խալդիի հնարավոր 
ազդեցությունը արևմտյան միհրականության ձևավորման վրա։ 

Այսպիսով, Կ. Տրևերի, Գր. Ղափանցյանի, Ի. Դյակոնովի հետազոտությունները 
հանգում են նրան, որ Քսերքսեսի կրոնական բարեփոխումից առաջ էլ 
հայերն ունեցել են իրենց տեղական աստվածները16։ Մինչև բուն հայկական 
պետությունների ձևավորումը հայկական ցեղային միավորումները իրենց 
վաղնջական կրոնի ու պաշտամունքի հետքերն են թողել Հայկական 
լեռնաշխարհում ձևավորված հին քաղաքակրթությունների կրոնական 
համակարգում։ Նախահայ ՀայասաԱզզի ցեղամիավորման դիցարանում 
կան հնդեվրոպական և վաղ հայկական ծագմամբ մի քանի դիցանուններ։ 
Հետագայում ուրարտական դիցարանում (մ.թ.ա. IX–VII դդ.) առավել ակնհայտ 
են հայկական տարրերը։ 

Ու րեմն հայ կա կան դի ցա նուն նե րը քննե լիս անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ նաև 
հայ ժո ղովր դի կազ մա վո րու մը, նրա կրո նա կան, մշա կու թա յին շփում նե րը հին ժո
ղո վուրդ նե րի հետ: Այս նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ Միհր դիցանունն անհրաժեշտ 
է համարել Խալդ աստծո շարունակությունը և ոչ թե իրանյան ազդեցության 
դիցանուն։ Մեր կարծիքով Միհր դիցանունն անհրաժեշտ է հետազոտել Խալդ  
Արեգ  Միթրա  Միհր ժամանակային հաջորդականությամբ։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ռ. Աբրահամյան, Պահլավերենպարսկերենհայերենռուսերենանգլերեն 

բա ռա րան, Եր, 1965։
2. Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Դ, Եր., 1970։
3. Ն. Ադոնց, Հայաստանի պատմություն, Եր., 1983։
4. Ղ. Ալիշան, Հին հավատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ, 1895։
5. Հր. Աճառյան, Հայերենի արմատական բառարան, Եր., 1971, հհ. 14, 19711979։
6. Գ. Բյուլեր, Սանսկրիտ, Եր., 2004։
7. Հ. Կարագյոզյան, Սեպագիր տեղանուններ, Եր., 1998։
8. Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀՍՍՀ, ԳԱ, Եր., հ. 1, 1971։

15 И. Дяконов, К вопросу о символе Халди, Древний Восток, 4, Ер., 1983, էջ 191193: 
16 Հ. Կարագյոզյան, Սեպագիր տեղանուններ, Երևան, 1998, 288289։
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9. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, ՀՍՍՀ, ԳԱ, հ. 1, Եր., 1981։
10. Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Եր., 1981։
11. Հ. Հյուբշման, Հայերենի քերականություն, Եր., 2003։
12. Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային շրջան, Եր., 1987։
13. Գ. Ջահուկյան, Զրույցներ հայոց լեզվի մասին, Եր., 1992։
14. Գ. Նալբանդյան, Պահլավերեն – հայերեն բառարան, Եր., 1994։
15. Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, հհ. 12, Եր., 19791981։
16. И. Дяконов, К вопросу о символе Халди, Древний Восток, 4, Ер., 1983. 
17. И. А. Дяконов и др., История древнего мира, М., 1983.
18. И. М. Дяконив, Арийцы на Ближнем Востоке, М., 1970.
19. Б. В. Миллер, Персидскорусский словарь, Москва, 1953.
20. Гр. Капанцян, Историко лингвистические работы к начальной истории 

армян, Ереван, 1956.
21. К. В. Тревер, Очерки по истории культуры древней Армении (II в до н. э.), 

М., 1953.
22. В. А. Якобсон, Месопотамия в XVI – XVI вв. до н. э. История древнего мира, 

М., 1983.

СУСАННА АМИРДЖАНЯН
арМянСкиЙ языЧеСкиЙ боГ МиГр и ТоЛкование еГо иМени

Армянский языческий бог Мигр отличается от иранского бога договоров 
Митраса своим происхождением и природой, несмотря на то, что их имена схожи 
по звуковому составу.

Древнегреческие источники и другие исторические факты, относящиеся к 
арменоведению, говорят о том, что до иранского влияния в армянской мифологии 
бог солнца имел исконно армянское имя Арег.

Арег упоминается в сказках, в древних преданиях как бог солнца, а Мигр 
предстает в армянском эпосе “Давид Сасунский” в образах  Мгера Старшего и 
Мгера Младшего.

SUSANNA AMIRJANYAN
THe aRMenIan Pagan gOd MIHR and InTeRPReTaTIOn 

OF HIS naMe
The Armenian mythological name Mihr having Iranian pronunciation is different 

from the Armenian god Mithras.
Ancient Greek sources and other historical, Armeniological facts let us presume 

that before the Iranian influence the Armenian god of Sun had native Armenian name 
Areg. The latter has been mentioned in ancient tales as the god of Sun, in fairytales, 
and Mihr also appears in the Armenian epic “David of Sasun”  by the name Mher.
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ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ԲԱՅԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՏԻՊԵՐԸ ԳՐԱԲԱՐՈՒՄ

Ընդ հան րա պես լեզ վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ առանձ նաց վում է կա յուն 
կա պակ ցու թյուն նե րի (այ սու հե տև՝ ԿԿ) չորս տե սակ՝ 1. բա ղադ րյալ ան վա նում ներ, 
2. դարձ վա ծա յին ար տա հայ տու թյուն ներ, 3. ոչ փո խա բե րա կան հա րադ րա կան 
բա յեր, 4. դարձ վածք ներ1։ 

ԿԿնե րը մա սամբ կամ ամ բող ջու թյամբ վե րա ի մաս տա վոր ված կամ ոչ փո խա բե
րա կան նշա նա կու թյուն ներ ար տա հայ տող պատ րաս տի վե րար տադ րե լի լեզ վա կան 
մի ա վոր ներ են, որոնք հատ կանշ վում են տրա մա բա նա կանհաս կա ցա կան (այ լև 
տրա մա բա նա կանդա տո ղա կան) բո վան դա կու թյամբ և ամ բող ջա կան իմաս տով:

Առ հա սա րակ ԿԿնե րը կա րե լի է են թար կել ոչ մի այն ծա գում նա բա նա կան, բա
ռա գի տա կան և քե րա կա նա կան, այ լև իմաս տա բա նա կան դա սա կարգ ման:

Խնդրո առար կա կա յուն կա պակ ցու թյուն նե րում տար բե րակ վում են՝ 1. բա
ռա կա պակ ցու թյան կա ռուց վածք ու նե ցող կամ ան վա նո ղա կան և 2. նա խա դա
սու թյան ձև ա վո րու մով կամ հա ղոր դակ ցա կան կա պակ ցու թյուններ2։ Ըստ որում՝ 
անվանողական ԿԿները դասակարգվում են ըստ իրենց ընդհանրական – 
քերականական իմաստի կամ ձևաբանական արժեքի3։ 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա այն դի տար կու մը, որ «Դարձ
վածք նե րի մեծ մա սը պատ կա նում է բա յե րի և մակ բայ նե րի կար գե րին»4, 
հատկանշական է նաև գրաբարի ԿԿների համար։ 

Ներկա հոդվածում իմաստաբանական հայեցակետից քննարկվում են իրենց 
կառուցվածքային դիտվածքում նախդիրնախադրություններ5 չունեցող բայական 
ԿԿները գրաբարի մակարդակում համաժամանակյա կտրվածքով։ Կատարվում է 
այդ կարգի միավորների իմաստային դասակարգում, ինչպես նաև ուշադրություն 
է հատկացվում նրանց ներկապակցական իմաստային հարաբերությունների 
յուրահատկություններին։ 

1 Հմմտ. Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի ոչ փոխաբերական կայուն բառա կա պակ ցու
թյուն ները, Եր., ՀՊՄԻ, 1990, էջ 5։
2  Հմմտ. Райхштейн А. Д., Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии, М., “Высшая 
школа”, 1980, էջ 14:
3  Հմմտ. Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Եր., «Լույս» հրատ., 
1973, էջ 133, Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, Եր., ՀՍՍՀ 
ԳԱ հրատ., 1986, էջ 91։
4  Տե՛ս В. П. Жуков, Русская фразеология, М., “Высшая школа”, 1986, էջ 204։ 
5  Նախդրավոր և նախադրություններով բայական ԿԿների մասին տե՛ս մեր հոդվածները. Գրաբարի 
բա յական նախդրավոր դարձվածային միավորների իմաստաբանություն, «Լեզու և կրթություն», հ. 2, 
Եր., «Զանգակ97» հրատ., 2011, էջ 1927, Նախադրություններով կայուն կապակցությունների իմաս
տաբանությունը գրաբարում, Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական գիտաժողովի զե կու
ցում եր, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Եր., «Նաիրի» հրատ., 2011, էջ 1120։
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Ինչ պես նշվում է մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ, «Բա յա կան ԿԿնե րը 
եր կու կամ ավե լի բա ղադ րիչ նե րով ձև ա վոր ված կա ռույց ներ են, որոնց քե րա կա
նա կան ար ժե քը որոշ վում է գե րա դաս բա ղադ րիչ նե րի խոս քի մա սա յին պատ կա
նե լու թյամբ. առանց բա յա կան (հիմ նա կան) բա ղադ րի չի բա յա կան հա րադ րու
թյուն չի կա րող կազմ վել: Այդ պի սի կա պակ ցու թյուն նե րը, ար ժե քա վոր վե լով բա յի 
խոս քի մա սա յին նշա նա կու թյամբ, ար տա հայ տում են նրան հա տուկ բա ռա քե րա
կա նա կան գրե թե բո լոր հատ կա նիշ նե րը»6։

Ա. Բայական ԿԿների դասակարգումն ըստ վերաիմաստավորման և ոչ 
փոխաբերական նշանակությունների։ Խնդրո առար կա կա պակ ցու թյուն նե րում 
տար բե րակ վում են ոչ փո խա բե րա կան նշա նա կու թյուն նե րով հան դես եկող կա յու
նա ցած պատ րաս տի կա ռույց ներ և մա սամբ կամ ամ բող ջու թյամբ վե րա ի մաս տա
վոր ված մի ա վոր ներ: Ըստ որում՝ բո լոր ԿԿնե րը հատ կանշ վում են բա ղադ րիչ նե
րի՝ սերտ մի աս նու թյամբ ձև ա վոր ված լի նե լու հան գա ման քով։

1. Վերաիմաստավորում չունեցող (ոչ փոխաբերական) բայական ԿԿներ։ 
Ինչպես նշվում է դարձվածաբանական գրականության մեջ, «Կապակցության 
վերաիմաստավորումը սահմանազատում է դարձվածքները (իդիոմները) կայուն 
բառակապակցություններից։ 

Նպա տա կա հար մար է ար տա հայ տու թյուն կո չել այն բա ռա կա պակ ցու թյուն
նե րը, որոնք դարձ վա ծա յին ձև ա վո րում ու նեն, բայց վե րա ի մաս տա վոր ված չեն, 
դարձ վա ծա յին (իդի ո մա տիկ) նշա նա կու թյուն չու նեն: Այլ կերպ ասած՝ արտա հայ
տու թյուն նե րի բա ղադ րիչ բա ռե րը գոր ծած ված են մնում իրենց սո վո րա կան բա
ռա յին իմաստ նե րով»7։ 

Հին հա յե րե նյան ԿԿնե րի մեջ գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյուն կազ մող բա յա կան8 
կա պակ ցու թյուն նե րում ընդ հան րա պես, ԿԿնե րի՝ խնդրո առար կա կա ռուց ված
քա յին խմբում մաս նա վո րա պես զգա լի տե սա կա րար կշիռ ու նեն այ դօ րի նակ մի
ա վոր նե րը (ոչ փո խա բե րա կան հա րադ րա կան բա յեր և դարձ վա ծա յին ար տա հայ
տու թյուն ներ)։ 

Լեզ վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ այս առու մով շեշտ վում է. «Լեզ վի դարձ
վա ծա յին կազ մի մի զգա լի մա սը կազմ ված է այն պի սի բա ռա կա պակ ցու թյուն նե
րից, որոնք հատ կանշ վում են իմաս տա յին պատ ճա ռա բան վա ծու թյամբ, որ բխում 
է ոչ թե առան ձին բա ղադ րիչ նե րի հա րա բե րա կա նո րեն ազատ նշա նա կու թյուն նե
րից, այլ ամ բող ջա կան կա ռույ ցի բա ռա կան (ուղ ղա կի) իմաս տից»9։

Ստո րև բեր վող գրա բա րյան ԿԿնե րը բնու թագր վում են պատ րաս տի վե րար
տադ րե լի ու թյամբ՝ ի հա կադ րու թյուն ազատ բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի, որոնք 
ձև ա վոր վում են խո սե լու ըն թաց քում.

Ակն ունել (աչք պահել, սպասել, հույս ունենալ), անցանել անցից (դեպքերի 
հան դիպել), անփոյթ առնել (չհոգալ, չջանալ), առաջի արկանել (ձեռնարկել), 
առն // արանց լինել (իմ) (ամուսնանալ), աւաչ // աւաջ ասել (երգել), դէտ 
6 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կա պակ ցու
թյուններում, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1996, էջ 186։
7 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 18, 31։
8 Գրաբարում ըստ կազմության տարբերակվում է բայերի երեք տեսակ՝ պարզ, բարդ և բաղադրյալ 
(տե՛ս Մ. Չամչեանց, Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1843, էջ 115)։
9 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 67։
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ունել (իմ) // առնել (ուշադրություն դարձնել), դիաթաւալ անկանել (իմ) // խա
ղալ (սպանվելով ընկնել, գետնի վրա թավալվել), դնել գործ ումեք (մեկին մի 
բան հանձնարարել), երկիւղուկս արկանել (վախ ներշնչել), թաքստեան լի նել 
(իմ) (ծածուկ ապրել), ժաման լինել (իմ) (ժամանակին գալ, վրա հասնել), լու 
առնել (տեղեկացնել, իմաց տալ), խազմ առնել (աղմուկ բարձրացնել, վի ճել), 
խառնագնաց լինել (իմ) (խառնակ վարքի տեր լինել), խիլ արկանել (որո նել, 
փնտրել, խուզարկել), խօսս առնել // դնել (շարադրել), հաւան առնել (հա մա
ձայ նության բերել), նախանձ // նախանձուկս արկանել (նախանձը շարժել), 
շնորհս առնել (շնորհել, ներել), պաշտօն առնել // հարկանել // մատուցանել 
(պաշ տել, երկրպագել), սպասաւորել հրամանի (հրամանը կատարել), տեսիլ 
լինել (իմ) (տեսնվել) և այլն։ 

Հմմտ. «Մեղայ քեզ եւ յանցեայ, զի ես եկի եւ կոտորեցի, եւ յաղթեցի թշնամեաց 
քոց, եւ ակն ունէի ի քէն պարգեւ կենաց, եւ թշնամիք իմ հրապուրեցին զիս, եւ 
արկին երկիւղուկս ի քէն, եւ փախուցին ի քէն ….» (Բուզ., 4, ԾԴ)։ Սրտմտութեամբ 
եռացեալք որպէս վրէժխնդիրք, եւ խիլ արկեալ ի քարանձաւս եւ յանտառախիտ 
մայրիս՝ անյագաբար կոտորեցին զորս եւ գտին (Լաստ., ԺԶ)։ 

Բ. Վերաիմաստավորված (դարձվածային) բայական ԿԿներ։ Գրաբարի 
բայական ԿԿներում այդօրինակ դասակարգմամբ տարբերակվում են միաբևեռ 
կամ միակողմ դարձվածային միավորներ (այսուհետև՝ ԴՄ) և դարձվածքներ 
(իդիոմներ)։ Ըստ որում՝ միաբևեռ ԴՄներին բնորոշ է դարձվածայնորեն կապված 
անդամի10 առկայությունը, իսկ Դարձվածքները (իդիոմները) կամ դարձվածային 
(իդիոմատիկ) արտահայտությունները հատկանշվում են ամբողջական կառույցի 
վերաիմաստավորմամբ։ 

1. Միաբևեռ ԴՄներ։ Ընդհանրապես այդ կարգի կապակցությունները 
բնութագրվում են բաղադրիչների միակողմ իմաստային կախվածությամբ, որը 
պայմանավորված է նրանց մասնակի վերաիմաստավորմամբ11։ Ըստ որում՝ 
բայական այդօրինակ կապակցություններում «բայական բաղադրիչը հանդես 
է գալիս վերաիմաստավորված ձևով և վերաիմաստավորում է դարձվածքների 
կազմի մեջ մտնող մյուս բաղադրիչները ևս»12։

Վերը նշվածը հատկանշական է նաև գրաբարի բայական ԿԿների համար, թեև 
խնդրո առարկա կապակցություններում վերաիմաստավորվածդարձվածային 
նշանակությամբ կարող են հանդես գալ նաև կախյալ բաղադրիչները։ 

Հմմտ. հետևյալ ԿԿները, որոնցում դարձվածայնորեն կապված անդամը 
բայական (գերադաս) բաղադրիչն է. ակնկառոյց լինել (իմ) (աչքը վրան մնալ), 
անձին առնել // հրամայել (անձնասպան լինել), աշխատ առնել (նեղություն 

10  Բառի դարձվածայնորեն կապված կամ «ոչ ազատ» իմաստը կապակցության կազմում և նրա շնոր
հիվ ձեռք բերված իմաստն է (տե՛ս О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М. “Сов. 
энциклопедия”, 1969, էջ 164, 503)։
11  Հմմտ. А. Г. Назарян, Фразеология современного французского языка, М., “Высшая школа”, 1987, 
էջ 64։ Դարձվածաբանական գրականության մեջ առանձնացվում են նաև երկբևեռ, եռաբևեռ և այլ 
ԴՄներ՝ կախված նրանից, թե ԴՄների բաղադրիչներից քանիսն են վերաիմաստավորված հանդես 
եկել (տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 63)։
12 Տե՛ս Հ. Ղազարյան, Գունանիշ բաղադրիչով դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլե րե
նում, Եր., «Ճարտարագետ» հրատ., 2004, էջ 70:
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պատ ճառել), բախել (իմ) արտասուք (արտասուքով աչքերը լցվել), թշնամանս 
դնել (նախատել, անարգել), կալ աչաց (կուրանալ), կոծ ջերմացուցանել (սաս տիկ 
լացացնել), ճառ արկանել (խոսք բացել), մեծամեծս փքալ (հոխորտալ), սրտա
կաթ առնել (ջերմ սիրով համակել), ուշ առնել (հետամուտ լինել, ջանալ) և այլն։ 

Հմմտ. Սրտակաթ արարեր զմեզ, քոյր մեր հարսն, սրտակաթ արարեր զմեզ 
միով ակամբ քով և միով քառամանեկաւ պարանոցի քո (Երգ., Դ)։

Ստորև բերվող բայական ԿԿներում վերաիմաստավորվածդարձվածային 
նշանակությամբ են հանդես եկել ստորադաս կամ կախյալ բաղադրիչները.

Առաջի դնել (վտանգի մեջ դնել), թիկունս դարձուցանել (մեկից երես 
դարձնել, արհամարհել), հարցանել կենօք (տանջանքներով խոստովանություն 
կորզել) և այլն։ 

Հմմտ. Մի՛ երկուցեալ զանգիտեսցուք ի բազմութենէ հեթանոսացն, եւ մի՛ 
յահագին սրոյ առն մահկանացուի զթիկունս դարձուսցուք (Եղ., V յեղանակ)։ 

Ակն դնել ումեք (մեկի վրա վատ մտքով աչք դնել) ԿԿում բայ գերադաս 
անդամով նշված գործողությանը հավելվել է լրացնող նոր իմաստ, որով էլ 
պայմանավորվել է այդ կապակցության մասնակի վերաիմաստավորումը։ 

2. Իդի ոմ ներ կամ իդի ո մա տիկ ԴՄներ: Այ դօ րի նակ կա պակ ցու թյուն նե րին 
հա տուկ է լրիվ իմաս տա յին փո խա կեր պու մը՝ ան կախ բա ղադ րիչ նե րի առան ձին 
իմաստ նե րից: Ըստ որում՝ այդ կար գի ԴՄնե րի նո րի մաս տա վո րու մը կա րող է 
կա տար վել նաև առանց փո խա բե րու թյան13։

Դարձվածաբանական գրականության մեջ այս առումով ընդգծվում է, որ 
«Իդիոմը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ դարձվածք՝ նեղ առումով»14։ 

Առհասարակ իդիոմների ընդհանրական իմաստի առաջացումը խարսխվում 
է նրանց բաղադրիչների իմաստային թուլացման գործոնի վրա։ Ըստ որում՝ ԴՄ
ների ամբողջական վերաիմաստավորումն օժտում է նրանց թե՛ կառուցվածքային, 
թե՛ իմաստային ամբողջականությամբ։

Ինչպես ընդհանրապես հայերենի, այնպես էլ գրաբարի դարձվածքների 
ճնշող մեծամասնությունը կազմող բայական ԴՄների մեջ համեմատաբար 
սակավադեպ են իդիոմատիկ հատկանիշով առանձնացող կապակցությունները։ 

Հմմտ. անկանել երեսաց (ամոթից գլուխը կախել), անտի // անտիս առնել 
(կյանքից զրկել), աչս առնուլ (երեսպաշտություն անել), ապաստան առնել 
(թողնել մեկի տրամադրությանը՝ կամքին, հանձնել մեկին), արև կրել (ապրել), 
երեսս առնել (ակնածել), եղջիւր ածել (գոռոզանալ, հոխորտալ, սպառնալ), 
լուծանել (իմ) ուրեք (հյուրի պես մի տուն մտնել), կալ պնդակազմ (որևէ գործում 
հաստատակամ լինել), կապարճս դարձուցանել (ապստամբել), հողմն հանել 
(աղմկել), ձեռն տալ (օգնել), ձեռն տալ աղջկան (նշանվել), ողն բեկանել (իմ) 
(ուժից ընկնել, հուսահատվել), ջանալ հողմոյ (չնչին բանի ետևից ընկնել), 
տապաստ արկանել (սպանել), ուշ ունել (իմ) (սպասել, մնալ)։ 

Հմմտ. Եւ սկսաւ եղջիւր ածել անօրէնութեամբ, գոռոզանայր, եւ գոռալով 
հողմն հանէր ընդ չորս կողմանս երկրի …. (Եղ., I յեղ.)։ 

13 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 20։
14 Տե՛ս Խ. Գ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 81։



ԼԻԼԻԹ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

73

ԿԿների վերը նշված իմաստային դասակարգումը, սակայն, չի կարելի 
բացարձակացնել։ 

Մասնագիտական գրականության մեջ այս առումով նշվում է. «Բոլոր ԿԿ
ները հնարավոր չէ խմբավորել ըստ բաղադրիչների ձուլվածության աստիճանի, 
քանի որ տարբեր կապակցություններ կարող են դրսևորել բաղադրիչների 
իմաստային ձուլվածության տարբեր աստիճաններ, կամ տարբեր կառույցներում 
բաղադրիչների իմաստային կապը կարող է տարբեր լինել։ Որոշ ԿԿների 
վերաբերյալ անգամ հնարավոր չէ կիրառել «իմաստային ամբողջականության» 
կամ «նշանակության անդամատելիության» գաղափարը»15։

Ի տարբերություն վերը նշված բայական ԿԿների, որոնք հիմնականում 
մենիմաստ են, բազմիմաստ այդօրինակ կապակցություններում մեզ հետաքրքրող 
հարցի առումով ի հայտ են գալիս որոշակի յուրահատկություններ. միևնույն ԿԿ
ի՝ իմաստային տարբեր տիպերի պատկանելը պայմանավորվում է վերջինիս 
բազմիմաստությամբ16։

Ստորև բերվող բազմիմաստ ԿԿները հանդես են գալիս իմաստային երեք 
խմբերում.

Թևամուխ լինել (իմ) – 1. թևակոխել, ձեռնարկել (ոչ փխբ. ԿԿ), 2. ջանալ 
(միաբևեռ ԿԿ), 3. կրթել, 4. համոզել (իդիոմատիկ ԿԿ), ձեռն արկանել – 1. 
ձեռնարկել (ոչ փխբ. ԿԿ), 2. բռնել, 3. ստորագրել (միաբևեռ ԿԿ), 4. սպանելու 
մտադրություն ունենալ (իդիոմատիկ ԿԿ), ողն առնուլ  1. մեջքի վրա ընկնել (ոչ 
փխբ. ԿԿ), 2. պառկել (միաբևեռ ԿԿ), 3. խրոխտանալ (իդիոմատիկ ԿԿ), սպաս 
առնել – 1. իր պաշտոնին հետևել (ոչ փխբ. ԿԿ), 2. հարմար դեպքերի սպասել 
(միաբևեռ ԿԿ), 3. մեկի կարիքը հոգալ, 4. շողոքորթել (իդիոմատիկ ԿԿ)։

Հետևյալ բազմիմաստ ԿԿները պատկանում են իմաստային երկու տիպի. 
առակ արկանել  1. օրինակ բերել, 2. նշանակել, 3. խայտառակել (ոչ փխբ. ԿԿ), 4. 
կեղծել (միաբևեռ ԿԿ), առնուլ օճան  1. ներում ստանալ, 2. թույլտվություն ստա
նալ (ոչ փխբ. ԿԿ), 3. դատարանում գործը շահել (միաբևեռ ԿԿ), դարանակալ 
լինել (իմ) 1. դարան մտնել (ոչ փխբ. ԿԿ), 2. մնալ, շարունակել (միաբևեռ ԿԿ), 
ըստգիւտ լինել (իմ)  1. մեղադրելի լինել, 2. մեղադրել (ոչ փխբ. ԿԿ), 3. իմա
նալ, 4. հասնել փափագածին (իդիոմատիկ ԿԿ), ժուժկալ լինել (իմ) իմիք  1. 
դի մադրել մի բանի (ոչ փխբ. ԿԿ), 2. պահպանել, պաշտպանել (միաբևեռ ԿԿ), 
հաւա տարիմ լինել (իմ)  1. ճշտվել, հաստատվել, 2. հավատալ (ոչ փխբ. ԿԿ), 
3. հա վատարիմ մարդու հանձնվել, 4. մի բան մեկին ավանդած լինել, մի բանի 
պաշտո նատեր լինել (միաբևեռ ԿԿ), ձեռն դնել  1. ձեռնադրել (ոչ փխբ. ԿԿ), 
2. ստո րագրել (միաբևեռ ԿԿ), ճռաքաղ առնել  1. այգու մնացած հատուկենտ 
ողկույզ ներն ու պտուղները հավաքել (ոչ փխբ. ԿԿ), 2. ամբողջապես կոտորել, 
մնա ցորդ չթողնել (միաբևեռ ԿԿ), ոտնհար լինել (իմ)  1. ընկածին ոտքով խփել, 
գետին գլորել, 2. ոտքերի հարված կրել (ոչ փխբ. ԿԿ), 3. ծաղրել, 4. նախատինքի 
ենթարկել (իդիոմատիկ ԿԿ), պատ առնուլ  1. շուրջը պատել (ոչ փխբ. ԿԿ), 2. 

15 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 66։
16 Ինչպես բառերի, այնպես էլ ԿԿների բազմիմաստությունը ենթադրում է մեկից ավելի իմաստների 
առկայություն լեզվական մեկ միավորի շրջանակներում և այդ իմաստների միջև համատեղող, 
միավորող ընդհանուր տարրի առկայություն։
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գալարվել (միաբևեռ ԿԿ), պատասխանի տալ  1. պատասխանել (ոչ փխբ. ԿԿ), 
2. արդարացնել, ջատագովել (միաբևեռ ԿԿ)։

Անշուշտ, չի բացառվում, որ բազմիմաստ ԿԿն իր բոլոր իմաստներով ներառվի 
իմաստային մեկ տիպի մեջ։ Հմմտ. ոչ փոխաբերական ԿԿներ. դարձ առնել  1. 
դառնալ, 2. դարձնել, դեղակուր լինել (իմ)  1. թունավորվել, 2. թունավորված 
մեռնել, զգոյշ կալ  1. զգուշանալ, 2. ուշադիր լինել, ծանօթս տալ  1. հայտնել, 
ծանոթացնել, 2. իրեն հայտնի դարձնել, հուր հարկանել – 1. կրակ վառել, 2. 
հրդեհել, սպաս ունել (իմ) // տանել (իմ)  1. ծառայել, 2. պաշտել, 3. հոգ տանել, 
4. սպասել, տապաստ անկանել (իմ)  1. փռվել, 2. մեռնել, փաշաման կրել – 1. 
զղջալ, 2. հանդիմանվել։

Միաբևեռ ԿԿներ. ակն դնել – 1. աչք տնկել, 2. հետամուտ լինել, ձեռն տալ  
1. օգնել, 2. զիջել, խոնարհվել, միտս տալ  1. միտք՝ իմաստ՝ նշանակություն տալ 
մի անիմաստ բանի, 2. հիշեցնել։

Իդիոմատիկ ԿԿներ. ակն առնուլ – 1. երեսպաշտություն անել, 2. գերադասել, 
3. ցանկանալ, բեկանել սրտի – 1. սիրտը կոտրվել, 2. զղջալ, 3. վախենալ։

Այսպիսով՝
1. ԿԿներն ընդհանրապես, գրաբարի բայական ԿԿները մասնավորապես 

կարելի է դիտարկել ոչ միայն կառուցվածքային և քերականական առումներով, 
այլև իմաստաբանական հայեցակետից։ 

2. Գրաբարի՝ խնդրո առարկա (աննախդիր և առանց նախադրությունների 
ձևավորված) բայական ԿԿներում ի հայտ են գալիս իմաստային տարբեր տիպեր, 
որոնք էլ իրենց հերթին ենթարկվում են իմաստային ներքին դասակարգման։ 

3. Ոչ փոխաբերական ԿԿները հատկանշվում են պատրաստի վերար տա
դրելիությամբ, իսկ վերաիմաստավորված ԿԿները ցուցաբերում են բա ղա դրիչ
ների մասնակի կամ ամբողջական իմաստային փոխակերպում։ 

4. Խոսքի մեջ բազմիմաստ միևնույն ԿԿն յուրաքանչյուր դեպքում հան դես 
է գալիս իր իմաստներից որևէ մեկով։ ԿԿների բազմիմաստությունը հնա րա
վորություն է ընձեռում այդօրինակ լեզվական միավորները դիտարկելու իմաս
տային մի քանի տիպերի շրջանակներում։

5. Գրաբարի ԿԿներում գերակշիռ մեծամասնություն կազմող բայական կա
պակ ցությունների՝ ըստ բաղադրիչների իմաստային ձուլվածության աստիճանի 
տար բերակվող տեսակների իմաստային իրացումը կատարվում է խոսքաշարում. 
միայն խոսքային միջավայրում են համոզիչ ու վառ դրսևորվում այդօրինակ 
միավորների արտահայտած իմաստները։ 

ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բուզ. – Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Ս. Պետերբուրգ, 1883։
Եղ. – Եղիշէի Վասն Վարդանայ և Հայոց պատերազմին, Եր., 1957։
Երգ. Դ – Երգ երգոց, Աստուածաշունչ մատեան Հին և Նոր կտակարանաց, 

Հայաստանի Աստուածաշնչային ընկերութիւն, Եր., 1997։
Լաստ. – Պատմութիւն Արիստակիսի Լաստիվերտցւոյ, Եր., 1963։
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ЛИЛИТ АВЕТИСЯН
СеМанТиЧеСкие ТиПы ГЛаГоЛЬныХ УСТоЙЧивыХ 

СоЧеТаниЙ в Грабаре

Среди глагольных устойчивых сочетаний (УС) грабара различаются се ман
тически переобразованные (частично или полностью) или сочетания, вы ра
жающие непереносное значение. Данные УС характеризуются готовой воспроиз
во димостью.

Среди семантически переобразованных глагольных УС грабара выделаются 1. 
унилатеральные УС, 2. идиомы.

LILIT AVETISYAN
THe SeManTIC TYPeS OF VeRBaL STaBLe 

COMPOundS In OLd aRMenIan

Among verbal stable compounds (SC) of old Armenian semantically transfigurating 
(partly or fully) or non – metaphorical SC are distinguished. They are characterized 
with reedy reproduction.

The semantically transfigurating verbal SC of old Armenian are include: 1. unilat
eral SC, 2. idioms.
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Մեծ է Կ. Զա րյա նի դե րը գրա կան հա յե րե նի բա ռա պա շա րի զար գաց ման գոր
ծում: Իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում նա դրսև ո րում է տա ղան դա վոր ար վես տա գե
տի, գե ղար վես տա կան խոս քի մեծ վար պե տի անա ռար կե լի կա րո ղու թյուն ներ` իր 
տե ղը հաս տա տե լով հայ դա սա կան գրող նե րի ըն տա նի քում: Թեև գրո ղը բա վա
կան ուշ է յու րաց րել գրա կան հա յե րե նը, սա կայն լի ո վին տի րա պե տել է մեր լեզ վի 
հա րուստ բա ռա գան ձին և վար պե տո րեն օգ տա գոր ծել մայ րե նի լեզ վի նրբե րան գա
յին բազ մա թիվ հնա րա վո րու թյուն ներն ու իմաս տա յին բազ մա զա նու թյու նը:

Ինչ պես նշում է Ա. Ավա գյա նը, «Պո ե տին հա ճախ բա ռե րը աղ քատ ու տկար 
են թվում` կեր տե լու հա մար հմայ քը հին երկ րի: Գրե թե բո լոր աս քե րը գրված են 
Զա րյա նի մտա ծո ղու թյա նը բնո րոշ ոչ սո վո րա կան պատ կեր նե րով, խորհր դան շա
կան ու մտա պատ րան քա յին բա զում հնարք նե րի օգ տա գոր ծում ներով»1: Առ հա
սա րակ այդ լե զուն` արև ե լա հա յե րե նի և արևմ տա հա յե րե նի մի փոքր ավել կամ 
պա կաս դրսև ո րում նե րով, բնո րոշ է Զա րյա նին, և, ինչ պես նշում է Ահա րո նյա նը, 
«…երբ հրա մա յա կան պէտք ու նի իր ներ քին, բուռն զգա ցո ղու թիւնն ու մտա ծու
մը ար տա հայ տե լու, նա շատ չի վա րա նի բա ռե րի ընտ րու թե ան առ ջև և կա սի իր 
խօս քը բրտօ րէն կամ նո րը կը կեր տի, հոգ չէ թէ նրա վրայ կոշտ կեր պով աչ քի 
զար նեն կռած ու կո փո ւած կէ տե րը և թարմ տա շո ւածք նե րը: Նա ժա մա նակ չու նի 
լե զո ւի նրբու թիւն նե րի վրայ յա մե նա լու»2:

Կ. Զա րյա նի պո եմ նե րում բա ռե րը կար ծես չեն հասց նում ար տա հայ տել նրա 
մտքի փայ լա տա կում նե րը, այդ պատ ճա ռով էլ նա դի մում է նո րա կազ մու թյուն նե
րին: Այս տե սա կե տից ինք նան պա տակ չեն նո րաս տեղծ բար դու թյուն նե րը, որոնք 
ար դյունք են ար դի հա յե րե նի բա ռա կազ մու թյան ճկուն ու անս պառ հնա րա վո րու
թյուն ներ ու նե ցող եղա նա կի` բա ռա բարդ ման: Դա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հե
ղի նա կին նա խա պատ վու թյու նը տա լու բար դու թյան այս կամ այն կա ղա պա րին` 
հաշ վի առ նե լով սե փա կան ոճի առանձ նա հատ կու թյուն ներն ու պա հանջ ները:

Կ. Զա րյա նի պո եմ նե րում տեղ են գտել հա րյու րից ավե լի նո րա կազմ բար դու
թյուն ներ, որոնք ար տա ցոլ ված չեն որևէ բա ռա րա նում, և որոնք իրենց ոճա կան 
ար ժե քով, ար տա հայ տած իմաստ նե րով, կա ռուց ված քով և բա րեհն չյու նու թյամբ 
հիմ նա կա նում ըն դու նե լի ձև եր են և կա րող են հա մալ րել ժա մա նա կա կից հա յե
րե նի գրա կան ոճի բա ռա յին կազ մը: Զա րյա նի պո եմ նե րից քաղ ված բարդ նո
րա բա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մեր մո տե ցու մը սահ մա նա փակ վում է ար դի հա
յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում ընդգրկ ված բա ռե րի շրջա նա կով, որով 
պայ մա նա վոր ված` հե ղի նա կա յին նո րա բա նու թյուն ենք հա մա րել բո լոր այն բար
1 Ա. Ավագյան, Կոստան Զարյանի դյուցազներգությունը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 
1995, հմ. 2, էջ 117:
2 «Հայրենիք», Բոստոն, 1930, հ. 4, էջ 60–61:
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դու թյուն նե րը, որոնք չկան Ստ. Մալ խա սյան ցի (ՀԲԲ), Էդ. Աղա յա նի (ԱՀԲԲ), Ժա
մա նա կա կից հա յոց լեզ վի բա ցատ րա կան (ԺՀԲԲ) և Ռ. Սա քա պե տո յա նի «Արևմ
տա հա յե րէն–արևելա հայերէն» (ԱԱՆԲ) բա ռա րան նե րում3: Կազ մու թյամբ բարդ 
նո րա բա նու թյուն ներն իրենց բո վան դա կու թյամբ առա վել հաս կա նա լի և ըն դու
նե լի են նաև այն պարզ պատ ճա ռով, որ հիմ նա կա նում կազմ վել են մեր լեզ վում 
ար դեն հայտ նի, մշտա պես գոր ծող բա ղադ րիչ նե րի զու գոր դու մով և հա ջող ու բա
րեհն չյուն կազ մու թյուն ներ են: Կ. Զա րյա նի ստեղ ծած բարդ նո րա բա նու թյուն նե րի 
հիմ քում սո վո րա կան երև ույ թի բա նաս տեղ ծա կան ըն կա լումն է: Նույ նիսկ լեզ վում 
ար դեն առ կա բա ռե րի նոր ու ինք նա տիպ կի րա ռու թյուն նե րով Զա րյա նը ար տա
հայ տել է նոր բա ռի մաստ ներ, բա ռե րի փո խա բե րա կան գոր ծա ծու թյուն նե րի շնոր
հիվ ոճա կան նոր ար ժե քով է օժ տել դրանք: 

Հայտ նի է, որ ան հա տա կան նո րա բա նու թյուն նե րը գե րա զան ցա պես բա ղադ
րյալ կազ մու թյուն ներ են՝ բարդ կամ ածան ցա վոր բա ռեր, որոնք կազմ վում են 
հիմ նա կա նում հան պատ րաս տից` որ պես ստեղ ծա գոր ծա կան պա հի զգա ցու մի 
ար տա հայտ ման մի ջոց: Նոր բա ռեր ստեղ ծե լիս հե ղի նա կը կա րող է եր բեմն հոգ 
չտա նել լեզ վի բա ռա կազ մա կան օրի նա չա փու թյուն նե րի պահ պան ման հա մար, 
որի պատ ճա ռով էլ ոչ սա կավ դեպ քե րում տու ժում է բա ռի ճշտու թյու նը: Կոս տան 
Զա րյա նի պո եմ նե րում բա ռա կազ մա կան կա նո նից կա տար վող շե ղու մը հա ճախ 
նպա տա կա յին բնույթ է ու նե նում, քա նի որ բա նաս տեղ ծին հե տաքրք րո ղը հա
ճախ թե րևս ոչ այն քան ստեղծ վող բա ռի ճշտու թյունն է, որ քան այն, որ հա մա
պա տաս խան հաս կա ցու թյու նը թարմ, ինք նա տիպ ար տա հայ տու թյուն ու նե նա, 
խոս քը հատ կանշ վի ան հա տա կան ինք նա տի պու թյամբ: Եվ այս հան գա ման քին 
եր բեմն այն քան կա րև ո րու թյուն է տրվում, որ ոչ սա կավ դեպ քե րում գի տակ ցա
բար դրանց զո հա բեր վում է լեզ վա կան օրեն քը. թույլ է տրվում բա ռա կազ մա կան 
կա նո նի ակն հայտ խախ տում: Նկատ վող հիմ նա կան դրսև ո րում ներն են որոշ 
դեպ քե րում հա մադ րա կան բար դու թյուն նե րի առա ջին բա ղադ րի չի՝ սե ռա կան–
տրա կան հո լո վով հան դես գա լը, հո դա կա պի ան հար կի զեղ չու մը կամ ավե լա
ցու մը, նո րա բա նու թյան բա ղադ րիչ նե րի ար տա հայ տած հաս կա ցու թյուն նե րի և 
դրանց ան վա նում հան դի սա ցող բա ռե րի ոչ սո վո րա կան հա մադ րու թյու նը, ինչ
պես` մարմնաբոց, լեռանգագաթ, բարձրաիրան, երեքաբերան, կրակնաքարշ, 
շանթաարագ, ծանրաերկաթ, մարգարիտնակերտ ևն:

Ինչ պես նշվեց, Կ. Զա րյանն իր պո եմ նե րում օգտ վել է և՛ արև ե լա հա յե րե նին, 
և՛ արևմ տա հա յե րե նին բնո րոշ բա ռա պա շա րից: Ար տա սա նու թյան երկ վու թյու նը 
եր բեմն Զա րյա նին թե լադ րել է նաև գրու թյան երկ վու թյուն: Հե ղի նա կը իր պո եմ
նե րում նո րա կազմ բարդ բա ռե րի գոր ծած ման ոլոր տում ևս դի մում է եր կու գրա
կան նե րի` առա վել կամ պա կաս չա փով բնո րոշ հնչյու նա փոխ և անհն չյու նա փոխ 
հիմ քե րով զու գա ձև ու թյուն նե րի` պին դա կոփ – պնդա կոփ, նու շա ձև – նշան ման 
ևն: Եր բեմն հե ղի նա կը դի մել է հնչյու նա փո խա կան զու գա ձև ու թյուն նե րի` հա վա
նա բար ել նե լով տա ղա չա փա կան պար տադ րան քից` հան գե րի քա նա կի հա մա
չա փու թյունն ապա հո վե լու խնդրից: Այս ձև ե րը Զա րյա նի չա փա ծո յում նպա տակ 
ու նեն ստեղ ծե լու խոս քի բազ մա զա նու թյուն, սա կայն առա վել մեծ դեր են կա տա
րում տա ղա չա փա կան, ոճա կան–ար տա հայտ չա կան նպա տակ նե րով և ծա ռա յում 
են հա մա պա տաս խան լեզ վա մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը: 

3 Փակագծերում նշված են բառարանների վերնագրերի համառոտագրումերը:
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Զա րյա նի չա փա ծո յում ան հա տա կան բա ռաս տեղ ծու մը դառ նում է բա ռա պա
շա րը բարձ րա շունչ բա ռե րով հարս տաց նե լու հիմ նա կան մի ջոց: Այդ առու մով կա
րև որ նշա նա կու թյուն ու նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում կու տակ ված հա մա
պա տաս խան հարս տու թյան յու րաց ման ուղ ղու թյամբ կա տար վող աշ խա տան քը, 
քա նի որ բա ռե րի կերտ ման առու մով գե ղար վես տա կան խոս քի մշա կին չի կա րող 
չհե տաքրք րել բա ռա րան նե րի նյու թը` որ պես շի նա նյութ և ստեղ ծա գործ աշ խա
տան քի մղող խթա նիչ գոր ծոն:

Հե ղի նա կի խոս քին առան ձին երանգ են հա ղոր դում ինք նա բուխ կեր պով 
կերտ ված այն նո րա կազ մու թյուն նե րը, որոնք ստեղծ ված են այլ բար դու թյուն նե րի 
նմա նու թյամբ, ու նեն ոճա կան ար ժեք և նպաս տում են խոս քի պատ կե րա վո րու
թյա նը: Այս պես` լուսակարկառ, երկնակարկառ և այլ բառերի համաբանությամբ 
«Արա Աստված» պոեմում հեղինակն ստեղծել է գեղակարկառ բարդությունը, 
աստղահմա բառի նմանությամբ «Հայկ Դյուցազն»ում կերտել է մահահմա 
բառը, որոնք մի նոր շունչ ու հմայք են հաղորդում բանաստեղծական խոսքին: 
Հայերենի բառակազմական կաղապարներով կերտել է նաև դյուցազնակայտառ 
նորակազմությունը «Առաջաերգ»ում, սրնգաթոր բառը՝ «Տատրագոմի հարս»
ում և այլն: Ահա օրինակներ.

Նրա գեղակարկառ, // Սոսու պես ճկուն, սլացիկ մարմինը// Սարսռուն ոստումի 
ալիք էր դառնում («Արա Աստված», այսուհետ` Ա. Ա., 72):

Մարմնի ծալքերում խոլաջերմ գինու // Մի ալիք վազեց (Ա. Ա., 83):
Թփերի մեջ արշալույսը կրակ է մաղել սրնգաթոր («Տատրագոմի հարսը», 

[այսուհետ` Տ. հ.], 150):
Հեղինակը նոր բառեր է կերտել նաև աստղ, հուր և ոսկի արմատներով` 

աստղադաշտ, աստղաշխարհ, հրաթով, հրաշեջ, հրաշուրթ, հրափառ, ոսկեհագ, 
ոսկեհեքիաթ, ոսկեկատար, ոսկեշահ, ոսկեշարժ: 

Բարև տանք հրավառ աստղադաշտերը //Հերկող սայլերին (Ա. Ա.,74):
Ահա տեսե՛ք՝ //Աստղաշխարհի աջ սահմանում վեր է ցցվել աղեղնաձև մի մեծ 

կամուրջ («Հայկ Դյուցազն», 93):
 Լոյս մի հրափառ` ճրագ հսկայ, // Վառ գունդ կազմեց երկնքի վրայ… 

(«Ցուլամարտ Մհերի», 81):
Բա նաս տեղ ծա կան խոս քում ածա կան+գո յա կան, գո յա կան+ածա կան, գո

յա կան+բա յա հիմք, ածա կան+ածա կան կա ղա պար նե րով կերտ ված բար դու
թյուն նե րը հե ղի նա կի խոս քում առա վե լա պես մակդ րա յին կի րա ռու թյուն ու նեն, 
որոնք խոս քի պատ կե րա վո րու թյա նը նպաս տե լու բա ցա ռիկ ոճա կան ար ժեք ու
նեն: Հայտ նի է, որ մակ դի րը ար տա հայ տում է առար կա յի, երև ույ թի հա մար ոչ 
սո վո րա կան հա մար վող հատ կա նի շը: Եթե մակ դի րի հա մար հատ կան շա կան է 
առար կան, երև ույ թը նոր կող մով ներ կա յաց նե լը, ապա հե ղի նա կա յին նո րա բա
նու թյուն նե րի մակդ րա յին գոր ծա ծու թյունն աչ քի է ընկ նում ինք նա տի պու թյամբ և 
հու զա կան, զգա ցա կան վե րա բեր մուն քի ան հա տա կան ար տա հայտ ման կա րո ղու
թյամբ, ինչ պես օրի նակ. 

Եվ իր վարսերը արևագանգուր //Բոցկլտում էին ուսերի վրա (Ա. Ա., 98):
Երբ հորիզոնի սարսռատատան //Թոշնած վարդերը կամաց վայր ընկան… 

(Ա. Ա., 101): 
…Խաղաղ նայում է փայլուն աչքերով հեռվում փուլ եկող ադամանդածայր 

լեռներին հսկա (Տ. հ., 23): 
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Ինչ պես հայտ նի է, բար դու թյան բա ղադ րիչ նե րի փախ հա րա բե րու թյու նը կա
րող է լի նել հա մա դա սա կան և ստո րա դա սա կան: Հա մա դա սա կան փոխ հա րա բե
րու թյան դեպ քում բար դու թյան մեջ բա ղադ րիչ նե րը հա մա զոր են. դրանք մի և նույն 
խոս քի մա սին պատ կա նող բա ռեր են, որոնք շատ հա ճախ իմաս տա յին տե սա
կե տից հա մար ժեք են կամ իմաս տա յին մեր ձա վո րու թյուն ու նե ցող բա ռեր են, 
որոնք մի ա նա լով ամ բող ջա կան են դարձ նում բար դու թյան՝ բա ղադ րիչ նե րով ար
տա հայտ ված հաս կա ցու թյու նը, ինչ պես` մեծահսկա, ոսկեարծաթ, սկիզբասկիզբ, 
հուռութուլունք, ճեմճեմ:

Կ. Զա րյա նի պո եմ նե րում ավե լի մեծ թիվ են կազ մում ստո րա դա սա կան հա
րա բե րու թյամբ կապ ված բա ղադ րիչ նե րով նո րա կազմ բար դու թյուն նե րը, որոնց 
գե րա դաս և կա խյալ բա ղադ րիչ նե րի մի ջև կա րող են լի նել գրե թե բո լոր այն 
հա րա բե րու թյուն նե րը, որ կան բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի բա ղադ րիչ նե րի մի
ջև: Կ. Զա րյա նի կեր տած բար դու թյուն նե րը բազ մա տե սակ բա ռե րի հա մադ րու
թյուն ներ են` գո յա կան գե րա դաս ան դա մով բար դու թյուն ներ` ադամանդածայր, 
մեծահրաման, լալաթրթիռ, ածական գերադաս անդամով բարդություններ` 
դյուցազնակայտառ, խոլաջերմ: Բազմազան են այն բարդությունները, որոնց 
վերջին բաղադրիչը բայարմատ է կամ բայահիմք` արևազեն, արևահավաք, 
մեղմատատան: 

Նո րա կազմ ան վա նա կան գե րա դաս բա ղադ րիչ նե րով բար դու թյուն նե րի շար
քում մեծ թիվ են կազ մում նրանք, որոնց գե րա դաս բա ղադ րիչ ներն ար տա հայտ
վում են գո յա կա նով, իսկ ստո րա դաս նե րը` տար բեր խոս քի մա սե րով: Այդ բար
դու թյուն նե րի մեջ զգա լի տեղ են գրա վում որո շիչ–որո շյա լի շա րա հյու սա կան 
հա րա բե րու թյամբ բա ղադ րիչ ներ ու նե ցող բա ռե րը: Ըստ այն հան գա ման քին, թե 
բարդ բա ռի բա ղադ րիչ ներն ինչ խոս քի մա սի են պատ կա նում, առանձ նաց վում են 
ձև ա բա նա կան մի շարք կա ղա պար ներ:

Գո յա կան գե րա դաս ան դա մով բար դու թյուն ներ են կազմ վում՝
ա) գոյականների (գոյական+գոյական) միացումով` ադամանդածայր, աստ-

ղաշխարհ, աստղադաշտ, բոցաաղեղ, բյուրեղաթև, գարնանաբողբոջ, թա-
գեղ բայր, լեռանգագաթ, խորհրդախարշափ, ծովատեսիլ, կայծակնադուլ, 
կեն սափոշի, կրակնաբաշ, հրակոհակ, հրանիզակ, հրաշուրթ, հուզակրակ, ճա-
ճան չամարմին, մայրատեր, մարմարասյուն, մրրկահով, ոսկեաստղ, ոսկեհեքիաթ, 
ոս կերգ, ոսկեմանգաղ, ոսկիալույս, որոտամարմին, ջերմաշրջան, սարսռադող, 
սա րսռահուր, վարդակրակ, փոթորկամրրիկ. 

բ) ածականի և գոյականի (ածական+գոյական) միացումով` բյուրախորհուրդ, 
մեծահրաման, խենթախանդ.

գ) բայարմատի, բայահիմքի կամ դերբայի և գոյականի միացումով` լալաթրթիռ:
Ածական գերադաս անդամով բարդությունները, նրա իսկ խոսքիմասային 

իմաստով պայմանավորված, կազմվում են՝
ա) գոյականի և ածականի (գոյական+ածական) միացումով` արևագանգուր, 

դյուցազնակայտառ, հրաթով, հրափառ, շանթաարագ.
բ) ածականների միացումով (ածական+ածական)` խոլաջերմ, կարմրահիր:
Բազմազան պատկեր ունեն այն իսկական բարդությունները, որոնց վերջին 

բաղադրիչը բայարմատով կամ բայահիմքով է արտահայտվում: Այս դեպքում 
իսկական բարդություններ են կազմվում՝
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ա) գոյականի և բայարմատի միացումով` արևազեն, արևահավաք, լուսահագ, 
հրա թով, հրաշեջ, մահահմա, ձյունակոփ, ճառագայթավառ, ոսկեհագ, սարսռա-
տա տան, սիրագրավ, սրնգաթոր, սրնգածոր, փերթաթափ.

բ) ածականի և բայարմատի միացումով` գեղակարկառ, գաղտնակերտ, 
կատաղավազ, մեղմաճեմ, մեղմատատան: 

Հե ղի նա կը կեր տել է նաև եռա բա ղադ րիչ ծո վահ րա վառ բար դու թյու նը, որի 
մեջ երկ րորդ երկ բա ղադ րիչ ան դամն է հան դես գա լիս իբ րև գե րա դաս ան դամ:

Այս պի սով, ան հա տա կան բարդ նո րա կազ մու թյուն նե րը Կ. Զա րյա նի չա փա
ծո յում դառ նում են եր բեմն կա նո նա վոր, հա ճախ խախտ ված չա փե րով, նույ նիսկ 
բա նաս տեղ ծա կան ար ձա կի հնարք նե րով շա ղախ ված նրա պո եմ նե րի հե տաքր
քիր պատ կե րա յին հա մա կար գի ստեղծ ման հիմք, բա ռա պա շա րը բարձ րա շունչ 
բա ռե րով հարս տաց նե լու հիմ նա կան մի ջոց` իր բա նաս տեղ ծա կան շքեղ ու ինք
նա տիպ մտա ծո ղու թյամբ հա գե ցած, իր գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն նե րով 
հան դերձ:

СУСАННА ГРИГОРЯН
CЛОЖНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ В ПОЭМАХ КОСТАНА ЗАРЯНА

Бо гат и раз но об ра зен лек си кон по э зии К. За ря на. В его по э зии наш ли от ра же
ние бо лее ста ав торс киx не о ло гиз мов, ко то рые не вклю че ны в сло ва ри. До пол ни
тель ные от тен ки зна че ния при да ют ав торс ко му сло ву те стиxий но об ра зо ван ные 
не о ло гиз мы, ко то рые соз да ют ся сог лас но су щест ву ю щим сло во об ра зо ва тель ным 
мо де лям, име ют сти ли сти чес кую цен ность и спо собст ву ют боль шей об раз но сти 
ре чи. Cлож ные не о ло гиз мы в ос нов ном бла гоз вуч ны, при ем ле мы и об ра зо ва ны 
со от ветс вен но за ко нам и за ко но мер но стям сло во об ра зо ва ния ар мянс ко го язы ка.

Вы де ля ют ся сти ли сти чес кие груп пы на ос но ве то го, к ка ким ча стям ре чи при
над ле жат ком по нен ты слож но го сло ва. 

SUSANNA GRIGORYAN
THE COMPOUND NEOLOGISMS IN KOSTAN ZARYAN’S POEMS

The vocabulary of Kostan Zaryan’s poems is rich and varied. There are more than 
one hundred author neologisms in K. Zaryan’s poems which aren’t reflected in any 
dictionary.

Those spontaneously formed neologisms which are created from the already ex
isting patterns of compositions in the Armenian lexicon, have stylistic value and con
tribute to the expressiveness of speech, give special shades to the author’s works. 
Although few in number, neologisms composed by means of compounding, have great 
stylistic value. The newly formed compound words are also in general easily under
standable and acceptable forms and correspond to the rules and regularities of Arme
nian word–compounding. Depending on what part of speech the components of the 
compound word belong to, different stylistic groups are differentiated.
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ՀՐԱՆՈՒՇ  ԶԱՔՅԱՆ

ՄԻՋԻՆՀԱՅԵՐԵՆՅԱՆ ԲԱՅԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

Հարադրավոր բայերը՝ իբրև բառային միավորներ, իրենց յուրահատուկ տեղն 
ունեն գրաբարի, միջին հայերենի, աշխարհաբարի գրական երկու ճյուղերի ու 
բարբառների մեջ և կազմում են դրանց բառապաշարի մի բաղկացուցիչ մասը:

Միջին հայերենը, գործածվելով 12–17–րդ դարերում, անցումային փուլ է 
ծառայում գրաբարի և աշխարհաբարի միջև: Միջին հայերենի լեզվական 
իրողությունները որակապես տարբերվում են ինչպես գրական հին հայերենից՝ 
գրաբարից, այնպես էլ գրական նոր հայերենից՝ աշխարհաբարից: Միջին 
հայերենը իր ծնունդով և գոյությամբ սերտորեն կապված է գրաբարի և 
բարբառների հետ: Դրանով են պայմանավորված սրանց հետ նրա բառապաշարի 
ընդհանրությունները: «Միջին հայերենը ժառանգել է գրաբարի բառապաշարը՝ 
ենթարկելով իր հնչյունաբանական, ձևաբանական, բառաիմաստաբանական 
օրինաչափություններին: Միջին հայերենի բառապաշարը կազմված է գրաբարյան 
ժառանգությունից, ինքնուրույնաբար կատարած փոխառություններից, 
բարբառային, գավառական, ինչպես նաև հայերենի բառակազմական օրենքներով 
այդ շրջանում կերտված բառերից» [11,190]: Այս բառաշերտի մեջ մտնում են 
միջին հայերենում չափազանց մեծ թիվ կազմող, իրենց կենսունակությամբ, 
բաղադրիչների ներքին կապի ու հարաբերության տարբեր դրսևորումներով աչքի 
ընկնող հարադրավոր բայերը, որոնց մեջ ամենատարածվածները գոյական+բայ 
կաղապարով կազմություններն են:

«Բառաբարդումը հայերենում, իր ընդհանուր օրինաչափությունները ունենալով 
հանդերձ, յուրահատուկ արտահայտություններով է դրսևորվել հայերենի 
զարգացման տարբեր փուլերում. գրաբարի մի շարք հարադիր բարդություններ 
(հատկապես գոյականից և բայից կազմված հարադրությունները) միջին հայերենում 
ձևականորեն ձուլվել էին, կամ նրանց փոխարեն կազմվել էին նոր բառեր, օրինակ՝ 
ակն ածել – ակնածել, աղօթս առնել – աղոթել և այլն, սակայն միջին հայերենում 
նույնպես կան բազմաթիվ նոր հարադրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ 
հայերենին ընդհանրապես հատուկ են հարադիր բարդությունները» [7,324]: 

Արդի հայերենը ևս հարուստ է հարադրական բայերով (թե՛ սովորական, թե՛ 
դարձվածային): 

«Ժամանակակից գրական հայերենը լայն չափերով օգտագործել է 
բարբառների և գրավոր անցած շրջանների բայական հարադրությունները: 
Վերցրել է, իր հոգուն համապատասխան մշակել է, ձևափոխել, իմաստափոխել 
և երբեմն էլ առանց դրանց գործադրում է իր բայական համակարգի մեջ» [2,157]:

Համադրելով Ռ. Ղազարյանի և Հ. Ավետիսյանի «Միջին հայերենի բառարանը» 
(ՄՀԲ), Ա. Սուքիասյանի և Ս. Գալստյանի «Հայոց լեզվի դարձվածաբանական 
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բառարանը» (ՀԼԴԲ) և Էդ. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բա ռա
րանը»՝ նպատակ ենք հետապնդել պարզելու, թե արդիհայերենյան բազմաթիվ 
հարադրությունների մեջ ինչ մաս են կազմում միջինհայերենյան նորակազմ 
հարադրությունները: 

Ուսումնասիրության փաստական նյութը քաղել ենք «Միջին հայերենի 
բառարան»–ից, որն ընդգրկում է միջին գրական հայերենի՝ 12–16–րդ դարերի, 
մասամբ էլ 17–րդ դարի ինքնուրույն և թարգմանական երկերում վկայված այն 
բառերը, ոճերն ու դարձվածքները, որոնք ձևաիմաստային առումով բնորոշ չեն 
գրաբարին և ընդհանրապես չեն հանդիպում 5–11–րդ դարերի մատենագրության 
մեջ: Ինչպես ցույց է տվել ուսումնասիրությունը, բառարանում տեղ են գտել շուրջ 
300 հարադրություններ: Դրանց միայն մի փոքր մասն է առանց ձևաիմաստային 
փոփոխությունների մտել արդի հայերենի բառապաշար: 

Միջին հայերենում հարադրություններ են կազմվել անել, լինել, պահել, մնալ, 
թափել, ձգել, գնալ, ընկնել, կենալ, մտնել, դառնալ, անցանել, զարնել, գալ, հանել, 
արկանել բայերով: Համեմատաբար մեծ թիվ են կազմում անել, լինել, երթալ, 
բերել, տալ, ածել բայերով հարադրությունները:

Ինչպես նշեցինք, միջինհայերենյան որոշ հարադրություններ (թե՛ սովորական, 
թե՛ դարձվածային) գրեթե նույն ձևով անցել են արդի հայերենին: Շատ դեպքերում 
այդ հարադրությունները (հատկապես դարձվածքները) ժամանակակից 
հայերենում ձեռք են բերել լրացուցիչ նոր իմաստներ, օրինակ՝ գլուխ չունենալ1 – 
որևէ բանով՝ գործով զբաղվելու ցանկություն, մտադրություն, հետաքրքրություն 
չունենալ (ՄՀԲ,150), մի բանի կամ մեկի հետ զբաղվելու տրամադրություն՝ 
ցանկություն չունենալ, այդ բնագավառից բան չհասկանալ (ՀԼԴԲ,170), գրիչ 
բռնել – գրել, արտագրել, ընդօրինակել (ՄՀԲ,160), գրել, գիր անել (ՀԼԴԲ,176), 
երես դարձնել – զանց առնել, անտեսել (ՄՀԲ,197), 1. անտես անել, արհամարհել, 
անուշադրության, մոռացության մատնել, 2. չտեսնելու տալ, ուշադրություն 
չդարձնել, 3. խուսափել, խորշել, 4. նահանջել, նահանջի դիմել, 5. խռովել, 6. 
հեռանալ, ձեռ քաշել, 7. մեկին այլևս չսիրել (ՀԼԴԲ,207), երես դնել (ՄՀԲ,197), 
(ՀԼԴԲ,208), ականջ դնել (ՄՀԲ,22), (ՀԼԴԲ,5), ահ տալ (ՄՀԲ,25), (ՀԼԴԲ,138), 
անուն հանել (ՄՀԲ,63), (ՀԼԴԲ,26), գանգատ անել (ՄՀԲ,138), (ՀԼԴԲ,133), 
գլուխն ելնել (ՄՀԲ,150), (ՀԼԴԲ,150), գլուխ դնել (ՄՀԲ,150), (ՀԼԴԲ,157), դուր 
գալ (ՄՀԲ,182), (ՀԼԴԲ,197), լեզու թափել (ՄՀԲ,302), (ՀԼԴԲ,264), հոգին 
հանել (ՄՀԲ,43), (ՀԼԴԲ,363), ձեռն ընկնել (ՄՀԲ,58), (ՀԼԴԲ,382), մտիկ 
անել (ՄՀԲ,157), (ՀԼԴԲ,442), սիրտն արունել (ՄՀԲ,330), (ՀԼԴԲ,524), սիրտը 
մարել (ՄՀԲ,330), (ՀԼԴԲ,529), սիրտը տալ (ՄՀԲ,330), (ՀԼԴԲ,532), սիրտ 
ունենալ (ՄՀԲ,330), (ՀԼԴԲ,534), փորը գնալ (ՄՀԲ,422), (ՀԼԴԲ,529), քարշ գալ 
(ՄՀԲ,437), (ՀԼԴԲ,591) և այլն:

Միջինհայերենյան հարադրությունների մյուս խումբը արդի հայերենի 
բառապաշար մուտք է գործել առանց գրաբարից եկող նախահար ի նախդրի: 
Ինչպես գիտենք, «նախդիրները, որ հին հայերենում շատ մեծ դեր են կատարել, 
հենց 5–րդ դարից սկսած՝ աստիճանաբար անհետանում են կամ կորցնում իրենց 
իմաստները և ձուլվում բառերին՝ իբրև նախածանցներ» [7,22]: Այս տեղաշարժերն 

1  Այստեղ տրված են դարձվածքների աշխարհաբարյան արդի տարբերակները:
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ընդգրկում են լեզվական բոլոր իրողությունները՝ ներառյալ հարադրությունները: 
Բացի այդ ձևային փոփոխությունից՝ որոշ հարադրություններ արդի հայերենում 
ձեռք են բերել նոր իմաստներ, օրինակ՝ ի միտքն պահել – աշխատել հիշել, 
չմոռանալ (ՄՀԲ,284) > միտքը պահել – 1.նույնը, 2. վրեժխնդիր լինելու սպառնալիք 
(ՀԼԴԲ,437), ի յետ բերել – ետ բերել, մի տեղից ետ դարձնել (ՄՀԲ,285) > հետ 
բերել – 1. վերադարձնել, 2. ուշքի բերել (203,ՀԼԴԲ), ի յետ տալ – վերադարձնել 
(ՄՀԲ,285) > հետ տալ – 1. վերադարձնել, 2. փոխել, 3. շրջել, շուռ տալ, մի կողմ 
տանել, 4. ետ քաշել, ձգել, 5. ետ դարձնել, ընթացքը դեպի ետ ուղղել, 6. ետ քշել, 
ետ շարժել, 7. մի կողմ հրել, 8, չընդունել (ՀԼԴԲ,205), ի ցուց տալ – ցույց տալ, 
ներկայացնել (ՄՀԲ,296) > ցույց տալ – 1. այնպես անել, որ տեսնեն, 2. ապացուցել, 
3. արտահայտել, հանդես բերել, 4. (սպառնալիք) պատժել (ՀԼԴԲ,569), ի միտն 
ընկնիլ – միտքն ընկնել, հիշել, մտաբերել (ՄՀԲ,284) > միտքն ընկնել – հիշել 
(ՀԼԴԲ,436), ի դէմն առնել – 1. առջև բերել, դեմ հանել, հրամցնել, 2. դեմն առնել, 
դիմագրավել (ՄՀԲ,277) > դեմն առնել – բռնել, կտրել–առաջն առնել, արգելք 
դնել, թույլ չտալ, որ տարածվի՝ շարժվի, կանխել (ՀԼԴԲ,187), ի թունտ ելնել – 
թունդ ելնել, թնդալ (ՄՀԲ,278) > թունդ ելնել – 1. թնդալ, բաբախել, 2. վախենալ, 
ահաբեկվել (ՀԼԴԲ,239), ի բերան առնել – կուլ տալ, խմել, ընդունել (ՄՀԲ,276) > 
բերանն առնել – 1. կլանել, կուլ տալ, 2. մի քիչ ուտել–խմել, բերանը բան դնել, 3. 
իր մեջ ընդունել, 4. մի բանի մասին անընդհատ խոսել (ՀԼԴԲ,125), յիրար գալ 
– 1. իրար վրա գալ, փակվել (ՄՀԲ,174) > իրար գալ – շարժվել, երերալ, 2. իրար 
մոտ գալ, հանդիպել իրար, 3. մի գործի պատրաստվել, 4. կռվի բռնվել, իրար 
վրա հասնել, վիճել (ՀԼԴԲ,253), յիրար տալ – իրար տալ, շարժել (ՄՀԲ,174) > 
իրար տալ – 1. իրար ծեծել, ծեծկվել, 2. մի բան տեղից շարժել, 3. հոնքերը կիտել ի 
նշան դժգոհության, 4. իրար հրել, հրմշտել, 5. խառնել, խառնակություն մտցնել, 
6. շարժել, թափահարել (ՀԼԴԲ,254) և այլն:

Հարադրությունները (հատկապես դարձվածքները) հայերենում կառուց ված
քային առումով նույնական են. ըստ իմաստային միաձուլության աստիճանի՝ 
ներկայացնում են միևնույն կաղապարները: Միջին և արդի հայերենի հարադրու
թյուն ների տարբերությունները սովորաբար պայմանավորված են դրանք բա
ղադրող բառերի (բաղադրիչների) գրաբար, միջին հայերեն և արդի հայերեն 
տարբերակներով: Օրինակ՝ ի դէմ դիպիլ – դեմը դուրս գալ – հանդիպել 
(ՄՀԲ,276), (ՀԼԴԲ,187), ի սատանին ձին հեծնուլ – սատանի ձին հեծնել – 
հակառակել, համառել, ասածի վրա պնդել (ՄՀԲ,290), (ՀԼԴԲ,516), ի քարշ 
տանիլ – քարշ տալ (ՄՀԲ,296), (ՀԼԴԲ,591), ականջն ի կախ ձգել – ականջը 
կախել – ուշադրությամբ լսել (ՄՀԲ,22), (ՀԼԴԲ,7), ի գլուխ ելանել – գլուխ գալ, 
գլուխ ելնել (ՄՀԲ,276), (ՀԼԴԲ,158), ի մար մտնուլ – մայր մտնել (ՄՀԲ,283), 
(ՀԼԴԲ, 409), խելքն երթալ – խելքը գնալ, (ՄՀԲ,336), (ՀԼԴԲ,280), ի գիր 
զարնել – գրի առնել (ՄՀԲ,276), (ՀԼԴԲ,176), ի սէր առնել – սեր անել (ՄՀԲ,290), 
(ՀԼԴԲ,522), ի ձեռն ածել – ձեռքը գցել, (ՄՀԲ,282), (ՀԼԴԲ,383), միտն անկանել 
– միտքն ընկնել, (ՄՀԲ,138), (ՀԼԴԲ,436), յետ կենալ – հետ կանգնել, (ՄՀԲ,169), 
(ՀԼԴԲ, 205), ջանք դնել – ջանք թափել (գրաբարում՝ ջան դնել) – (ՄՀԲ,293), 
(ՀԼԴԲ, 505), սեղան ածել – սեղան գցել, բացել (ՄՀԲ,320), (ՀԼԴԲ,518), սէր 
անիլ – սեր անել (ՄՀԲ,324), (ՀԼԴԲ 522), սիրտն խառնակել – սիրտը խառնել, 
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(ՄՀԲ,330), (ՀԼԴԲ,527), սիրտն կոտրիլ – սիրտը կոտրվել, (ՄՀԲ,330), 
(ՀԼԴԲ,527), սիրտն նեղնալ – սիրտը նեղանալ (ՄՀԲ,330), (ՀԼԴԲ,530), վկայ 
բռնել – վկա բերել, (ՄՀԲ,368), (ՀԼԴԲ,551), լեզուն կապիլ – լեզուն կապ ընկնել, 
կապվել (ՄՀԲ,302), (ՀԼԴԲ,267), լեզու ունիլ – լեզու գտնել, (ՄՀԲ,303), (ՀԼԴԲ, 
264), լեղին քամիլ – լեղին պատռվել, ճաքել (ՄՀԲ,304), (ՀԼԴԲ,569), ի խաղ 
մտանել – խաղ ասել (ՄՀԲ,279), (ՀԼԴԲ, 276), զգլուխն առնուլ – գլուխը կտրել 
(ՄՀԲ,213), (ՀԼԴԲ,160), ի հասակ կենալ – հասակ առնել (ՄՀԲ,281), (ՀԼԴԲ,347), 
մութն մթանալ – մութն ընկնել (ՄՀԲ,147), (ՀԼԴԲ,446), կրակ զարկել – կրակի 
մատնել, կրակ տալ (ՄՀԲ,416), (ՀԼԴԲ,334), խաղալով լինել – խաղով տարվել, 
խաղով ընկնել (ՄՀԲ,321), (ՀԼԴԲ,276), գլուխը շուրջ գալ – գլուխը պտտվել 
(ՄՀԲ,50), (ՀԼԴԲ,165), տակախիլ առնել – արմատախիլ անել (ՄՀԲ,372), ոգոց 
հանել – հոգոց հանել (ՄՀԲ,44), (ՀԼԴԲ, 565) և այլն:

«Իբրև ոչ տարածված երևույթ՝ գոյականական հարադիրները կարող 
են արտահայտվել թեք հոլովաձևերով» [5,162]: Միջինհայերենյան և 
արդիհայերենյան հարադրությունների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ 
հոլովված անվանական վերադիր ունեցող հարադրություններում հոլովաձևերը 
փոխարինվել են արդիհայերենյան տարբերակներով (շատ դեպքերում նաև ի 
նախդիրն ընկել է, բայը՝ փոփոխվել), օրինակ՝ թողուլ ի ձեռաց – ձեռքից բաց 
թողնել (ՄՀԲ,261, ՀԼԴԲ,390), ի ճանապարհէ ելանել – ճանապարհից դուրս 
գալ՝ ելնել (ՄՀԲ,282, ՀԼԴԲ,400), ի ձեռացն ի վեր գալ – ձեռքից գալ (ՄՀԲ,282, 
ՀԼԴԲ,391), ի մեղս ածել – մեղքի մեջ գցել կամ ձգել (ՄՀԲ,283, ՀԼԴԲ,422), աչօք 
առնել, անել – աչքով անել, (ՄՀԲ,72, ՀԼԴԲ,56), մտացն երթալ – մտքից գնալ, 
(ՄՀԲ,157, ՀԼԴԲ,158), մտօքն անցնիլ – մտքով անցնել (ՄՀԲ,158, ՀԼԴԲ,445), 
գինին ի գլխոյն թափել – (ՄՀԲ,147, ՀԼԴԲ,139) գինին գլխից թափվել և այլն:

Միջինհայերենյան հարադրություններից շատերում բայական բաղադրիչը 
նախորդում է գոյականական կամ այլ խոսքի մասով արտահայտված բաղադրիչին: 
Արդի հայերենում հարադրության կառուցվածքային տիպում բայական 
բաղադրիչը սովորաբար հաջորդում է գոյականական անդամին: Այսօրինակ 
հարադրություններում կատարվել է կառուցվածքային փոփոխություն, իսկ իմաստը 
հիմնականում պահպանվել է, օրինակ՝ ծախել նազ – նազ ծախել, (ՄՀԲ,361, 
ՀԼԴԲ,450), ելանել ի վեր գլուխն – գլխին խփել (ՄՀԲ,188, ՀԼԴԲ,144), երթալ 
զհետ սրտի – սրտի հետ գնալ (ՄՀԲ,199, ՀԼԴԲ,538), սրտովը գնալ, ածել զաչք – 
աչք դնել, (ՄՀԲ,21, ՀԼԴԲ,31), ածել ի գիր – գրի առնել (ՄՀԲ,21, ՀԼԴԲ,587), հանել 
ի քամին – քամուն տալ (ՄՀԲ,16, ՀԼԴԲ,587), ձգել յաչից – աչքից գցել (ՄՀԲ,56, 
ՀԼԴԲ, 53), տալ ի յետ – հետ տալ, (ՄՀԲ,371, ՀԼԴԲ,205), տալ խմել – խմել տալ, 
(ՄՀԲ,371) տալ սիրտ – սիրտ տալ (ՄՀԲ,371, ՀԼԴԲ,532) և այլն:

Շատ դեպքերում հարադրությունը պահպանել է նախնական իմաստը, բայց 
գոյականական բաղադրիչը մասնակի փոփոխության է ենթարկվել. արդի 
հայերենում վերջինս կա՛մ որոշիչ հոդ է ստացել (օրինակ՝ խօսք չի կոտրիլ – 
խոսքը չկոտրել, գետինը չգցել (ՄՀԲ,361, ՀԼԴԲ,291), ի սիրտ ելնել – սիրտը ելնել 
(ՄՀԲ,290, ՀԼԴԲ,525)) կա՛մ դրվել է հոգնակի թվով (օրինակ՝ յոտք անկանիլ, 
ընկնիլ, ընկնիլ – ոտներն ընկնել, (ՄՀԲ,176, ՀԼԴԲ,478), ձեռն լուալ, լուանալ – 
ձեռքերը լվանալ (ՄՀԲ,58, ՀԼԴԲ,384) և այլն:
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Արդի հայերենում չեն պահպանվել միջինհայերենյան այն հարադրությունները, 
որոնց բաղադրիչներից մեկը (սովորաբար անվանականը) գրաբարյան, 
բարբառային կամ օտար բառ (արմատ) է, օրինակ՝ ծին–ծին առնել – մարմնի 
վրա բծեր առաջանալ (ծին – բիծ, գրաբարում՝ նշան (ՆՀԲ,Ա,1016, ՄՀԲ,368), 
ալափ տալ – ալափել, թալանել (ալափ – գրաբարում՝ թալան, ավար, կողոպուտ, 
ՆՀԲ,Ա,13, ՄՀԲ,18), գուլ առնուլ – արգելվել (գուլ – գրաբարում՝ 1. բութ, ոչ սուր, 
2. բթամիտ, անընդունակ, ՆՀԲ,Ա,579, ՄՀԲ,155), ի մոյր առնուլ – մուրալ (մոյր 
– գրաբարում՝ մուրացություն, ՆՀԲ,Բ,296, ՄՀԲ,284), ի վճար գալ – վերջանալ, 
ավարտվել (վճարել – գրաբարում՝ վերջանալ, ՆՀԲ,Բ,827, ՄՀԲ,293), ի խայծ 
լինել – հասունանալ (խայծել – գրաբարում՝ խաղողը հասունանալ, ՆՀԲ,Ա,918, 
ՄՀԲ,280), ի կարծիք լինել – կասկածելի լինել (գրաբարում՝ կարծիք – ճանաչումն 
թերակատար հանդերձ կասկածանօք, ՆՀԲ,Ա,1070, ՄՀԲ,280), ընդ բանիւ 
լինել – նզովքի ենթարկել (գրաբարում՝ ընդ բանիւ առնել՝ լինել – բանադրել, 
ՆՀԲ,Ա,432, ՄՀԲ,231), կամաթող լինել – իր կամքով հանձնվել (գրաբարում՝ 
հրաժարվել, ՆՀԲ,Ա,1038, ՄՀԲ,378), ի զատ անկանել – հեռու մնալ, մեկուսանալ 
(զատ – գրաբարում՝ առանձին, մեկուսի ՆՀԲ,Ա,717, ՄՀԲ,277), խաղ շինել – 
ուրախություն, հանդես կազմել (խաղ – գրաբարում՝ կատակ, ծիծաղ, ՆՀԲ,Ա,913, 
ՄՀԲ,Ա,322), ի վայր մնալ – զուրկ, լքված, հուսահատ մնալ (ի վայր – գրաբարում՝ 
հետնյալ, պակաս, խոնարհ, ՆՀԲ,Բ,778, ՄՀԲ,292), ի խնդիր գնալ – որոնել, 
փնտրել (խնդրել – գրաբարում՝ որոնել, խնդիր – որոնում, խույզ ՆՀԲ,Ա,952, 
ՄՀԲ,280), կառափնաբեկ առնել – գլուխը ջախջախել (կառափ – գրաբարում՝ 
գլուխ, ՆՀԲ,Ա,1058, ՄՀԲ,385) և այլն:

Օտար լեզուներից փոխառված բառեր (արմատներ) ունեցող 
հարադրությունները, ինչպես նշեցինք, գրական հայերենում չկան, բայց դրանցից 
շատերը որոշ բարբառներում օգտագործվում են: Օրինակ՝ ի ղվամ բերել – 
պնդացնել (ղվամ – թրք., արաբ.՝ պնդություն, հոծություն, ՄՀԲ,282), զաֆթ 
անել – հնազանդեցնել (զաֆթ – թրք., պարսկ.՝ բռնագրավում, ՄՀԲ,213), թարկը 
տալ – վերջացնել (թարգ – արաբ., պարսկ.՝ վերջ, ՄՀԲ,251), թախթան անել – 
վազեցնել, արշավեցնել, սուրալ տալ (թախթան – պարսկ.՝ սրարշավ ընթանալ, 
սուրալ, ՄՀԲ,244): Բարբառային բաղադրիչ ունեցող հարադրություններից են 
դարամուտ անել – վնաս բերել, պատճառել, ի փաղ գալ – զուգաւորվել (ՄՀԲ,296), 
զարկուտար առնել – ընկղմել, ջրասույզ անել (ՄՀԲ,211), թօպայ առնել – 
մահակով ծեծել (ՄՀԲ,269), խացաք անել, լինել – հիվանդանալ, տկարանալ 
(խացաք – 1. աչքը ճպռոտ, ցավոտ, 2. հիվանդոտ (ՄՀԲ,333), ի ժուռ գալ – ման 
գալ, շրջել, թափառել (ժուռ – զբոսանք, զվարճություն, ՄՀԲ,278), կարգման լինել 
– ամուսնանալ (ՄՀԲ,387) և այլն:

Որոշ դեպքերում միջինհայերենյան հարադրությունը (դարձվածքը) նույն 
ձևով չի պահպանվել, սակայն նույն կամ մոտ իմաստն արտահայտվել է այլ 
ձևով, տարբերակով, օրինակ՝ երթալ ի միտ (ի միտք) ի վար – խելքը կորցնել 
(ՄՀԲ,199), (ՀԼԴԲ,281), ավազան առնել – լոգանք, վաննա ընդունել (ՄՀԲ,100), 
ընդ վայր զրուցել, խօսիլ – դուրս տալ, զառանցել (ՄՀԲ,232), ընդ վայր ղօղանջել 
– վայրիվերո խոսել (ՄՀԲ,232), գին անել – վաճառքի հանել (ՄՀԲ,146), ի դուրս 
տալ հով հով – բերանի եկածն ասել (ՄՀԲ,277), ի քամին գնալ – քամուն տալ 
(ՄՀԲ,296), (ՀԼԴԲ,587), երես բերել – երեսով տալ (ՄՀԲ,197), (ՀԼԴԲ,214), ի 
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ճանապարհ գալ – ճանապարհի բերել (ՄՀԲ,282), (ՀԼԴԲ,400), ձեռն մնալ – 
ձեռքում պահել (ՄՀԲ,58), (ՀԼԴԲ,393), ի յառ ածել – հանձն առնել (ՄՀԲ,284), 
(ՀԼԴԲ,345), ի յիշումն ածել – միտքը բերել, հիշել (ՄՀԲ,285), (ՀԼԴԲ,436), գալ 
խելքն ի վերայ – խելքը գլուխը գալ (ՄՀԲ,136), (ՀԼԴԲ,280), ածել խելացն ի 
վերայ – խելքը կորցնել (ՄՀԲ,21), (ՀԼԴԲ,281), ի ժուռ ածել – ման տալ (ՄՀԲ,278), 
(ՀԼԴԲ,410), գլուխն անցած լինենալ – գլխից ձեռք քաշել (ՄՀԲ,150), (ՀԼԴԲ,277), 
ի դուրս զարնել – դուրս տալ (ՄՀԲ,277), (ՀԼԴԲ,199), դիմի ուժի հարկանել – 
ուժի դիմել (ՄՀԲ,177, ՀԼԴԲ, 569), խելքն ի վերայ բերել – խելքի բերել (ՄՀԲ,336, 
ՀԼԴԲ,283), ի կեր և ի խում ի շուրջ գալ – կերուխում անել (ՄՀԲ,281), ի գինի 
նստել – գինի խմել (ՄՀԲ,276) և այլն: 

Ինչպես գիտենք, հարադրական բայերը սովորաբար մեկ բառի արժեք ունեն: 
Միջինհայերենյան շատ հարադրություններ արդի հայերենում իբրև այդպիսիք 
չեն պահպանվել, այլ մասամբ (առանց իմաստի աղավաղման) փոխարինվել են 
համապատասխան նույնարմատ միաբառ բայական համարժեքով, օրինակ՝ դառնալ 
ի նորու – նորոգվել (ՄՀԲ,166), աղէխարշ առնել – աղեխարշել (ՄՀԲ,28), ի ծախ 
արկանել – ծախել (ՄՀԲ,280), հալ դառնալ – հալվել (ՄՀԲ,5), ի հաջ կենալ – հաչել 
(ՄՀԲ,281), ժանգ առնուլ – ժանգոտվել (ՄՀԲ,272), ի հիւանդ առնել – հիվանդացնել 
(ՄՀԲ,282), արձակ այնել – արձակել (ՄՀԲ,94), ի քուն անել – քնեցնել (ՄՀԲ,296), 
խրախուս տալ – խրախուսել (ՄՀԲ,358), աւեր ածել – ավերել (ՄՀԲ,102), ի թիւ ածել 
– թվել (ՄՀԲ,278), խանձ առնել – խանձել (ՄՀԲ,324), գալար առնուլ – գալարվել 
(ՄՀԲ,136), ի փոյթ գալ –  փութալ (ՄՀԲ,296), ի շար դնել – շարադրել (ՄՀԲ,288), ի 
գիլ հանել – գլորել (ՄՀԲ,276), ի հալ հալել – հալեցնել (ՄՀԲ,281), ի բուտ առնել – 
բտել (ՄՀԲ,276), ի մահ գնալ – մահանալ (ՄՀԲ,282) և այլն:

Հարադրավոր բայերը մեծագույն մասով ժողովրդական սեղմ ու պատկերավոր 
մտածողության արտահայտման գեղեցիկ ձևեր են և առանձին կենդանություն, 
շունչ ու բազմերանգություն են հաղորդում հայոց լեզվին: Այնուհանդերձ, 
հայերենի պատմական զարգացման բոլոր փուլերում էլ կան թե՛ դարձվածային, թե՛ 
սովորական հարադրություններ, որոնք չեն փոխանցվում զարգացման հաջորդ 
փուլ, օրինակ՝ գրաբարյան արև կրել (ապրել), ակնաբեր լինել (շրջահայաց լինել) և 
այլն: Այդպես էլ միջինհայերենյան բազմաթիվ հարադրություններ ընդհանրապես 
մուտք չեն գործել արդի հայերենի բառապաշար, օրինակ՝ թուխտ–թուխտ անել 
– գրքի թերթերը իրարից բաժանել, թերթերը պոկոտել, պատառոտել (ՄՀԲ,264), 
բերել ժամանակն – տեղի ունենալ, պատահել (ՄՀԲ,122), աչքն նստիլ – աչքի 
լույսը՝ տեսողությունը պակասել՝ թուլանալ (ՄՀԲ,72), ի լոյծ պահել – լուծել տալ 
(ՄՀԲ,279), ժողով կենալ – ամփոփվել, զգաստ լինել, ինքն իրեն հաշիվ տալ 
(ՄՀԲ,273), ի գործ անցանիլ – ազդել, ներգործել (ՄՀԲ,276), խօսք անցնել – 
բամբասել, չարախոսել, երթալ ի յիշաւ – հարձակվել (ՄՀԲ,199), ի յետ գալ – նոր 
գալ, ծլել, աճել (ՄՀԲ,285), ըղեղնափուլ լինել – ուղեղը ցրիվ գալ (ՄՀԲ,229), ի 
վայր քաշել – դադարեցնել (ՄՀԲ,292) և այլն:

Այսպիսով, միջին հայերենը վկայում է մոտ 300 նորակազմ հարադրավոր 
բայեր, որոնցից միայն մոտ 20–ն է առանց ձևաիմաստային փոփոխությունների 
մուտք գործել արդի հայերենի բառապաշար: Մյուսները կա՛մ ենթարկվել 
են որոշակի փոփոխությունների, կա՛մ ընդհանրապես չեն անցել հայերենի 
պատմական զարգացման հաջորդ փուլ:
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ՀԼԴԲ – Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան
ՄՀԲ – Միջին հայերենի բառարան
ՆՀԲ – Նոր հայկազեան բառարան 

ГРАНУШ ЗАКЯН
СреДнеарМянСкие СоСТавные ГЛаГоЛы в СовреМенноМ 

арМянСкоМ языке
В статье исследованы среднеармянские составные глаголы, изменение фор

мы и значения большинства из них до того, как они стали частью лексики сов ре
мен ного армянского языка.

В результате исследования было выявлено, что приблизительно из 300 сред
неар мянских новообразованных составных глаголов только 20 сохранились в лек
сике современного армянского языка без изменения формы и значения.

HRANUSH ZAKYAN
MIddLe aRMenIan COMPOund VeRBS In MOdeRn aRMenIan  

The present article discusses Middle Armenian compound verbs and their typo
logical–semantic changes, most of which occurred before their entrance into the vo
cabulary of Modern Armenian.

As a result of the investigation we have found out that of 300 newly–formed Middle 
Armenian compound verbs only 20 have entered into the vocabulary of Modern Ar
menian, without any change in their meaning.
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ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄ
Լեզ վա կան թես տա վոր ման տե սու թյան հիմ նա հար ցը թես տե րի ար ժև որ ման 

մե թո դա բա նու թյունն է: Արժևորում հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է թես տի գնա
հա տա կա նի մեկ նա բան ման և օգ տա գործ ման հա մար անհ րա ժեշտ փաս տարկ
նե րի ստեղ ծումն ու դրանց իսկ գնա հա տու մը: Ար ժև որ ման ըմբռ նու մով է պայ
մա նա վոր ված այն գոր ծոն նե րի ընտ րու թյու նը, որոնք ձև ա վո րում են թես տա յին 
գնա հատ ման և մեկ նա բան ման չա փա նիշ նե րը: Ար ժև որ ման հա յե ցա կար գից է 
կախ ված թես տա յին գնա հատ ման գե րա կա յու թյուն նե րի ընտ րու թյու նը, դրանց 
ընդ հան րաց ման, մեկ նա բան ման և կի րա ռու թյան եղա նակ նե րը: Ահա թե ին չու 
սույն տե սու թյան մեջ կանդ րա դառ նանք լեզ վա կան թես տե րի ար ժև որ ման տե սու
թյան և պատ մու թյան հիմ նա հար ցե րին՝ փոր ձե լով հստա կեց նել դրանց զար գաց
ման տրա մա բա նու թյու նը և հե ռան կար նե րը: Մե թո դա բա նա կան այս խնդիր նե րին 
անդ րա դառ նալն առանձ նա պես կա րև որ է Հա յաս տա նում Բո լո նի ա յի գոր ծըն թա
ցի բա րե փո խում նե րի շրջա նա կում լեզ վա կան կրթու թյան ստան դար տաց ման և 
թես տա վոր ման նկատ մամբ հե տաքրք րու թյան աճի տե սա կե տից:

Լեզ վա կան ու նա կու թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի թես տա յին գնա հատ ման ար
ժև ո րու մը զար գա ցավ կրթու թյան ար դյունք նե րի և որա կի չա փե լի ու թյան հա
մընդ հա նուր զար գա ցում նե րին զու գըն թաց: Այդ է պատ ճա ռը, որ ար ժև որ ման 
մե թոդ նե րը կրում են կրթու թյան երեք հիմ նա կան ոլորտ նե րի զար գաց ման ազ դե
ցու թյու նը: Դրան ցից առա ջի նը կրթու թյան չափ ման վի ճա կագ րա կան–քա նա կա
կան մե թոդ նե րի զար գա ցումն է, որն առանձ նա պես ար տա հայտ ված է լեզ վա կան 
իրա զե կու թյուն նե րի ոլոր տում: Երկ րորդ ոլոր տը լեզ վի յու րաց ման որա կա կան 
հե տա զո տու թյուն ներն են, որոնք հիմ նա կա նում զար գա ցան խո սույ թի և զրույ ցի 
վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րի` լեզ վու սուց ման բնա գա վառ ներ մուծ վե լու շնոր հիվ: Եվ 
եր րորդ նշա նա կա լից ազ դե ցու թյու նը թես տե րի ար ժև որ ման մե թոդ նե րը կրե ցին 
ճա նա չո ղա կան հո գե բա նու թյան կող մից. դա ինք նա ճա նա չո ղու թյան պա հան ջի 



ԳԱՅԱՆԵ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

89

ար տա ցո լումն էր, որ խթան դար ձավ ինք նագ նա հատ ման մե թոդ նե րի գոր ծա ծու
թյան հա մար:

Լեզ վա կան թես տե րի ար ժև որ ման առա ջին փոր ձերն ար վե ցին 1950–60–
ական նե րին Ռ. Լա դո յի կող մից (Lado, 1961): Դրանք նե րա ռում էին գի տե լիք նե
րի մի ա վո րա յին չափ ման հա սա րակ թես տերն ու լեզ վա կան ու նա կու թյուն նե րի 
բա ցա հայտ ման թես տե րը, որոնց հի ման վրա էլ Լա դոն կա տա րեց ար ժև որ ման 
տե սա կա նաց մանն ուղղ ված առա ջին ընդ հան րա ցում նե րը: Նա կրթու թյան չափ
ման հա յե ցա կար գից փո խա ռեց «չա փա նի շա յին» ար ժև որ ման հաս կա ցու թյու նը, 
որով էլ հիմ նա վո րում էր իր այն տե սա կե տը, թե որևէ լեզ վա կան թես տի ար ժև
ո րու մը կա րե լի է անուղ ղա կի ո րեն հաս տա տել, եթե այդ թես տի մի ա վոր նե րը 
որո շա կի ո րեն հա րա բե րակց վում են մեկ այլ` ար դեն ար ժև որ ված թես տի մի ա
վոր նե րի: Լա դոն այս դի տար կու մը կա տա րում է գի տե լիք ներ և հմտու թյուն ներ 
չա փող բազ մընտ րա կան որո շա կի թես տա յին նմու շի հի ման վրա: Ըստ Լա դո յի՝ 
գի տե լիք նե րի ար ժև ո րու մը պետք է հա րա բե րել իրա կան կյան քում դրանց նշա
նա կու թյան հետ, իսկ հմտու թյուն նե րի ար ժև ո րու մը պետք է կա տար վի որո շա կի 
չա փա նի շա յին սանդ ղա կի հետ հա րա բեր ման մի ջո ցով: Հու սա լի ու թյու նը հա մա
րե լով ար ժև որ ման էա կան բա ղադ րիչ նե րից մե կը՝ Լա դոն առա ջար կում է հու սա
լի ու թյու նը չա փել նախ թես տը կազ մող մի ա վոր նե րի ներ քին հա մակց վա ծու թյան, 
ապա` կրկնա կի թես տա վոր ման մի ջո ցով:

1970–ական նե րին զար գա ցում ապ րե ցին հա ղոր դակ ցա կան լեզ վա կան թես
տե րը, որոնք ևս ար ժև որ վում էին գի տե լիք նե րի և հա ղոր դակց ման հմտու թյուն
նե րի տե սա կե տից: Քլարկն (Clark, 1980) առաջ քա շեց լեզ վա կան իրա զե կու թյան 
ուղ ղա կի և անուղ ղա կի թես տա վոր ման մե թո դը, որի նկատ մամբ հնա րա վոր էր 
տար բեր նպա տակ նե րով կի րա ռել ար ժև որ ման բազ մա կի եղա նակ ներ: Դրանք 
ար տա ցո լում էին իրա կան կյան քի լեզ վա կան իրադ րու թյուն նե րին հա րիր գի տե
լիք ներն ու հմտու թյուն նե րը և չափ վում էին ուղ ղա կի գնա հատ ման մե թոդ նե րով: 
Այդ պի սի թես տե րի վառ նմուշ է, այս պես կոչ ված, բազ մա ռա ջադ րանք թես տը, 
որն իր անուղ ղա կի գնա հատ ման մի ա վոր նե րով հա րա բեր վում է իրա կան կյան
քում կի րառ վող և չա փե լի գի տե լիք նե րի ու հմտու թյուն նե րի հետ: Մեկ այլ նմուշ են 
կի սա ուղ ղա կի բա նա վոր հար ցում նե րը, որոնք իրա կան կյան քի լեզ վա կան իրադ
րու թյուն նե րի սերտ ար տա ցո լումն են:

Այս պի սով, Լա դոն և Քլար կը թես տե րի ար ժև ո րու մը հան գեց նում էին գնա հատ
ման և իրա կան հա ղոր դակ ցա կան իրադ րու թյան մի քա նի հստակ չա փա նիշ նե րի` 
գի տե լիք նե րի և հմտու թյուն նե րի, որոնք կա րե լի է ներ կա յաց նել կու տակ ված թվա
կան մի ա վոր նե րի տես քով: Սա հան գեց նում էր նրան, որ թես տե րի ար ժև ո րու մը 
իրա կա նաց վում էր եր կու եղա նա կով` թես տա յին մի ա վոր նե րի բո վան դա կու թյան 
և դրանց հա րա բե րակ ցու թյան վեր լու ծու թյամբ:

1980–ական նե րին երև ան եկավ լեզ վա կան իրա զե կու թյան չափ ման ևս մեկ 
տե սա կետ (Oller, 1983), որը փոր ձում էր պա տաս խան տալ այն հար ցին, թե ինչ է 
լեզվական իրազեկություն հաս կա ցու թյու նը. ար դյո՞ք այն մեկ մի աս նա կան որակ 
է, թե՞ բա ղադր վում է մի քա նի առան ձին հմտու թյուն նե րից: Հենց այս հար ցադ
րումն էր, որ ար ժև որ ման հիմ նախն դիր դարձ րեց թես տի կա ռուց ված քա յին ամ
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բող ջա կա նու թյու նը: Ավե լին, բա ցի թես տի բո վան դա կա յին և կա ռուց ված քա յին 
ամ բող ջու թյու նից՝ սկսե ցին հե տա զո տել թես տի կա տար ման ըն թաց քի վրա ազ
դող իրա կան և հա վա նա կան գոր ծոն նե րը: Բախ մա նի (Bachman, 1990) աշ խա
տու թյու նը նվիր ված է հենց գնա հատ ման էմ պի րիկ օրի նակ նե րի և այդ գնա հա
տա կան նե րի մեկ նա բան ման դեպ քե րի վեր լու ծու թյանը:

Կրթու թյան չափ ման և ար ժև որ ման տե սու թյուն նե րի առա ջըն թա ցի հետ մեկ
տեղ, 1980–ական նե րի այս զար գա ցում նե րի գա գաթ նա կե տը դար ձավ Մե սի քի 
բազ մա կի ար ժև որ ման տե սու թյու նը (Messick, 1989), որի նպա տակն էր ար ժև որ
ման տա րաբ նույթ փաս տարկ նե րով հիմ նա վո րել որո շա կի թես տի ամ բող ջա կան 
կի րա ռե լի ու թյու նը: Մե սիքն ընդ լայ նեց ար ժև ո րում հաս կա ցու թյու նը՝ դրա նում 
ընդգր կե լով նաև հա սա րա կա կան–մշա կու թա յին ար ժեք նե րը, ինչ պես նաև թես
տի մեկ նա բան ման այն եղա նա կը, որը «բա ցա հայ տում է տվյալ թես տի հա սա
րա կա կան նշա նա կու թյու նը և հե տև անք նե րը»: Ավե լի ուշ Բախ մանն ու Փալ մե րը 
(Bachman, Palmer 1996) այս փոքր–ինչ հու զա կան տե սու թյու նը որո շա կի աց րին 
թես տի օգ տա կա րու թյու նը նկա րագ րող հաս կա ցու թյուն ներ ներ մու ծե լու մի ջո ցով. 
հու սա լի ու թյուն, բնա կա նու թյուն, ար ժե քայ նու թյուն, փոխգոր ծու նու թյուն և ազ դե-
ցու թյուն չա փա նիշ նե րը արա գո րեն տա րած վե ցին լեզ վա կան թես տա վոր ման ու
սում նա սի րու թյուն նե րի ոլոր տում:

Այսուհանդերձ, այս համակարգը ևս լիովին չի ապահովում թեստի հա մա պար
փակ օգ տակարության հիմնավորումը, քանի որ այս հասկացությունների կիրա
ռումը կախ ված է գնահատման հանրամշակութային համաշարից ու նպա տակ
ներից և, իհար կե, թեստերի հեղինակների ու մեկնաբանողների մոտեցումից:

Ար դի զար գա ցում նե րում թես տի ար ժև որ ման մեջ կա րև որ վում է ոչ մի այն թես
տի բո վան դա կու թյու նը, այ լև դրա գնա հա տա կա նի մեկ նա բա նու թյու նը ազ դե ցու
թյան, բա րո յա կան, կրթա կան ու հան րա յին քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման 
և ար դա րու թյան տե սա կե տից (Kunnan, 2004): Ժա մա նա կա կից թես տերն ար ժև
որ վում են, ի թիվս թվարկ ված նե րի, նաև այն պի սի գոր ծոն նե րի հաշ վա ռու մով, 
ինչ պի սիք են թես տի տե սա կը, թե ստա վոր վո ղի հա սա րա կա կան–հո գե բա նա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, թես տա վոր ման ըն թացքն ու ձև ե րը, տի պե
րը, ռազ մա վա րու թյու նը, ան գամ թես տա վոր ման հե տև անք ներն ու բա րո յա կան 
նշա նա կու թյու նը: Այս պի սով՝ ակն հայտ է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում լեզ վա կան 
թես տա վոր ման ար ժև ո րու մը ան ցում է կա տա րում կա ռուց ված քա յի նից դե պի կա
ռու ցո ղա կան ու հա մա լիր մե թո դա բա նու թյու նը, որում մի ա հյուս վում են քա նա կա
կան, որա կա կան և նպա տա կա բա նա կան–գոր ծա բա նա կան մե թոդ նե րը: 

Պա տա հա կան չէ, որ Եվ րո պա յի խոր հուր դը մի ջազ գայ նաց րել և քա ղա քա կա
նու թյան մա կար դա կի է հասց րել լեզ վա կան իրա զե կու թյուն նե րի գնա հատ ման 
հար ցը, մշա կել է լեզ վի տի րա պետ ման մի աս նա կան հա մա կարգ, որում ար տա
ցոլ ված են թե՛ լեզ վա կան գի տե լիք նե րի մա կար դակ նե րը, թե՛ խոս քա յին–հա
ղոր դակ ցա կան հմտու թյուն նե րի տե սակ նե րը, թե՛ նկա րագր ման հաս կա ցա կան 
գոր ծի քա կազ մը և թե՛ չափ ման ընդ հան րա կան ու ղե նի շե րը: Ավե լին, երկ րա քա
ղա քա կան և հան րամ շա կու թա յին տար բեր մի ջա վայ րե րում այս հա մա կար գի ար
ժև ո րումն ապա հո վե լու հա մար հե ղի նակ ներն առաջարկում են դրանից օգտվել 
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իրական կարիքների և հնարավորությունների սահմաններում և դրա ներդրմանը 
վերաբերվել ըստ պահանջի ու ստեղծագործաբար (CEFR 2001: xi):

Կար ծում ենք՝ հատ կա պես այս բազ մա գոր ծոն մո տե ցումն ըն դու նե լը էա կան 
նշա նա կու թյուն կու նե նա մե զա նում գործ նա կան թես տա վոր մամբ զբաղ վող հաս
տա տու թյուն նե րի և կա ռույց նե րի հա մար, քա նի որ բա րե փո խում նե րի ալի քով 
ներ մուծ ված մե թոդ ներն ու հա յե ցա կար գե րը կա րիք ու նեն նա խա պես հենց այս 
տե սակ բազ մա գոր ծոն վեր լու ծու թյուն նե րի են թարկ վե լու, որ պես զի հաղ թա հա րեն 
տա րաբ նույթ խո չըն դոտ ներն ու լի նեն ար դյու նա վետ:

* * *
Ստո րև կնկա րագր վեն լեզ վա կան թես տե րի ար ժև որ ման էմ պի րիկ մե թոդ նե

րը: Առայժմ անդ րա դառ նանք լեզ վա կան թես տե րի ար ժև որ ման տրա մա բա նու
թյա նը՝ այս հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ցույց տա լու հա մար այն հնա րա վո րու թյուն
նե րը, որոն ցից կա րե լի է օգտ վել` լեզ վա կան թես տե րը նպա տա կա յին կեր պով 
օգ տա գոր ծե լու և դրանց ար ժա նա հա վա տու թյու նը պար զա բա նե լու նպա տա կով:

Ինչ պես հոդ վա ծի սկզբում նշվեց, ար ժև որ ման հա յե ցա կար գից են բխում 
թես տա յին գնա հատ ման ար դյունք նե րի ընդ հան րաց ման, մեկ նա բան ման և կի
րա ռու թյան եղա նակ նե րը: Հենց այս հեր թա կա նու թյամբ էլ կդի տար կենք թես տի 
ար ժև որ ման մե թոդ նե րը՝ դրանք ներ կա յաց նե լով «թես տի կա տա րում – թվա յին 
գնա հա տում – ընդ հան րա կան գնա հա տա կան – մեկ նա բա նու թյուն – որո շու մ» 
հաս կա ցու թյուն նե րը կա պող տրա մա բա նա կան չորս օղակ նե րի հա ջոր դա կան 
շղթա յի տես քով՝ ըստ Բախ մա նի (Bachman, 2005):

   թեստի կատարում   թվային գնահատում         ընդհանրացում           մեկնաբանություն              որոշում
 
Այդ օղակ նե րից առա ջի նը կա պում է որո շա կի լեզ վա կան ու նա կու թյուն ներ 

ստու գող առա ջադ րան քի կա տա րումն ու դրա ար դյունք նե րի թվա յին գնա հատ
ման հաշ վար կը: Երկ րորդ օղա կը ստաց ված թվա յին որո շա կի գնա հա տա կա
նի հա րա բե րումն է ընդ հան րա կան գնա հա տա կա նին. վեր ջինս այն բա ցար ձակ 
մի ջի նաց ված ար դյունքն է, որը սո վո րա բար ստաց վում է նույ նա տիպ առա ջադ
րանք նե րի կա տա րու մից` նույն կար գի կա տա րող նե րի և ստու գող նե րի դեպ քում: 
Եր րորդ փուլն իրա կա նա նում է այս հա րա բե րակ ցու թյան մեկ նա բան ման ժա մա
նակ. մեկ նու թյունն ու նի եր կու կողմ` որո շա կի պայ ման նե րում ստաց ված որո շա
կի ար դյունք նե րի բա ցատ րու թյուն և եզ րա հան գում նպա տա կա յին ոլոր տի կամ 
ցան կա լի մա կար դա կի պա հանջ նե րին այդ ար դյուն քի (լեզ վա կան որո շա կի գի
տե լիք նե րի, հմտու թյուն նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի) հա մա պա տաս խա նե լու չա փի 
մա սին: Այս փու լից հե տո մի այն հնա րա վոր է դառ նում կա յաց նե լու այն որո շու
մը, որը թես տա վոր վո ղին բե րում է կար գա վի ճա կի որո շա կի փո փո խու թյուն, իսկ 
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թես տա վո րո ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրա լեզ վա կան իրա զե կու թյան կամ 
դրա այս ու այն կող մի մա սին ստա նա լու որո շա կի նկա րագ րա կան պատ կե րա
ցում: Կրթա կան նպա տակ հե տապն դող ըն թա ցիկ թես տա վոր ման ժա մա նակ, 
բնա կա նա բար, որո շում նե րը վե րա բե րում են ու սում նա կան խնդիր նե րի լուծ մա
նը: Ինչ պի սին էլ որ լի նեն թես տա վոր ման նպա տակ նե րը, թես տի ար ժև ո րու մը 
տե ղե կու թյուն է տա լիս հենց թես տի մա սին՝ այն մա սին, թե որ քա նով օգ տա կար 
եղավ տվյալ թեստն իր բո վան դա կու թյան, կա ռուց ված քի, ստուգ վող ար դյուն քի 
բա ցա հայտ ման և հա վաս տի ու թյան, ակն կալ վող ազ դե ցու թյան տե սա կե տից: Մի 
խոս քով՝ թես տի ար ժև ո րու մը դրա նշա նա կու թյունն է: 

Եվ րո պա յի լեզ վի թես տա վոր ման ըն կե րակ ցու թյու նը (ALTE), փոր ձե լով ընդ լայ
նել և զանգ վա ծայ նաց նել թես տա յին գնա հատ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ դարձ
նե լով յու րա քան չյուր օգտ վո ղի հա մար մատ չե լի, մշա կել է «կա րող է/եմ անել» 
նկա րագ րա կան հա մա կար գը, որով էլ, մյուս կող մից, որո շա կի աց րել է գնա հատ
ման նկա րագ րու թյու նը՝ ըստ էու թյան կրճա տե լով առա ջադ րան քի կա տար ման և 
կա յաց վող վերջ նա կան որոշ ման մի ջև ըն կած տա րա ծու թյու նը (CEFR 2001:244): 
Սա կայն նկա տենք, որ այս մո տե ցու մը հեն ված է կա րո ղու թյուն նե րի նկա րագ րու
թյան վրա, մի բան, որ ար դա րաց ված է լեզ վի գործ նա կան–հա ղոր դակ ցա կան 
իրա զե կու թյուն նե րի գնա հատ ման մատ չե լի ու թյան տե սա կե տից, սա կայն պատ
կե րա ցում չի տա լիս թես տի ճա նա չո ղա կան և գոր ծա բա նա կան ար ժև որ ման 
առու մով և ան տե սում է վե րը թվարկ ված գոր ծոն նե րի նշա նա կու թյու նը: Բա ցի 
այդ՝ գնա հատ ման նկա րագ րիչ նե րի բազ մա զա նու թյու նը կա րող է գեր բեռ նել 
գնա հատ ման ըն թաց քը և չի բա ցա ռում ար դյունք նե րի ընդ հան րաց ման ու ար ժև
որ ման հե տա գա փու լե րի ար դյու նա վե տու թյան անկ ման հնա րա վո րու թյու նը: Ի 
վեր ջո, թես տա վոր ման նպա տակ նե րը չեն սահ մա նա փակ վում կա րո ղու թյուն նե րի 
բա ցա հայ տու մով: Դրանք, կա րող են հե տապն դել նաև այլ նպա տակ ներ՝ կախ
ված ար ժև որ ման խնդիր նե րից և չա փա նիշ նե րից:
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ГАЯНЕ ОГАНЕСЯН
ТеореТиЧеСкие воПроСы и ТенДенЦии  

языковоГо ТеСТирования
Це лост ное оце ни ва ние язы ко вых ком пе тен ций тре бу ет си стем но го и пос ле до

ва тель но го под хо да ко все му про цес су ор га ни за ции и про ве де ния те сти ро ва ния. 
До сто вер ность ре зуль та тов те сти ро ва ния, как по ка за тель це ле со об раз но сти те
сти ро ва ния для из ме ре ния  язы ко вых уме ний и на вы ков, обус лов лен точ ностью 
оп ре де ле ния це лей и ус ло вий каж до го эта па те сти ро ва ния, оце ни ва ния и ин терп
ре та ции ре зуль та тов. Статья ад ре со ва на пре по да ва те лям и ор га ни за то рам язы ко
во го об ра зо ва ния, а так же ли цам, от ветст вен ным за язы ко вую по ли ти ку. 

GAYANE HOVHANNISYAN
Language TeSTIng THeORY: TendenCIeS and ISSueS

Overall language testing requires consistency and systematicity in consideration 
of factors and components of the testing process. Validity, being a central issue in 
the organization of language assessment should be ensured at all levels of language 
testing. The article explains how validity is achieved among subsequent phases of the 
testing and assessment process. The article is another attempt to summarize the core 
concepts and related issues arising in the course of language testing and assessment. 
It is addressed to foreign language educators, administrators and policymakers. 
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ԳՈՅԱԿԱՆԱԿԵՐՏ ԱԾԱՆՑՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Գո յա կա նի բա ռա կազ մա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը, լի նե լով բա վա կա նին 
ընդգծ ված, ամ բող ջաց նում են բա ռա կազ մու թյան ոլոր տը: Գո յա կա նի կազ մու
թյան ու սուց ման գոր ծում կա րև որ դեր ու նի գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի ու սու
ցու մը, որն իրա կա նաց վում է հիմ նա կան դպրո ցի մի ջին օղա կում1: Գո յա կա նա
կերտ ածանց նե րի ու սու ցու մը են թադ րում է բա ռա կազ մու թյան, ուղ ղագ րու թյան և 
բա ռա գի տու թյան շուրջ տար վող բազ մաբ նույթ աշ խա տանք ներ:

Աշա կերտ նե րի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյու նը, ինք նու րույ նու թյունն ու 
ստեղ ծա գոր ծա կան նա խա ձեռ նու թյու նը զար գաց նե լու առու մով նպա տա կա հար
մար է գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի ու սու ցու մը կազ մա կեր պել հա մա գոր ծակ ցա
յին և ավան դա կան մե թոդ նե րի ու մե թո դա կան հնար նե րի հա մակց մամբ, ինչ պես 
նաև տա րաբ նույթ առա ջադ րանք–վար ժու թյուն նե րի կի րառ մամբ:

Գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի ու սուց ման գոր ծըն թացն իրա կա նաց վում է որո
շա կի փու լե րով՝

1. գո յա կա նա կերտ նա խա ծանց նե րի ու սու ցում,
2. գո յա կա նա կերտ վեր ջա ծանց նե րի (ըստ իմաս տա յին խմբե րի) ու սու ցում,
3. գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի՝ ըստ իմաս տի (մե նի մաստ և բազ մի մաստ) և 

ըստ իմաս տի ու ձևի հա րա բե րու թյան (հո մա նիշ, հա կա նիշ, հա մա նուն, հա
րա նուն) ու սու ցում,

4. գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի ուղ ղագ րու թյան ու սու ցում,
5. գո յա կա նա կան ածան ցա վոր նո րա կազ մու թյուն նե րի ու սու ցում։
Գո յա կա նա կերտ նա խա ծանց նե րի և վեր ջա ծանց նե րի ու սուց ման գոր ծու նե ու

թյան մե թոդ նե րը, ձև երն ու եղա նակ ներն ընտ րե լիս հաշ վի է առն վում այն հան
գա ման քը, որ աշա կերտ նե րը որո շա կի գա ղա փար ու նեն բա ռա կազ մա կան բա
ղադ րիչ նե րի վե րա բե րյալ, ուս տի, հեն վե լով աշա կերտ նե րի նա խա գի տե լիք նե րի 
վրա, գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյու նը (տե ղե կատ
վու թյուն, ամ րա կա յում, ամ փո փում, տա րաբ նույթ գործ նա կան առա ջադ րանք ներ) 
իրա կա նաց վում է հա մա գոր ծակ ցա յին դա սով՝ ԽԻԿ (խթա նում, իմաս տի ըն կա
լում, կշռա դա տում) եռա փուլ հա մա կար գի կի րառ մամբ2։ 

Հան րակր թա կան դպրո ցի «Հա յոց լե զու, գրա կա նու թյու ն» ու սում նա կան բնա
գա վա ռի առար կա յա կան ծրագ րե րում և դա սագր քե րում որ պես ու սու ցան վող նյութ 

1 Կրթակարգ, չափորոշիչներ, առարկայական ծրագրեր, ՀՀ ԿԳՆ կրթական ծրագրերի կենտրոն, 
Կրթության ազգային ինստիտուտ, Եր., 2006, 150 էջ։
2 Տե՛ս Ռ. Հարությունյան, Սովորողների լեզվամտածողության զարգացում ու բառապաշարի հարս
տա ցումը գոյականակերտ ածանցների ուսուցման գործընթացում, «Լեզու և կրթություն» (հավելված 
«Մանկավարժական միտք» հանդեսի), «Զանգակ» հրատ., հմ. 3, 2012 թ., էջ 92–99։



ՌՈՒԲԻՆԱ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

95

ներ կա յաց վում են մի այն գո յա կա նա կերտ նա խա ծանց ներն ու վեր ջա ծանց նե րը, և 
հե տև ա բար ու սուց ման նպա տակն ու գոր ծու նե ու թյունն էլ բխում է վեր ջին նե րիս 
ու սուց ման պա հան ջից. նե րառ ված չեն վե րոն շյալ թե մա յին վե րա բե րող այն պի
սի հաս կա ցու թյուն ներ, ինչ պի սիք են գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի մե նի մաս տու
թյու նը, բազ մի մաս տու թյու նը, հո մա նի շու թյու նը, հա կա նի շու թյու նը, հա մա նու նու
թյու նը, հա րա նու նու թյու նը, ածան ցա վոր գո յա կա նա կան նո րա կազ մու թյուն նե րը, 
անդ րա դարձ չկա նաև գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի ուղ ղագ րու թյա նը: Սրանք, 
կար ծում ենք, հա մա կող մա նի և ամ բող ջա կան կդարձ նեն վե րոն շյալ թե մա յի ու
սու ցու մը և, որ ամե նա կա րև որն է, կնպաս տեն աշա կերտ նե րի տրա մա բա նա կան 
մտա ծո ղու թյան զար գաց մանն ու բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը։

Աշա կերտ նե րին գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի վե րա բե րյալ առա վել ամ բող ջա
կան ու խոր քա յին գի տե լիք ներ հա ղոր դե լու նպա տա կով էլ սույն հոդ վա ծում փոր
ձել ենք հա մա կար գել և հա ջոր դա բար ներ կա յաց նել այդ ածանց նե րի ու սուց ման 
մե թո դի կա յին վե րա բե րող մի քա նի հար ցեր։

Հայտ նի է, որ բազ մի մաս տու թյան, հո մա նի շու թյան, հա կա նի շու թյան հա մա նու
նու թյան, հա րա նու նու թյան երև ույթ նե րը հա տուկ են ոչ մի այն բա ռա յին մի ա վոր
նե րին, այ լև բա ռա կազ մա կան երկ րոր դա կան ձև ույթ ներին3։ Ուս տի ածանց նե րի՝ 
որ պես լեզ վա կան մի ա վոր նե րի իմաս տա յին և ձև ա ի մաս տա յին հա րա բե րու թյան 
տե սակ նե րի ու սու ցու մը կհա մալ րի ու կամ բող ջաց նի բազ մի մաս տու թյան, հո մա
նի շու թյան, հա կա նի շու թյան, հա մա նու նու թյան, հա րա նու նու թյան վե րա բե րյալ 
աշա կերտ նե րի ու նե ցած գի տե լիք նե րը, ինչ պես նաև կնպաս տի աշա կերտ նե րի 
բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, ինչն էլ մայ րե նիի ու սուց ման առաջ նա յին խնդիր
նե րից մեկն է:

Դպրո ցա կան դա սագր քե րում, ինչ պես աս վեց, բա ցա կա յում է ածանց նե րի 
դրսև ո րած բազ մի մաս տու թյան, հո մա նի շու թյան, հա կա նի շու թյան, հա մա նու նու
թյան, հա րա նու նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը: Եվ քա նի որ թե ման 
նո րու թյուն է աշա կերտ նե րի հա մար, ուս տի նա խընտ րե լի է զրույ ցի կի րա ռու մը: 
Նախ աշա կերտ նե րը վեր հի շում են, թե որ բա ռերն են բազ մի մաստ, որոնք են մի
մյանց նկատ մամբ հո մա նիշ, հա կա նիշ, հա մա նուն, հա րա նուն։

Բազմիմաստ գոյականակերտ ածանցներն ընկալելու համար աշակերտները 
պետք է գաղափար կազմեն գոյականակերտ ածանցների իմաստային նրբ
երանգ ների մասին։ Բացատրվում է, որ, օրինակ, –ակ ածանցը բառին հա
ղորդում է ոչ միայն փոքրացուցիչ–նվազական իմաստ, ինչպես՝ տնակ, գետակ, 
այլև նվաստական իմաստ, ինչպես՝ գրչակ՝ «համբակ» իմաստով, կամ՝ –ակ 
ածանցն ունի նաև –ող ածանցի իմաստ, ինչպես՝ սավառնակ նշանակում է «սա
վառնող», ջրասուզակ՝ «ջրի մեջ սուզվող»։ Այս աշխատանքը կարելի է կա տա
րել՝ աշակերտներին ներգրավելով հետևյալ հարցի պարզաբանման մեջ. ի՞նչ 
իմաստային նրբերանգներ է արտահայտում, ասենք՝ –արան գոյականակերտ 
վեր ջա ծանցը ա) գործարան, տպարան, բ) լվացարան, սառնարան, գ) բառարան, 
այբ բենարան բառերում։ Ածանցների ընդհանուր իմաստային խմբերը աշա կերտ
նե րին արդեն ծանոթ են, ուստի նրանք կընկալեն, որ –արան ածանցը բառին հա
ղոր դում է մի դեպքում՝ տեղի նշանակություն, մյուս դեպքում՝ իրի՝ գործիքի, երրորդ 

3  Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Էդ. Աղայան, Վ. Քոսյան, Հայոց լեզու, I մաս, Ա պրակ, Եր., 1980, էջ 450։
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դեպքում՝ գրքի, նաև պահոցի նշանակություն։ Կամ՝ –(ն)ոց ածանցը արտահայտում 
է տեղի (դպրոց), իրի (սղոց), գործողության (փնթփնթոց) նշանակություն, –ան–ը 
արտահայտում է անձի (իշխան), իրի (փական) նշանակություն։

Ուսուցիչը ուղղորդում է աշակերտներին եզրահանգելու, որ ինչպես բազմ
իմաստ բառերի, այնպես էլ բազմիմաստ գոյականակերտ ածանցների 
իմաստ ները մեկ ընդհանուր իմաստային դաշտում են դրսևորվում։ Հոմանիշ 
գոյա կանակերտ ածանցներն ընկալելու համար աշակերտները պետք է հաս
կա նան, որ տարբեր հիմքերից հոմանիշ ածանցներով կազմվող բառերում հոմա
նի շությունը դրսևորվում է այդ ածանցների ընդհանուր իմաստներում։ Այսպես՝ 
աշա կերտները, դիտարկելով հիվանդանոց, դասարան, ծառաստան, դպրոց, 
կաղ նուտ գոյականների կազմությունը, ուսուցչի օգնությամբ եզրակացնում են, որ 
–անոց, –արան, –ստան, –ոց, –ուտ գոյականակերտ վերջածանցները նույն, այն 
է՝ տեղի իմաստ են արտահայտում, չնայած որ միանգամայն տարբեր իմաստներ 
ար տա հայտող հիմքերի (հիվանդ, դաս, ծառ, կաղնի) են ավելացել։ Ուրեմն 
սրանք հոմանիշություն են դրսևորում, որովհետև արտահայտում են տեղի նշա
նակություն։ Ածանցների տեսակները իմաստային խմբերով ուսուցանվելու շնոր
հիվ աշակերտները հեշտությամբ կըմբռնեն, որ միևնույն իմաստային խմբում 
ընդգրկված վերջածանցները հոմանիշ են. օրինակ՝ –իկ–ը, –ակ–ը, –ուկ–ը հո
մա նի շու թյուն են դրսևորում նվազական–փաղաքշական նշանակությամբ, –
ություն–ը (ուսուց չություն), –եղեն–ը (մրգեղեն), –ենք–ը, –ոնք–ը, –ունք–ը 
(Գրիգորենք)՝ հա վա քա կան նշանակությամբ և այլն։ 

Հականիշ գոյականակերտ վերջածանցները աշակերտները հեշտությամբ 
կընկալեն հականիշային հարաբերություն արտահայտող նախածանցներով 
նույնարմատ գոյականների հանդիպադրումով, ինչպես՝ արտագաղթ – ներգաղթ, 
հակակրանք – համակրանք։ 

Գո յա կա նա կերտ ածանց նե րը կա րող են նաև քե րա կա նա կան–բա ռա քե րա
կա նա կան հա մա նու նա կան շար քեր կազ մել: Լեզ վա բա նա կան գրա կա նու թյան 
մեջ առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում երկ րոր դա կան քե րա կա նա կան 
ձև ույթ նե րի հա մա նու նու թյանը4։ Նույն հնչյու նա կազմն ու նե ցող ձև ույթ նե րը երև
ան են գա լիս քե րա կա նա կան և բա ռա կազ մա կան տար բեր հա րա ցույց նե րում՝ 
ար տա հայ տե լով քե րա կա նա կան ու բա ռա յին տար բեր իմաստ ներ, օրի նակ՝ 

–ան (1) – գոյականակերտ վերջածանց (ձգան), 
–ան (2) – ածականակերտ վերջածանց (կծան),
ան– (3) – ածականակերտ նախածանց (անգույն),
–ան– (4) – բայական ներածանց (հեռանալ)։
Գոյականակերտ նախածանցներն ուսումնասիրելիս աշակերտները գործ նա

կանորեն պետք է ճանաչեն և զանազանեն նաև համանուն արմատը և ածանցը, 
ինչպես՝ համ–ը՝ որպես արմատ և ածանց (անհամ, դառնահամ, համեղ և 
համերկրացի, համերգ), գեր–ը՝ որպես արմատ և ածանց (ամենագեր, գեր մարդ 
և գերիմաստ, գերմարդ)։ Այսպես աշակերտները գաղափար կկազմեն նաև 
ձևույթային համանունության մասին։

4  Ռ. Շալունց, Համանուն բառերի առաջացման աղբյուրները հայերենում, «Լեզվի և ոճի հարցեր», 
3, ՀՍՍՀ, ԳԱ հրատ, 1975։ Ն. Պառնասյան, Քերականական համանունությունը ժամանակակից 
հայերենում, Եր., 1979։
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«Գոյական» թեմայի համապատասխան ենթաբաժիններն անցնելիս կարելի է 
բացահայտել քերականական և բառակազմական ձևույթների կազմած հա մա նու
նական շարքերը, այսպես՝ 

ան (1) – վերջածանց (իշխան, շրջան)
ան (2) – սեռ.–տր. ցուցիչ (գարնան, մանկան)
իկ (1) – վերջածանց (մարզիկ, մանկիկ)
իկ (2) – հոգնակերտ վերջավորություն (մարդիկ, տղամարդիկ)
ում (1) – վերջածանց (գործուղում, ծագում)
ում (2) – ներգոյական հոլովի ցուցիչ (այգում, դաշտում)
ում (3) – անկատար ձևաբայի ցուցիչ (գրում եմ, խաղում եմ)
անք (1) – վերջածանց (գովասանք, մարզանք)
անք (2) – հավաքականության իմաստի ցուցիչ (բրբ.) (Վարդանանք, 

Վասականք)
ի (1) – վերջածանց (կաղնի)
ի (2) – սեռ.–տր. հոլովի ցուցիչ (դաշտի)
ակ (1) – վերջածանց (աղյուսակ, արեգակ)
ակ (2) – արմատ (սևակ, ակնոց)
ունք (1) – վերջածանց (բարձունք, համեմունք)
ունք (2) – արմատ (խսկց.) (աչք–ունք, ունքեր)

Ուսուցիչը աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնում է նաև 
ուղղագրական շփոթի տեղիք տվող ձևույթների, օրինակ՝ գոյականակերտ փոխ– 
նախածանցի և փող արմատի վրա՝ 

փոխ– (ածանց) – փոխգնդապետ, փոխտնօրեն,
փող1 (արմատ) «կոկորդ, խողովակ» – փողկապ, փողհար,
փող2 (արմատ) «դրամ» – փողասեր, փողատեր:
Սա էլ աշակերտներին առիթ կտա ծանոթանալու ձևույթային հարանունության 

երևույթին։
Գոյականակերտ ածանցների ուսուցման ընթացքում բառակազմական աշ խա

տանքները պետք է սերտորեն կապել ուղղագրության հետ։ Շփոթության տե ղիք 
տվող գոյականակերտ վերջածանցների հանդիպադրումով ուսուցիչը աշա կերտ
ների ուշադրությունը սևեռում է վերջիններիս ուղղագրության վրա, այսպես՝

 –ացք (աց+ք)
գնացք

–ված
դիպված

–վածք
գրվածք

–ուց
դեղնուց

–ույց
ինքնուսույց

–ուցք
մոլուցք

–իք / –իկ
բազրիք / մանկիկ
գործիք / զարմիկ

–ուք / –ուկ
արտասուք / արդուկ
մանրուք / հեղուկ

–ույկ / –ույք
գրքույկ / հաճույք

–յուն / –ուն (ածականակերտ ածանց)
խոխոջյուն / խոխոջուն
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Կատարվում են որոշ բացատրություններ. օրինակ՝ գոյականակերտ –ք 
ածանցի ուղղագրությունը հիշելու համար աշակերտներին բացատրվում է, որ սա 
հանդիպում է այն բառերում, որոնք գրաբարում հոգնակի (անեզական) բառեր են 
եղել, օրինակ՝ միտք, ձեռք, ոտք։ Այս ածանցը ճիշտ գրելու համար անհրաժեշտ 
է բառի կազմից հանել ք–ն, և երբ կմնա արմատ (օրինակ՝ միտ, ձեռ, ոտ), որը 
բառի հիմնական նշանակությունն արտահայտող մասն է, ուրեմն առկա է –ք 
ածանցով բառ, իսկ եթե արմատ չի մնա, ուրեմն առկա է ք արմատական հնչյուն 
ունեցող բառ (օրինակ՝ քաղաք, թոք, բուք, ճաք)։ –Որդ ածանցի մասին խոսելիս 
ուսուցիչը ուշադրություն է դարձնում այդ ածանցով կազմված գոյականների 
ուղղախոսության վրա. ր–ից հետո դ–ն, ենթարկվելով հայերենի ուղղախոսության 
ընդհանուր կանոններին, արտասանվում է [թ]՝ ճամփորթ, առաջնորթ և այլն։

Լեզուն կենդանի, զարգացող երևույթ է, և մեր բառապաշարն ըստ ան հրա
ժեշտության համալրվում է նորակազմություններով։ Այդ գործընթացում հատ
կապես մեծ է ածանցման՝ որպես բառակազմական միջոցի դերը։ Գոյականները, 
լինելով նյութական իմաստ արտահայտող խոսքի մասերից մեկը, նույնպես 
համալրվում են նոր միավորներով։ Այսպես՝ վերջին շրջանում ծնունդ են առել 
համացանց, տարադրամ, գերաստղ, արտարժույթ, ապատեղեկատվություն, հա-
կա գովազդ, թվայնացում, պատճենիչ, վերջնարկ և նմանատիպ այլ նորակազմ 
գոյականներ5, որոնք գործածվում են հատկապես տեղեկատվական–լրատվական 
ոլորտ ներում՝ մամուլ, հեռուստատեսություն, ռադիո, համացանց։ Ուստի աշա
կերտ ների գործուն բառապաշարի հարստացման առումով կարևորվում է նաև 
ածանց մամբ կերտված գոյական նորաբանությունների ուսուցումը։ 

Ածանցման միջոցով բաղադրված գոյականական նորակազմությունները 
կա րելի է աշակերտների ուշադրությանը ներկայացնել նախածանց+հիմք, 
հիմք+վերջածանց, նախածանց+հիմք+վերջածանց կաղապարները՝ հիմքերը 
վեր լուծելով իրենց հերթին և նշելով արմատ(ներ)ը.

ածանց+արմատ արմատ+ածանց ածանց+արմատ+ածանց
համացանց
համաքաշ
հակաքարոզ
հակաքայլ
տարադրամ
գերաստղ
վերաշնորհ
տրամագիր

թվայնացում
ցուցարկիչ
ուժանակ
տպիչ
մշակիչ
կցոն
հարցարան
շարույթ

համերաշխություն
համակարգում
գերբեռնում
գերկորուստ
հակակրանք
ապօրինություն
ենթակառուցվածք
արտարժույթ

Իհար կե, նմա նօ րի նակ բա ռե րի մի մա սը առա վե լա պես ար ձա նագր ված է 
բնագ րե րում և դե ռևս տեղ չի գտել բա ռա րան նե րում, ուս տի դրանց իմաստ նե րի 
ըն կա լումն առա վել դյու րին կլի նի, եթե ներ կա յաց վեն բնագ րա յին օրի նակ նե րով: 

5 Հ. Զաքարյան, Յու. Ավետիսյան, Հայոց լեզու. բառագիտություն, «Դպրոցական մատենաշար», Եր., 
«Զանգակ–97», 2007, էջ 239։
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Ու սու ցի չը մի այն ամե նօ րյա և հե տև ո ղա կան աշ խա տան քով կա րող է զար գաց
նել աշա կերտ նե րի գոր ծուն բա ռա պա շա րը, հարս տաց նել նաև ածան ցա վոր կա
ղա պար նե րով գո յա կա նա կան նո րա կազ մու թյուն նե րով և, որ ամե նա կա րև որն է, 
հե տև ել, որ դրանք դառ նան աշա կերտ նե րի սե փա կա նու թյունն ու նպաս տեն կա
պակց ված խոսք կա ռու ցե լու հմտու թյան մշակ մանը։ 

Գոյականակերտ ածանցների և դրանց իմաստաբանական դասակարգման 
յու րացումը ամրապնդելու համար կատարվում է անդրադարձ՝ հարց ու պա
տաս խանի, կիրառական–ճանաչողական վարժությունների միջոցով։

1. Ի՞նչ է նշանակում գոյականակերտ ածանց։ 
2. Ո՞րն է գոյականակերտ ածանցի դերը։
3. Ըստ հիմքի (բառի) նկատմամբ իրենց ունեցած դիրքի՝ քանի՞ տեսակի են 

լինում գոյականակերտ ածանցները։ 
4. Ի՞նչ ընդհանուր իմաստային խմբեր են կազմում գոյականակերտ 

ածանցները։ 
5. Ըստ իմաստների քանակի՝ քանի՞ տեսակի են լինում գոյականակերտ 

ածանցները։
6. Ըստ իմաստի և ձևի՝ քանի՞ տեսակի հարաբերության մեջ են լինում 

գոյականակերտ ածանցները։
7. Ի՞նչ դեր ունեն գոյականակերտ ածանցները բառապաշարի հարստացման 

գործընթացում։ 
Տրվում են նմանատիպ հանձնարարություններով վարժություններ.

ա. Տրված բառաշարքից առանձին–առանձին դուրս գրել նախածանցավոր և 
վերջածանցավոր գոյականները՝ ընդգծելով ածանցները։ 

բ. Առանձին շարքերով գրել նախածանցավոր և վերջածանցավոր գոյականները։
գ. Տրված բառաշարքում խմբավորել բազմիմաստ ածանց ունեցող գոյականները, 

բացատրել դրանց ածանցների իմաստային երանգները.
 Պահակ, թարգմանիչ, ուսանողություն, լճակ, շարժիչ, տաշտակ, գեղեց

կություն։ 
դ. Տրված բառերը դասակարգել՝ ըստ հոմանիշ ածանցների.
 Պտուտակ, Շեկունց, գրիչ, խարտոց, Ծերենց, Գրիգորյան, ուլիկ, Սյունիք, 

ծովակ, Հայք, ծերուկ։ 
ե. Կազմել բառեր, որոնց մեջ արտահայտվի –ան(1), –ան(2), –ակ(1), –ակ(2), –

իկ(1), –իկ(2), –ի(1), –ի(2) մասնիկների համանունությունը։ 
զ. Յուրաքանչյուր շարքում ընդգծել այն բառը, որում կա նշված գոյականակերտ 

ածանցը.
–որդ – անձրևորդ, լողորդ, հաջորդ
–իչ – հուզիչ, կտրիչ, ամենաքիչ
–ական – հիմնական, դպրոցական, վիրավորական
–համ – համազգեստ, համտեսում, համահունչ
–ան – հարցման, կծան, փական
է. Կատարել դասագրքի վարժությունները։ 



ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

100

«Գոյականակերտ ածանցներ» թեմայի վերաբերյալ կարևոր գաղափարներն ի 
մի են բերվում մտքի քարտեզի միջոցով.

 

Գոյականակերտ ածանցներ 

նախածանցներ վերջածանցներ 

հականիշ համանուն հոմանիշ բազմիմաստ 

իրի անուն 

տեղի անուն 

երկրի, մարզի, գավառի անուն 

ազգանուն 

փոքրացուցիչ-փաղաքշական անուն 

հավաքական անուն 

անձի անուն 

Այս պի սով, գո յա կա նա կերտ ածանց նե րի ու սու ցու մը են թադ րում է բա ռա կազ
մու թյան, ուղ ղագ րու թյան և բա ռա գի տու թյան շուրջ տար վող բազ մաբ նույթ աշ խա
տանք: Գո յա կա նա կերտ ածանց նե րը՝ որ պես բա ռա կազ մա կան երկ րոր դա կան 
ձև ույթ ներ, դրսև ո րում են բազ մի մաս տու թյուն, հո մա նի շու թյուն, հա կա նի շու թյուն, 
հա մա նու նու թյուն: Գո յա կա նա կերտ ածանց նե րը նաև մեծ դեր ու նեն նո րա կազ
մու թյուն նե րի ստեղծ ման գոր ծում: Կան նաև ուղ ղագ րա կան շփո թու թյան տե ղիք 
տվող գո յա կա նա կերտ ածանց ներ, հե տև ա բար նշված տե սա կյու նից գո յա կա նա
կերտ ածանց նե րի ու սու ցու մը կնպաս տի նշված թե մա յի ամ բող ջաց մա նը և ար
դյու նա վե տո րեն կնպաս տի աշա կերտ նե րի տրա մա բա նու թյան զար գաց մանն ու 
բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը։ 
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РУБИНА АРУТЮНЯН
некоТорые воПроСы МеТоДики обУЧения аФФикСаМ, 

образУЮЩиМ СУЩеСТвиТеЛЬное
В статье пред став лен про цесс но во го под хо да к обу че нию аф фик сам, об ра зу

ю щим су щест ви тель ное.
В про цес се по пол не ния сло вар но го за па са, соз да ния но вых су щест ви тель ных, 

зна чи тель ное ме сто име ет аф фик са ция.
С точ ки зре ния обо га ще ния сло вар но го за па са уче ни ков важ ное зна че ние 

име ет фор ми ро ва ние пред став ле ния о мно гоз нач но сти и од ноз нач но сти, си но
ни мич но сти и ан то ни мич но сти, а так же омо ни мич но сти аф фик сов, об ра зу ю щих 
су щест ви тель ное.

Обу че ние дан ной те ме осу ществ ля ет ся как тра ди ци он ны ми, так и сов ре мен
ны ми ме то да ми.

RUBINA HARUTYUNYAN
TeaCHIng nOun FORMIng aFFIXeS

The following article presents a new approach to the process of teaching noun 
forming affixes.

Affixes play an important role in the process of creation of new nouns.
Polysemy, synonymy, antonymy, ononimy and homonymy of noun forming affixes 

have a great value from the point of view of enrichment of pupils’ vocabulary.
Teaching of the given theme is carried out both by traditional and modern methods.
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

ՓՈԽԳՈՐԾՈՒՆ (ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ) ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Ուսուցման արդիական մեթոդները
Աշակերտները նպաստում են միմյանց ուսումնառությանը` իրար օգնելով, 

գիտելիքներ փոխանակելով և սովորելու ջանքերը խրախուսելով:
Ջոնսոն, Ջոնսոն և Հոլուբեք

21–րդ դա րը նշա վոր վում է մի շարք փո փո խու թյուն նե րով, որոնք տե ղի են ու
նե նում հա սա րա կա կան կյան քի գրե թե բո լոր ոլորտ նե րում: Գի տե լիք նե րը, դրանց 
ստեղ ծումն ու տա րա ծու մը դառ նում են հա սա րա կու թյան հո գա ծու թյան առաջ նա
հեր թու թյուն ներ:

Այ սօր ման կա վար ժու թյան առաջ նա հերթ խնդիրն է՝ ձև ա վոր ված նպա տակ
նե րի իրա կա նա ցումն ապա հո վող ու սուց ման մե թոդ նե րի որո նու մը. դրանց իրա
կա նաց մանն են ուղղ ված ու սուց ման նո րա րա րա կան մե թոդ նե րը, որոնց թվում 
են հա մա գոր ծակ ցա յին, փոխ գոր ծուն, նա խագ ծա յին մե թոդ նե րը, բազ մաբ նույթ 
մտա ծո ղու թյան, քննա դա տա կան մտա ծո ղու թյան տե սու թյուն նե րը և այլն:

Դպրո ցի ար դյու նա վե տու թյա նը նպաս տող գոր ծոն նե րից մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ ամե նից հա ճախ նշվում են հե տև յալ նե րը. 

•	 դպրոցի միասնական հայեցակարգը
•	 ուսուցչի մասնակցությունը դպրոցում որոշումների կայացմանը
•	 դպրոցում ստեղծված դրական միջավայրը
•	 դպրոցի տնօրենի` որպես աջակցի դերը
•	 ուսուցչի` որպես ներդրողի դերը
•	 աշակերտի`որպես մասնակցի դերը
•	 փոխգործուն (փոխազդող) փոխհարաբերությունները:

Փորձը ցույց է տալիս, որ ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներն 
«աշխա տում են» մի այն ճիշտ մտած ված ու կազ մա կերպ ված հա մա գոր ծակ ցու
թյան դեպ քում: Ման կա վար ժա կան մաս նա գի տա կան հա ղոր դակ ցու մը ու սուց չի և 
աշա կեր տի փոխ գոր ծուն մի հա մա կարգ է, որի նպա տակն է տե ղե կույ թի փո խա
նա կու մը, ան հա տի ճա նա չու մը և դաս տի ա րակ չա կան ազ դե ցու թյան կազ մա կեր
պու մը: Ըստ այդմ էլ տար բե րակ վում են հա ղոր դակց ման երեք հիմ նա կան գոր
ծա ռույթ ներ՝
1. հաղորդակցական, որը ենթադրում է տեղեկությունների փոխանակում,
2. ընկալման (պերցեպտիվ), որը ենթադրում է փոխադարձ ընկալում և 

ճանաչում,
3. փոխգործուն, որը ենթադրում է համատեղ գործունեության կազմակերպում 

և իրականացում:
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Հա ղոր դակ ցու մը ու սուց ման ըն թաց քում են թադ րում է ու սու ցիչ–աշա կերտ, 
աշա կերտ–աշա կերտ փոխ գոր ծու նե ու թյուն, որի նպա տակն է՝ ստեղ ծել հո գե բա
նա կան բա րեն պաստ մթնո լորտ, ին չը խթա նում է ան ձի լի ար ժեք զար գա ցու մը:

Ըն կեր նե րի հետ փո խա դար ձո րեն շփվե լը, նրանց հետ ինչ–որ միտք կի սե լը 
ճիշտ վար քա գիծ է: Սե փա կան պատ կե րա ցում նե րը, մտքերն ու կար ծիք ներն ու
րիշ նե րին հա ղոր դե լը բա վա կան հա մար ձակ քայլ է: Աշա կեր տը ստիպ ված է բա
ցե ի բաց ցու ցադ րե լու ու րիշ նե րին, թե ինքն ինչ մտա ծո ղու թյան և ինչ պատ կե րա
ցում նե րի տեր է. ըն դու նակ է և՛ մեծ մտքե րի, և՛ սխրանք նե րի:

Դա սա րա նում ըն կեր նե րի հետ մտքեր կի սե լը են թադ րում է, որ աշա կեր տը 
պետք է կա րո ղա նա լսել և կա սեց նել իր դա տո ղու թյուն նե րը կամ խո սակ ցու թյու նը 
սե փա կան ձև ով տա նե լու ներ քին պա հան ջը: Որ պես փոխ հա տու ցում նա ստա
նում է ու րիշ նե րի կար ծի քը, ընդ լայն ված խոս քա շա րը, ուր ին քը կա րող է տե ղադ
րել սե փա կան մտքե րը և դրանք հար մա րեց նել պատ կե րա ցում նե րի այն կտա վի 
մեջ, որ հետզ հե տե ստեղծ վում է ուս ման և կեն սա փոր ձի մի ջո ցով: Մյուս կող մից 
էլ աշա կեր տը սե փա կան ար ժե քի ու ար ժա նա պատ վու թյան առու մով վստա հու
թյուն չու նե նա լու դեպ քում չի հա մար ձակ վի իր մտքերն ար տա հայ տել: Իսկ եթե 
նա տես նում են, որ իր մտքե րը կա րև որ վո րում են, ու սու ցիչն իս կա պես հար գում ու 
գնա հա տում է իր պատ կե րա ցում նե րը, շատ ավե լի մեծ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ու զգու շու թյամբ է մո տե նում սե փա կան մտքի ար դյուն քին:

Դպրո ցում հա յոց լեզ վի ու սում նա կան նյու թի կա յուն յու րա ցու մը մե ծա պես պայ
մա նա վոր ված է ու սուց ման նոր մե թոդ նե րի ներդր ման ար դյու նա վե տու թյամբ: 
Առա ջին հեր թին դա վե րա բե րում է ու սուց ման փոխ գոր ծուն մե թոդ նե րի գոր ծադր
մա նը: Դրանք մե ծա պես նպաս տում են աշա կերտ նե րի ակ տի վու թյան բարձ րաց
մա նը, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մշա կույ թի ձև ա վոր մա նը, ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը հե տաքր քիր և աշ խույժ դարձ նե լու պայ ման նե րի ստեղծ մա նը: Աշա
կերտ ներն այդ դեպ քում կրա վո րա կան ըն կա լո ղից վե րա ճում են հայտ նա գոր ծո ղի 
և գի տե լիք նե րի ստաց ման գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նակ ցի: Փոխ գոր ծուն մե թոդ
նե րը խարսխ վում են ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան ավան դա կան մե թոդ նե
րին և դրանք դարձ նում ավե լի ճկուն, ապա հո վում ու սուց ման և հա մա գոր ծակ ցու
թյան սկզբուն քի ար դյու նա վե տու թյու նը:

Ավանդական և փոխգործուն ուսուցման տարբերությունները

Իսկական անվտանգությունն ավելի շատ հասարակական համախմբվածության 
մեջ է, քան անհատական մեկուսացված ջանքերի:

Ֆ. Դոստոևսկի

Ավանդական խմբեր Փոխգործուն խմբեր

Միասեռ խմբավորում Տարասեռ խմբավորում

Պատասխանատվություն միայն սեփական 
անձի համար

Պատասխանատվություն խմբի և սեփական 
անձի համար

Ուսուցչի կողմից չնչին վերահսկողություն Ուսուցչի կողմից մշտական վերահսկողություն
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Մեկ առաջնորդ Առաջնորդության հաջորդական ստանձնում

 Առանձնահատուկ դերի բացակայություն Դերերի բաշխում

Նպատակների ոչ հաճախ հստակեցում Նպատակների հստակ սահմանում

Փոխգործուն հմտությունների ենթադրում
Փոխգործուն հմտությունների անմիջական 
ուսուցում

Խմբերի նվաճումների կամ թերացումների 
վերլուծության բացակայություն

Ակադեմիական և փոխգործուն 
հմտությունների մշակում

Խմբի մեծության հազվադեպ հաշվի առնում Խմբի որոշակի մեծություն՝ 3 – 5 անդամ

Արդյունքի շեշտադրում Գործընթացի և արդյունքի շեշտադրում

Համառոտակի ներկայացնենք փոխգործուն մեթոդի գործադրման քայլերը.

1. Ուսուցիչն առաջադրում է քննարկվող հարցը:
2. Նա ոչ թե ուսումնական նյութ է հաղորդում, այլ մեկնաբանում է հարցադրումը:
3. Յուրաքանչյուր աշակերտ իր իմացածն է ներկայացնում առաջադրված 

հարցի վերաբերյալ:
ա. Ոչ մեկը չի կաշկանդվում` մտածելով, որ ինքը կարող է սխալվել:
բ. Դիմացինի կարծիքը չի մերժվում ոչ մեկի կողմից:
գ. Ցանկացած կարծիք խրախուսվում է:

4. Ստեղծվում է ուսումնական նյութի արկղիկ` բոլոր առաջարկությունների 
ընդգրկմամբ:

5. Դասարանի աշակերտներով (թիմով) ստեղծում են ուսումնական նյութը:
6. Աշակերտներից յուրաքանչյուրին տրվում է ուսումնական նյութի նախապես 

կազմված շարադրանքի կրկնօրինակը:
7. Ստացված օրինակների վրա աշակերտները նախապես պայմանավորված 

ձևով նշումներ են անում:
8. Ուսուցիչն ընդհանրացնում է աշխատանքը:

Փոխգործուն մեթոդի կիրառումն ուսուցիչներին հնարավորություն է տալիս՝
•	 ակտիվացնելու աշակերտների մտածողությունը,
•	 հետաքրքիր քննարկումներ ծավալելու,
•	 աշակերտներին ակտիվորեն ներգրավելու ուսման գործընթացի մեջ,
•	 նպաստելու դրական փոփոխությունների ձևավորմանը,
•	 աշակերտներին ծանոթացնելու տարբեր կարծիքների հետ,
•	 խրախուսելու աշակերտների ինքնարտահայտումը,
•	 ապահովելու տեղեկույթի մշակումը:
Քա նի որ իմաս տա վոր ման կա րո ղու թյու նը դիտ վում է որ պես ըն թեր ցո ղի, որո

շա կի տեքս տի և ըն թեր ցա նու թյան խոս քա շա րի մի ջև տե ղի ու նե ցող բարդ փո
խազ դե ցու թյուն, ար դյու նա վետ ըն թեր ցող նե րը կի րա ռում են այն պի սի մե թոդ ներ, 
որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ավե լի իմաս տա լից խու սա նա վե լու այս փո



ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

105

խազ դե ցու թյուն նե րի մեջ: Ըն թեր ցո ղի կող մից ընտր ված մե թոդ նե րը կախ ված են 
այն բա նից, թե նա ինչ է մտա ծում ընտր ված նյու թի մա սին, որ քա նով է դա ծա նոթ 
իրեն, և թե ինչ ռազ մա վա րու թյուն ներ կի րա ռե լու փորձ ու նի ին քը:

Ներ կա յաց նենք երեք սկզբունք ներ, որոնք ըն թեր ցա նու թյու նը բնու թագ րում 
են որ պես ըն թեր ցո ղի, տեքս տի և բո վան դա կու թյան մի ջև տե ղի ու նե ցող փո խազ
դե ցու թյան ար դյունք: Այս սկզբունք նե րը կնպաս տեն տպագր ված նյու թից ար դյու
նա վե տո րեն սո վո րել կա րո ղա ցող աշա կերտ նե րի ձև ա վոր մանը:
1. Աշա կերտ ներն ամե նից ար դյու նա վետ սո վո րում են այն ժա մա նակ, երբ թե

մա յի մա սին որո շա կի նախ նա կան գի տե լիք ներ են ու նե նում: Եթե ու սու ցիչն 
օգ նի աշա կերտ նե րին պատ կե րաց նե լու այն գա ղա փար ներն ու հաս կա ցու
թյուն նե րը, որոնց մա սին կար դա լու են, ըն թեր ցա նու թյունն ավե լի հե տաքր
քիր կլի նի: Ու սու ցի չը կա րող է պար զել աշա կերտ նե րի գի տե լիք նե րը թե մա յի 
մա սին` անհ րա ժեշտ նա խադ րյալ ներ ստեղ ծե լով այն աշա կերտ նե րի հա մար, 
ով քեր ոչ բա վա րար գի տե լիք նե րով են սկսում ըն թեր ցա նու թյու նը: Կա րե լի է 
նաև աշա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել առանց քա յին բա ռե րի վրա և 
շար ժել նրանց հե տաքրք րու թյու նը:

2. Աշա կերտ նե րին բո վան դա կու թյան կրա վո րա կան ըն կա լող նե րից գա ղա փար
նե րի ակ տիվ կա ռու ցող ներ դարձ նե լը նախ և առաջ նշա նա կում է հե տև ել, 
որ աշա կերտ նե րը ոչ թե սոսկ կար դան նյու թը, այ լև կի րա ռեն կար դա ցա ծը: 
Դա սա րա նում կար դա ցա ծի մա սին ակ տիվ քննար կում նե րը հան գեց նում են 
նրան, որ աշա կերտ ներն ավե լի խո րու թյամբ են փոր ձում ըմբռ նել տպագր
ված տեքս տի իմաս տը: Այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոնք հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս աշա կերտ նե րին փո խազ դե լու մի մյանց վրա, կա րող են ավե լաց նել թե՛ 
սո վո րե լու շար ժա ռիթ նե րը, թե՛ գոր ծըն թա ցի մեջ նրանց ակ տիվ ներգ րավ
վա ծու թյու նը:

3. Աշա կերտ ներն այն ժա մա նակ են լավ սո վո րում, երբ դառ նում են ակ տիվ ու 
գործ նա կան ըն թեր ցող ներ: Ու սուց չի նպա տակն է, որ աշա կերտ ներն ու սում
նա ռու թյան հար ցում հաղ թա հա րեն կախ վա ծու թյու նը ու սուց չից և դառ նան 
ավե լի ինք նու րույն: Դա սա րա նում կի րառ վող այն հնար նե րը, որոնք օգ նում 
են աշա կերտ նե րին գնա հա տե լու սե փա կան ու սում նա ռու թյու նը, գոր ծի դնե
լու անձ նա կան նպա տակ նե րը, ընտ րե լու ամե նա ար դյու նա վետ գոր ծո ղու
թյուն նե րը և գնա հա տե լու իրենց հա ջո ղու թյուն նե րը, նպաս տում են ավե լի 
ինքնու րույն և ինք նավս տահ ան հատ նե րի ձև ա վոր մա նը, որոնք ըն դու նակ են 
սո վո րե լու ողջ կյան քի ըն թաց քում:

Փոխգործուն ընթերցանության ուղեցույց
Սա հի ա նա լի ռազ մա վա րու թյուն է, որն աշա կերտ նե րին օգ նում է տեքս տա յին 

նյու թե րի ըն թեր ցա նու թյունն ավե լի ար դյու նա վետ դարձ նե լու: Դա ու սում նա սի
րու թյան ու ղե ցույց նե րի տար բե րակ նե րից մեկն է, որն ըն թերց վող նյու թում գլխա
վոր, էա կան գա ղա փար նե րը պար զե լու նպա տա կով աշա կերտ նե րին ներգ րա վում 
է ըն կեր նե րի փոքր խմբով աշ խա տան քի մեջ:

Նշենք կա րև որ վող մի քա նի քայ լեր:
1.  Աշա կերտ նե րին ներ կա յաց նենք տեքս տը` պար զե լու այն կա րև որ տե ղե կու
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թյուն նե րը, որոնք կա րող են խո չըն դո տել գա ղա փա րի ըմբռն մա նը: Ու շադ րու
թյուն ենք դարձ նում նաև տեքս տի աչ քի ընկ նող առանձ նա հատ կու թյուն նե
րին, որոնք կա րող են վրի պել նրանց աչ քից: Օրի նակ` նկար նե րի, գծագ րե րի, 
աղյու սակ նե րի առ կա յու թյուն:

2. Կազ մում ենք աշա կերտ նե րի հա մար փոխ գոր ծուն ու ղե ցույց՝ զույ գե րով կամ 
խմբով լրաց նե լու հա մար: Օգ նում ենք կողմ նո րոշ վե լու, թե կար դա լու ըն թաց
քում ին չի վրա կենտ րո նաց նեն ու շադ րու թյու նը, և յու րաց նե լու նյու թի խրթին 
թվա ցող հատ ված նե րը: Առա ջադ րում ենք այն պի սի հար ցեր, որոնք կդրդեն 
աշա կերտ նե րին ավե լի հան գա մա նո րեն մտա ծե լու նյու թի մա սին, իմաս
տա յին կա պեր հաս տա տե լու և եզ րա կա ցու թյուն ներ անե լու: Սա նաև կօգ նի 
աշա կերտ նե րին խնդիր նե րը հա մա գոր ծակ ցու թյամբ լու ծե լու փորձ անե լու` 
հա մոզ վե լու հա մար, որ գտել են ճիշտ պա տաս խան նե րը:

3. Ըն թեր ցա նու թյան հա մար նա խա տես ված նյու թը բա ժա նում ենք երեք մա սի: 
Մի մա սը աշա կերտ նե րից մե կը բարձ րա ձայն ըն թեր ցում է ողջ խմբի հա մար, 
երկ րորդ մա սը յու րա քան չյու րը լուռ ըն թեր ցում է, եր րորդ մա սը կա րե լի է աչ
քի անց կաց նել: Ու ղե ցույցն օգ տա գոր ծում ենք լրա ցու ցիչ նախ նա կան տե ղե
կու թյուն ապա հո վե լու հա մար կամ խրա խու սում ենք աշա կերտ նե րին մտագ
րո հի մի ջո ցով բա ցա հայ տե լու այն, ինչ ար դեն գի տեն տվյալ թե մա յի մա սին:

4. Յու րա քան չյուր խմբի հանձ նա րա րում ենք իրենց ար դեն լրաց ված ու ղե ցույց
նե րը որ պես ուր վա գիծ օգ տա գոր ծել՝ ամ բողջ դա սա րա նին իրենց քննարկ
ման ար դյունք նե րին հա ղոր դա կից դարձ նե լու հա մար: 

Առավելությունները.
•	 Աշա կերտ ներն ու շա դիր լսում են տե ղե կու թյուն նե րի մի մա սը, ավե լի ու շա դիր 

կար դում մեկ ու րիշ հատ վա ծը, մեկ այլ մաս թռու ցիկ աչ քի են անց կաց նում:
•	 Աշա կերտ ներն իրենց գոր ծըն կեր նե րի հետ պար զում են տեքս տի` իրենց ան

հաս կա նա լի մա սե րը կամ քննար կում նյու թը:
•	 Փոխ գոր ծուն ըն թեր ցա նու թյան ու ղե ցույ ցի մե թոդն առա վել ար դյու նա վետ է 

լի նում ըն թեր ցա նու թյան դժվա րու թյուն ներ ու նե ցող աշա կերտ նե րի հա մար:
Փոխ գոր ծուն մե թո դի անհ րա ժեշ տու թյունն ակ նա ռու է խմբա յին աշ խա տան քի 

մե թո դի կի րառ ման ժա մա նակ: Դա աշ խա տան քի մի ձև է, որն ու սու ցու մը դարձ
նում է հայտ նա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու գոր ծըն թաց: Խմբի բո լոր աշա կերտ
նե րը պա տաս խա նա տու են աշ խա տան քի իրենց բա ժի նը կա տա րե լու և նյու թը 
յու րաց նե լու հա մար: Ան հա տա պես հաշ վե տու լի նելն սկսվում է, երբ յու րա քան չյու
րի կա տա րած աշ խա տան քը գնա հատ վում է, և խում բը տե ղյակ է լի նում այդ մա
սին, որ պես զի պարզ լի նի` ով լրա ցու ցիչ օգ նու թյան կա րիք ու նի իր աշ խա տան քի 
ըն թաց քում: Թի մի ան դամ ներն ըմբռ նում են, որ իրենք մի մյանց հետ կապ ված են 
այն պես, որ թի մը չի կա րող հա ջո ղու թյան հաս նել, եթե յու րա քան չյուրն իր հեր
թին հա ջո ղու թյուն չու նե նա: Խմբա յին աշ խա տան քի մի մա սը կա րե լի է առանձ
նաց նել և կա տա րել ան հա տա պես, սա կայն մեծ մա սը պա հան ջում է փոխ գոր
ծուն աշ խա տանք, ընդ որում՝ խմբի ան դամ նե րը մշտա պես ար ձա գան քում են 
մի մյանց կա տա րած աշ խա տան քին, հար ցեր են տա լիս, ստու գում ըմբռ նու մը, 
կապ են ստեղ ծում նա խորդ և նոր գի տե լիք նե րի մի ջև, քննար կում են կա տա րած 
եզ րա հան գում նե րը, ոգև ո րում և սո վո րեց նում են մի մյանց: Բա ցի ակա դե մի ա կան 
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հմտու թյուն ներ հա ղոր դե լուց՝ աշա կերտ նե րին օգ նում և քա ջա լե րում են յու րաց
նե լու և զար գաց նե լու հա սա րա կա կան այն պի սի կա րև որ ու նա կու թյուն ներ, ինչ
պի սիք են վստա հու թյան զգա ցու մը, առաջ նոր դու թյու նը, որո շում ներ կա յաց նե լու, 
հա ղոր դակց վե լու, բա խում նե րը կա ռա վա րե լու կա րո ղու թյուն նե րը: Հե տա զո տու
թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ փոխ գոր ծուն մե թոդ նե րով սո վո րած աշա կերտ
նե րը դրսև ո րում են բարձ րա կարգ մտա ծո ղու թյուն, նյու թի ավե լի խոր ըն կա լում, 
լար վա ծու թյան (սթրե սի) և տագ նա պի ավե լի ցածր մա կար դակ, սո վո րե լու և 
հա ջո ղու թյան հաս նե լու ու ժեղ մղում, իրա վի ճակն ու րիշ նե րի տե սան կյու նից դի
տար կե լու նուրբ ու նա կու թյուն, ըն կեր նե րի հետ ըն կե րա կան և աջակ ցա յին հա րա
բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու պատ րաս տա կա մու թյուն, ավե լի լուրջ վե րա բեր մունք 
ու սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցին:

Խմբային աշխատանքը գնահատվում է հարցերով.
1. Ի՞նչ կար ծիք ու նեք խմբի աշ խա տան քին ձեր բե րած ավան դի մա սին:
2. Ըստ ձեզ` որո՞նք են ձեր ու ժեղ կող մե րը:
3. Հա ջորդ ան գամ ինչ պե՞ս կա րող եք բա րե լա վել ձեր աշ խա տանք ներն ու 

հմտու թյուն նե րը:
4. Առա ջադ րան քի հա մա տեղ կա տար ման ի՞նչ առա վե լու թյուն ներ կնշեք:
5. Ի՞նչ եք սո վո րել մյուս նե րի հետ հա մա տեղ աշ խա տան քից, որ չէ իք սո վո րի 

առան ձին աշ խա տե լիս:
6. Հա մա տեղ աշ խա տան քի ըն թաց քում ի՞նչ փոխ զի ջում ներ եք արել:
7. Հա մա տեղ աշ խա տանքն ինչ պե՞ս է փո խել ձեր մտա ծե լա կեր պը:

Ու սու ցու մը փաս տե րի և գի տե լիք նե րի պարզ մտա պա հու մից և վե րար տադ րու
մից վե րա փոխ վում է նպա տա կա ուղղ ված, բո վան դա կա լից գոր ծու նե ու թյան: Հա
վա քե լով տվյալ նե րը, վեր լու ծե լով ու սում նա կան խնդի րը, ըն դու նե լով այլընտրան
քա յին տե սա կետ նե րը և օգ տա գոր ծե լով խմբա յին քննարկ ման ըն թաց քում հնչած 
տե սա կետ նե րը` աշա կերտ նե րը փնտրում և գտնում են իրենց հու զող հար ցե րի 
պա տաս խան նե րը: Ու սուց չի և աշա կերտ նե րի ճիշտ ու նպա տա կա յին հար ցադ
րում ներն ան մի ջա կա նո րեն նպաս տում են խոս քի և մտքի զար գաց մա նը: Այս տե
սա կե տից շատ օգ տա կար է հարցադրումներով ուղղորդված ընթերցանության 
դասի կազմակերպումը, որը երեք փուլից բաղկացած գործընթաց է:

I փուլ – Նախապատրաստում
Մինչ թեմայի ընթերցանությանն անցնելը աշակերտներին առաջարկում ենք 

վերհիշել իրենց հետ կատարված մի դեպք (նոր նյութի հետ կապված): Դրա 
նպատակն է՝ շահագրգռել, ակտիվացնել նրանց մասնակցությունը դասին, 
բացահայտել կապեր դասի և իրական կյանքի միջև: Դա հող է նախապատրաստում 
կարդացածն ավելի լավ ընկալելու համար:

ll փուլ – Նյութի հաղորդում կամ իմաստի ընկալում
Դա սի հա ղոր դումն անց կաց վում է կան գառ նե րով: Յու րա քան չյուր կան գա ռից 

հե տո հար ցեր են առա ջադր վում, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս աշա կերտ
նե րին ճիշտ պատ կե րաց նե լու և վե րար տադ րե լու ոչ մի այն հե րոս նե րի, այ լև հենց 
իրենց հույ զերն ու ապ րում նե րը: Հար ցադ րում նե րը նպա տակ են հե տապն դում 
նաև ու շադ րու թյու նը բև ե ռե լու այն կա րև որ բա ղադ րա մա սե րին, որոնց մի ջո ցով 
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աշա կերտ ներն առա վել շա հագր գիռ են ներգ րավ վում ըն թեր ցա նու թյան մեջ և 
կան խա տե սում ներ անում («Կա րո՞ղ եք կան խա գու շա կել, թե ինչ պես է ավարտ
վե լու պատմ ված քը»): Հար ցե րը պետք է տրվեն այն պես, որ էա կան նշա նա կու
թյուն ու նե նան պատմ ված քի խորքն ըն կա լե լու և կշռա դատ ման ամե նա տար բեր 
ոլորտ նե րը թա փան ցե լու առու մով: Մեկ նո ղա կան և վեր լու ծա կան հար ցադ րում
նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է օգ նել աշա կերտ նե րին նյութն ավե լի հա մա կարգ
ված տես նե լու, թա փան ցե լու տեքս տի բո վան դա կա յին խոր քը և ար դյու նա վետ 
քննա դա տա կան վեր լու ծու թյան հաս նե լու: Նրանք կա րո ղա նում են բա ցա հայ տել 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ձև ա վո րել պատ կե րա ցում ներ: Աշա կերտ նե րը սե փա կան 
մտքերն ար տա հայ տում են ան կաշ կանդ, լսում ու րի շի կար ծի քը: Ակ տի վա նում ու 
աշ խու ժա նում են պա սիվ աշա կերտ ները:

lll փուլ – Ամփոփում կամ կշռադատում
Գրա վոր աշ խա տան քի կամ նկա րե լու մի ջո ցով աշա կերտ ներն ամ փո փում են 

ու սում նա սիր վող թե մա յի վե րա բե րյալ իրենց մտքե րը, ըն կա լում ներն ու պատ կե
րա ցում նե րը: Ու սուց չի հա մար տե սա նե լի է դառ նում աշա կերտ նե րի կող մից նյու
թի ըն կալ ման աս տի ճա նը:

Փոխգործուն այլ մեթոդներ
Վենի տրամագիր
Վե նի տրա մա գի րը (դի ագ րամ) կա ռուց վում է եր կու 

կամ ավե լի շրջա նագ ծե րով, որոնք հատ ման մեծ մա
կե րես ու նեն: Այս տրա մա գի րը կա րե լի է օգ տա գոր
ծել գա ղա փար նե րը մի մյանց հա կադ րե լու կամ դրանց 
ընդ հան րու թյու նը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով: Են
թադ րենք, թե աշա կերտ նե րը հա մե մա տում են Դավ
թին և Մե լի քին: Վե նի տրա մա գի րը դա սա րա նին հնա
րա վո րու թյուն կտա հա կադ րե լու այս եր կու սին` հա տուկ գծե րով մի ա ժա մա նակ 
ցույց տա լով նրանց ընդ հան րու թյուն նե րը: Ու սու ցի չը աշա կերտ նե րի զույ գե րին 
առա ջար կում է գծել Վե նի տրա մա գիր` լրաց նե լով եր կու շրջա նագ ծե րի չհատ վող 
մա սե րը, որոն ցից մե կը նվիր ված է մի այն Դավ թին, մյու սը` Մե լի քին:

Հե տո զույ գե րը կա րող են մի ա նալ այլ զույ գե րի և չորս հո գա նոց խմբե րով հա մե
մա տել տրա մագ րե րը, այ նու հե տև հատ վող մա սում նշել այն բո լոր հատ կա նիշ նե րը, 
որոնք եր կու սի հա մար էլ ընդ հա նուր են: Այս մե թո դը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ամ
փոփ ման փու լում, իսկ եթե նյու թը ծա նոթ է, նաև նա խա պատ րաս տա կան փու լում:

Խառնված հերթականություններ
Ամ բողջ խմբի հետ փոխ գոր ծուն եղա նա կով աշ խա տե լու նպա տա կով ու սու

ցի չը կա րող է իրա դար ձու թյուն նե րի խմբից հին գը կամ վե ցը գրա ռել առան ձին 
թղթե րի վրա: Թղթե րը խառ նում է և դնում գրա տախ տա կի ներ քև ում: Դա սա րա
նին առա ջարկ վում է որո շել ճիշտ հեր թա կա նու թյու նը: Աշա կերտ նե րը մեկ–մեկ 
մո տե նում են և թղթե րից մե կը դնում են իրենց հա մա պա տաս խան տե ղում: Երբ 
բո լո րը հա մա ձայ նու թյան են գա լիս, ու սու ցի չը հանձ նա րա րում է ըն թեր ցե լիս ու
շա դիր զննել տեքստն ու տես նել, թե ար դյո՞ք իրենց դա սա վո րու թյու նը հա մա
պա տաս խա նում է տեքս տի տար րե րի դա սա վո րու թյա նը: Այս մե թո դը կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել բո լոր փու լե րում:

Դավիթ Մելիք
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Խորանարդում
Այս մե թոդն օգ նում է առա ջադր ված հար ցը դի տե լու տար բեր տե սան կյուն նե

րից: Պետք է ստվա րաթղ թից պատ րաս տել խո րա նարդ (կո ղի 15–20 սմ եր կա րու
թյամբ) և վեց նիս տե րից յու րա քան չյու րի վրա գրել հե տև յալ առա ջադ րանք նե րից 
որևէ մե կը` «Ի՞նչ տեսք ու նի դա», «Ին չի՞ է նման և ին չի՞ց է տար բեր դա», «Ին չի՞ 
մա սին է դա ստի պում քեզ մտա ծե լ», «Ին չի՞ց է դա բաղ կա ցած (պատ րաստ ված)», 
«Ինչ պե՞ս կա րող ես օգ տա գոր ծել դա», «Դա լա՞վն է, թե՞ վա տը»: Կախ ված ու սու
ցան վող թե մա յից` կա րող են օգ տա գործ վել ոչ բո լոր նիս տե րը: Ու սում նա սիր վող 
թե ման պետք է ծա նոթ լի նի աշա կերտ նե րին (կեր պար ներ, բնու թյան երև ույթ, 
առար կա յի նկա րա գիր և այլն):

Մե թոդն սկսում ենք` ներ կա յաց նե լով ու սում նա սիր վող առար կան կամ հաս
կա ցու թյու նը: Առա ջար կում ենք մտա ծել դրա մա սին և նկա րագ րել, հա մե մա տել, 
զու գոր դել (գույ նը, ձևը, նշան նե րը և այլն), որի հա մար ժա մա նակ ենք տրա մադ
րում: Վեր ջաց նե լուց հե տո աշա կերտ նե րին առա ջար կում ենք մի մյանց ներ կա
յաց նել իրենց գրա ծը: Խո րա նար դու մը կի րա ռե լի է և՛ նա խա պատ րաս տա կան, և՛ 
ամ փոփ ման փու լե րում:

Փոխգործուն ընթերցանություն 
Աշա կերտ նե րը բա ժան վում են թի մե րի: Յու րա քան չյուր թի մի ներ սում պետք 

է լի նեն ըն թեր ցա նու թյան տար բեր մա կար դակ ու նե ցող աշա կերտ նե րի զույ գեր: 
Աշա կերտ նե րը կա տա րում են մի շարք աշ խա տանք ներ մի մյանց հա մար`ըն թեր
ցել, պատ մու թյան մա սին կռա հում ներ անել, պատմ ված քը մե կը մյու սի հա մար 
ամ փո փել, ուղ ղագ րա կան, բա ցատ րա կան վար ժու թյուն ներ կա տա րել և այլն:

Փոխադարձ ուսուցում
Բո լո րին հայտ նի է, որ սո վո րեց նե լը սո վո րե լու լա վա գույն եղա նակն է: Հար

ցադ րում նե րի մի ջո ցով փո խա դարձ ու սու ցու մը մշակ վել է աշա կերտ նե րին ու սուց
չի դե րի ստանձն ման հնա րա վո րու թյուն տա լու և մյուս նե րի ըն թեր ցա նու թյու նը 
ղե կա վա րե լու նպա տա կով: Փո խա դարձ ու սու ցու մը կա տար վում է չոր սից յոթ հո
գուց բաղ կա ցած խմբե րում: Բո լո րին բա ժան վում է տեքս տը, և աշա կերտ նե րը 
հեր թով հան դես են գա լիս իբ րև ու սու ցիչ: Երբ աշա կերտ նե րը մտո վի ավար տում 
են առան ձին պար բե րու թյան ըն թեր ցու մը, ու սուց չի դե րը ստանձ նած աշա կեր տը 
կա տա րում է հե տև յա լը.
1. Ամփոփում է ընթերցած հատվածը: 
2. Երկու կամ երեք հարց է կազմում պարբերության վերաբերյալ և 

աշակերտներից ստանում դրանց պատասխանները:
3. Պարզաբանում է այն խնդիրները, որոնք աշակերտների համար պարզ չեն:
4. Կանխագուշակում է, թե ինչի մասին է տեքստի հաջորդ պարբերությունը:
5. Բոլորին հանձնարարում է լուռ կարդալ տեքստի հաջորդ պարբերությունը:

Լավ կլի նի, որ առա ջին պար բե րու թյան քննար կու մը վա րի ու սու ցի չը, իսկ 
աշա կերտ ներն ու շա դիր հե տև են, թե ու սու ցիչն ինչ պես է վա րում դա սը, որ իմա
նան վար ման կար գը: Նշված հինգ քայ լե րը գրում են գրա տախ տա կին և առաջ
նորդ վում դրան ցով:



ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

110

Մտածի՛ր – զուգորդի՛ր – մտքե՛ր փոխանակիր
Սա արագ կա տար վող հա մա տեղ ու սում նա ռու թյան վար ժու թյուն է, որն աշա

կերտ նե րին առա ջար կում է կշռա դա տում ներ անել տեքս տի շուրջ և փոխ գոր ծուն 
մե թո դով գոր ծըն կեր նե րի օգ նու թյամբ ձև ա վո րել իրենց մտքե րը: Ու սու ցի չը նա
խօ րոք հար ցեր է պատ րաս տում, որոնք են թադ րում են եր կա կի պա տաս խան, և 
առան ձին աշա կերտ նե րի առա ջար կում է գրել այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը: 
Այ նու հե տև աշա կերտ նե րը զույ գեր են կազ մում և մի մյանց հետ մտքեր փո խա նա
կում` փոր ձե լով գտնել այն պա տաս խա նը, որն ամ բող ջաց նում է եր կու սի գա ղա
փար նե րը: Վեր ջում ու սու ցի չը հարց նում է այն քան թվով զույ գե րի, որ քան թույլ է 
տա լիս ժա մա նա կը, ապա քննար կում են ար դյունք նե րը:

Քննարկումների ուղղորդման միջոցներ
Որ պես կա նոն` ամե նա հա ջող քննար կում նե րը նրանք են, որոնք ուղ ղորդ վում 

են աշա կեր տի հե տաքրք րու թյամբ, և որոնց ըն թաց քում ու սու ցի չը խա ղում է միջ
նոր դի դեր:

Դի լո նը (1988 թ.) մատ նան շել է չորս «խթան նե ր» կամ մի ջոց ներ, որ պետք 
է օգ տա գոր ծի ու սու ցի չը` քննար կում անց կաց նե լու և դա աշա կեր տա կենտ րոն 
դարձ նե լու նպա տա կով:
1. Դիր քո րո շում ներ: Սրանք պա կաս ուղ ղոր դիչ բնույթ ու նեն, քան հար ցե րը, 

բայց քա ջա լե րում են ավե լի ազատ ար ձա գանք ներ տա լու: Դուք կա րող եք 
ասել. «Ու րեմն, ինչ պես ես եմ հաս կա նում, Դուք ասում եք…»: «Դա ինձ ինչ–
որ բան է հի շեց նում…, որ աս վեց ավե լի վա ղե: «Մի րո պե, Դուք ասում եք…, 
բայց Արան հենց նոր ասաց…»:

2. Հար ցեր: Աշա կերտ ներն ավե լի մեծ ոգև ո րու թյամբ կքննար կեն իրենց, այլ ոչ 
թե ու սուց չի առա ջադ րած հար ցե րը:

3. Ազ դան շան ներ: Հար ցա կան ար տա հայ տու թյու նը կա րող է ար ձա գանք ման 
կա րիք առա ջաց նել: Օրի նակ` եր կու ձեռ քե րը պար զե լը նշա նա կում է եր կու 
դիր քո րո շում նե րից ընտ րել մե կը, գլու խը թե քե լը` ասա ծին կաս կա ծան քով մո
տե նալ և այլն:

4. Լռու թյուն: Հար ցից հե տո 3–5 վայր կյան սպա սե՛ք, որը հզոր խթան է ճիշտ 
պա տաս խա նի հա մար:

ԳՈՒՍ (Գիտեմ – Ուզում եմ սովորել – Սովորել եմ)
Սա երեք սյունակից բաղկացած մի աղյուսակ է, որը կարող է դառնալ 

աշակերտների ուղեցույցը կարդալու ընթացքում: Կարելի է գծել մեծ թղթի վրա 
կամ գրատախտակին:
1. Թե մա յի վեր նա գի րը գրե՛ք աղյու սա կի վե րև ում և հարց րե՛ք, թե ինչ գի տեն 

նշված թե մա յի մա սին, աս վա ծը գրի՛ առեք աղյու սա կի առա ջին` «Գ – Ի՞նչ գի
տենք ար դե ն» սյու նա կի մեջ:

2. Աշա կերտ նե րին հարց րե՛ք, թե թե մա յի հետ կապ ված ինչ հար ցեր ու նեն, և 
գրե՛ք աղյու սա կի «Ու – Ի՞նչ ենք ու զում իմա նալ» սյու նա կի մեջ:

3. Օգ նե՛ք աշա կերտ նե րին դա սա կար գե լու իրենց գի տե լիք ներն ու հար ցե րը և 
մի առան ձին ցու ցա՛կ կազ մեք:

4. Աշա կերտ նե րին հանձ նա րա րե՛ք կար դալ պատ մու թյու նը և գտնել այն տե ղե
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կու թյուն նե րը, որոնք պա տաս խա նում են նախ նա կան հար ցե րին:
5. Երբ աշա կերտ նե րը վեր ջաց նեն կար դա լը, նրանց ու շադ րու թյու նը հրա վի րե՛ք 

եր րորդ սյու նա կի վրա` «Ս – Ի՞նչ ենք սո վո րե լ»: Առա ջար կե՛ք թվար կել թե մա
յին վե րա բե րող այն նոր տե ղե կու թյուն նե րը, որոնք գտել են կար դա լու ըն
թաց քում, և դրանք գրի՛ առեք եր րորդ սյու նա կում:

Ամփոփում
Փոխ գոր ծուն աշ խա տան քը նպա տակ է հե տապն դում նպաս տե լու կրթու թյան 

որա կի, սո վո րող նե րի ակ տի վու թյան բարձ րաց մա նը, մի ջանձ նա յին հա րա բե րու
թյուն նե րի մշա կույ թի ձև ա վոր մա նը, ու սուց ման գոր ծըն թացն ակ տիվ ու հե տաքր
քիր դարձ նե լուն:

Սո վո րող ներն այդ դեպ քում կրա վո րա կան ըն կա լո ղից վե րա ճում են գի տե լիք
նե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նակ ցի և հայտ նա գոր ծու թյուն ներ 
կա տա րո ղի:

Սույն հոդ վա ծում քննարկ ված են փոխ գոր ծուն մի շարք մե թոդ ներ, որոնց 
առա վե լու թյուն ներն ակ նա ռու են:
•	 Սովորողներն ուսումնառության ընթացքում հաղթահարում են կախվա ծու

թյունը ուսուցչից և դառնում ավելի ինքնուրույն:
•	 Սովորողները կարողանում են գնահատել սեփական ուսումնառությունը:
•	 Ձևավորվում են ինքնուրույն և ինքնավստահ անհատներ:
•	 Ակտիվանում է աշակերտների մտածողությունը:
•	 Ծավալվում են հետաքրքիր քննարկումներ: 
•	 Սովորողները ծանոթանում են տարբեր կարծիքների, տեղեկույթի մշակման 

ձևերին և այլն:
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СУСАННА ЗАКАРЯН

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Цель работы – способствовать улучшению качества образования, повышению 

активности учащихся, формированию культуры международных отношений, 
содействовать поискам возможностей, которые сделают учебный процесс более 
активным и интересным.

В этом случае учащиеся из пассивно восприминающих превращаются в 
активных участников, приобретают знания и могут делать открытия.

Обсужден метод проекта, а также ряд действенных методов, преимушества 
которых очевидны:
•	 В процессе обучения ученики преодоливают зависимость от учителя, 

становятся более самостоятельными.
•	 Ученики приобретают умение оценивать собственное обучение.
•	 Формируются самостоятельные и уверенные в себе личности.
•	 Активизируется мышление учеников.
•	 В процессе обучения возникают интересные обсуждения.
•	 Ученики знакомятся с разными мнениями, обработкой информации и т.д.

SUSANNA ZAKARYAN

APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN THE LEARNING PROCESS

The aim of the work is to promote the quality of education, the activity of learn
ers and the formation of a culture for interpersonal relations, making the learning 
process active and interesting. In this case the learners overgrow from passive ap
prehenders into active participants in the process of gaining knowledge. The methods 
of the project, a number of interactive methods, the advantages of which are obvious, 
are discussed here.
•	 In the process of education the learners overcome the dependence from the 

teacher and become more independent:
•	 They are able to estimate their own education;
•	 They become independent and self–confident individuals;
•	 The pupils’ thinking is activated;
•	 Interesting discussions are arranged;
•	 The learners get acquainted with different opinions, workout of information and so on.
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ԵԹՈՎՊԱԿԱՆ ԳԻՐԸ

Ինչ պես աս վել էր հոդ վա ծա շա րի առա ջին թո ղարկ ման մեջ, աշ խար հի գրա
յին հա մա կար գե րը ներ կա յաց նե լը մեզ հա մար ինք նան պա տակ չէ, այլ կոչ ված 
է պատ կե րա ցում ձևա վո րե լու աշ խար հի գրա յին հա մա կար գե րի շար քում հա յոց 
այ բու բե նի տե ղի մա սին: Նա խորդ հոդ ված նե րում անդ րա դար ձել էինք սե մա կան 
գրա յին հա մա կար գե րի հյու սիս–արևմ տյան ճյու ղը ներ կա յաց նող փյու նի կյան 
և արա մե ա կան գրե րին: Այս հոդ վա ծը հա րավ սե մա կան գրե րի ու հատ կա պես 
եթով պա կան գրի մա սին է, քա նի որ վեր ջինս հա ճախ է ան հար կի շո շափ վում 
հա յոց այ բու բե նի պատ մու թյա նը նվիր ված ու սում նա սի րու թյուն նե րում՝ դիտ վե լով 
որ պես դրա նա խօ րի նա կը:

Որ քան էլ տա րօ րի նակ է, հա րավ սե մա կան հա մա կար գե րը զգա լի ո րեն մե կու
սա ցած են հյու սիս սե մա կան նե րից: Առա ջին նե րի շար քում իրենց հեր թին առանձ
նաց վում են հյու սի սա յին և հա րա վա յին խմբեր, թե և դա սա կար գու մը դե ռևս վերջ
նա կան չէ: Հյու սի սա յին (հյու սի սա րա բյան, հյու սիս–արևմ տյան Արա բիա՝ մին չև 
Ասո րիք) խմբին են դաս վում երեք կամ չորս տե սա կի ար ձա նագ րու թյուն ներ՝ 
լիհյան (անգլ. Lihyanitic, երբեմն կոչվում են նաև Dedanitic), սամուդյան (Thamudic), 

Սամուդյան (1), 
սաֆայան (2), լիհյան (3) 

գրանշանների աղյուսակը

Սամուդյան արձանագրություն

Սաֆայան արձանագրություն

Աքսումի թագավոր Էզանայի 
չհնչյունավորված հին 

եթովպական արձանագրությունը 
(Դ դարի առաջին կես)։

Հարավարաբյան 
արձանագրություն՝ 

հասցեագրված սաբեյան 
Ալմաքա աստծուն։
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սաֆայան (Safaitic), նաև թերևս հասյան (Hasaitic), որոնք նյութի սակավության 
պատճառով (հիմնականում՝ հատուկ անուններ) շատ վատ են ուսումնասիրված։

Հարավային խմբին են դասվում սաբեյան (Sabaean, մինեոսաբեյան, հին հա-
րա վարաբյան) և եթովպական (Ethiopian) գրե րը: Սա բե յան գրով կան մե ծա թիվ 
ար ձա նագ րու թյուն ներ: Սրան հա տուկ է գրան շան նե րի հա մա չափ ձևը և զար դա
յին իրա գոր ծու մը: Ուղ ղու թյու նը՝ աջից ձախ և հազ վա դեպ՝ եզնավարի (boustro-
phedon) սկզբունքով։ Ձայնավորները չեն նշվում։

Եթովպական գրային 
համակարգի հիմնական 

աղյուսակը

Եթովպական գրության մի 
նմուշ. հատված Ծննդոց 

գրքից։

Եզրաս։ Գըհիզ լեզվով, մոտ 
1350—1450 թթ.։

Եթովպական կամ հաբեշական (Habesha) գիրը հավանաբար ծագել է սաբեյան 
գրից մ. թ. ա. առաջին դարերում, իսկ Գ—Դ դարերից սպասարկել է Աքսումի 
թագավորության լեզուներից մեկը՝ գըհիզը (Ge’ez)։ Գրանշանների արտաքին ձևը 
դարերի ընթացքում շատ քիչ է փոխվել։ Ներկայումս դրա՝ մի քանի գրանշաններով 
ընդլայնված տարբերակը գործածվում է Եթովպական հանրապետության 
լեզուների՝ ամհարերենի (Amharic), տիգրինյայի (Tigrinya) և տիգրեի (Tigre), 
նախկինում նաև օրոմոյի (Oromo) համար։ Ըստ ներքին ձևի (գործառութային 
էության)՝ եթովպական գիրը բաղաձայն նշանակող գրանշանների շարք է, որոնց 
հիմնական ձևը արտահայտում է բաղաձայնները՝ a ձայնավորի հետ միասին 
(ըստ էության՝ գործ ունենք «բաղաձայն+a» բանաձևով վանկերի հետ): Այդ 
հիմնական ձևը հատուկ նշանների միջոցով կանոնավոր կերպով փոփոխվում 
է՝ արտահայտելու համար տվյալ բաղաձայնի զուգորդումը մյուս ձայնավորների 
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(ä, u, i, a, e, ə, o) հետ կամ ձայնավորի բացակայությունը։ Որոշ բաղաձայնների 
դեպքում կան նաև  –wa (–oa), –yä երկբարբառները ներկայացնող զույգեր։ 
Ձայնավորի բացակայությունը նշանակելու համար գործածվում է նույն նշանը, 
ինչ ə–ի համար։ Նման սկզբունքով համակարգերը կոչվում են աբուգիդա (Abu-
gida)։ Այս բառը կազմված է եթովպական այբուբենի առաջին չորս գրանշանների 
անուններից (ինչպես «այբուբեն», «alphabet» և այլն)։ Ի դեպ՝ սա աշխարհում 
ամենատարածված գրային սկզբունքն է, որին են պատկանում նաև տասնյակ 
հնդկական համակարգեր։ Սա միջին դիրք է գրավում հնչյունական այբուբենների, 
բաղաձայնական հնչյունավորված գրերի և վանկագրերի միջև։ Աբուգիդաները 
տարբերվում են և՛ բաղաձայնական գրերից (երբ ձայնավորները չեն նշանակվում 
կամ նշանակվում են ոչ հետևողականորեն), և՛ վանկային գերերից (որոնց 
դեպքում միևնույն բաղաձայնի հետ տարբեր ձայնավորների համակցությունների 
պատկերման համար գործածվում են միմյանց հետ կապ չունեցող գրանշաններ), 
և՛ հնչյունական այբուբեններից (որոնց դեպքում ձայնավորների համար 
գործածվում են առանձին գրանշաններ)։ 

Քանի որ հնչյունավորման այս եղանակը եթովպական գրում ի հայտ է գալիս 
այն ժամանակ, երբ եթովպական Ադուլիս նավահանգիստը կարևոր դեր էր 
ստանձնել հռոմեա–հնդկական առևտրական ուղու վրա, ենթադրվում է, որ դա 
փոխառվել է հենց հնդկական գրային համակարգերից, որոնք, ինչպես նշվեց, 
հետևում են նույն սկզբունքին։ Թեև այս տեսակետը միակը չէ։ 

Այբբենական կարգը տարբերվում է հյուսիսսեմականից։ Գրելու ուղղությունն 
է՝ ձախից աջ (սա դիտվում է որպես հունական ազդեցության արդյունք), թեև 
հնագույն արձանագրություններում ուղղությունը աջից ձախ է՝ գրանշանների 
նույն ուղղվածությամբ։ 

Ծագումը դեռևս պարզաբանված չէ։ Կա կարծիք, որ հարավսեմական գիրը 
հյուսիսսեմականի զարգացման հետագա աստիճանն է։ Սակայն հետազոտողների 
մեծ մասը ավելի հավանական է համարում, որ երկու համակարգերն էլ ծագում 
են մեզ չհասած հյուսիսսեմական մի համակարգից, որի գոյության մասին են 
հուշում ուգարիթյան և հնագույն փյունիկյան համակարգերը։

Հայոց և եթովպական գրերի հարաբերությունը

Ինչ պես տես նում ենք, եթով պա կան գրան շան նե րից մի քա նի սը ձևով հա մընկ
նում են հայ կա կան որոշ տա ռե րի հետ, ին չը մի շարք հե տա զո տող նե րի (Գ. Սևակ, 
Ա. Բե կե րի և այլք) գայ թակ ղել է բա ցատ րե լու դա ծա գում նա բա նա կան կա պով և 
հա յոց գրան շան նե րը բխեց նե լու եթով պա կան նե րից։ 

Իրոք, եթով պա կան գրան շան նե րով (առանց հաշ վի առ նե լու դրանց հնչյու նա
կան ար ժե քը) կա րե լի է նույ նիսկ ամ բող ջա կան հա յե րեն բա ռեր շա րել: Օրի նակ. 

։ Սա, ինչ խոսք, տպա վո րիչ է, սա կայն մի այն առա
ջին հա յաց քից: Բանն այն է, որ հա յոց տա ռե րին նման վող գրանշ ան ներ կա րե
լի է գտնել և այլ հա մա կար գե րում, օրի նակ՝ հնդկա կան բրահմի համակարգում, 
լատինական գրում և այլուր։ Մյուս կողմից՝ նույն եթովպական գրանշանների 
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շարքում կարելի է նկատել ոչ միայն հայկական, այլև լատինական T, P, O, H, X, 
հունական Α, Λ, Φ, Ψ և այլ տառեր։ Ահա եթովպական գրանշաններով գրված 
մի քանի բառեր. հունարեն՝ , , ռուսերեն՝ , անգլերեն՝ 

, ։ Մի՞թե դա կարող է նշանակել, որ այս լեզուների գիրը 
նույնպես ծագել է եթովպական գրից։ 

Նման «բառեր» գրելը հաջողվում է՝ միայն խախտելով, այսպես կոչված, «նույ
նա կանության» սկզբունքը, ըստ որի՝ գրային համակարգերը համեմատելիս 
պետք է դատել ոչ միայն ըստ արտաքին նմանության, այլև ըստ հնչյունային ար
ժե քի։ Այս սկզբունքը ենթադրում է, որ եթե երկու գրային համակարգեր ունեն 
ծա գումնաբանական կապ, ապա դա կարող էր գոյանալ միայն փոխառության 
ճա նապարհով, երբ փոխառվելիք գրի նշաններով գրանցվում են մեկ այլ լեզվի 
հնչյուն ներ։ Իսկ այդ դեպքում գրանշանները չեն կարող կամայականորեն գոր
ծած վել։ Կարո՞ղ էր Մաշտոցը վերցնել «դանիելյան» գրերի տեսքով իրեն հասած 
եթով պական որևէ գրվածք և դրանից կամայական սկզբունքով վերցված նշան
ներին տալ ինչ–որ պատահական հնչյունային արժեքներ։ Տեսականորեն՝ 
այո։ Օրինակ՝ շատ ավելի ուշ՝ ԺԹ դարասկզբում, նման մի բան արեց հյու սի
սամերիկյան հնդկացիական չերակի ցեղի առաջնորդ Սիքվայան, որն իր ցե
ղի համար ստեղծեց վանկագիր այբուբեն՝ օգտագործելով պատահական 
սկզբուն քով վերցված լատինական և այլ գրանշաններ։ Այսպես՝ իր այբուբենում 
A նշանակում է go, D նշանակում է a, W՝ la, T՝ i և այլն։ Սակայն նման կերպ 
վար վելու պատճառը չափազանց պարզ էր. Սիքվայան գրագետ չէր և նույնիսկ 
առա քելավորներից նվեր ստացած իր անգլերեն այբբենարանը կարդալ չգիտեր։ 
Մինչ դեռ մի քանի լեզվի տիրապետող Մաշտոցի համար նման գործելակերպը 
տա րօրինակ կլիներ։ 

Ինչ վերաբերում է նմանության պատճառներին, ապա դրանք մի քանիսն 
են։ Նախ՝ գրային համակարգերը հաճախ բաղկացած են պարզագույն երկ
րա չա փական ձևերից, իսկ դրանք պատահականորեն կարող են համ ընկնել։ 
Մյուս կող մից՝ և՛ հայկական, և՛ եթովպական գրանշանները ունեն հորիզոնական 
գծիկներ՝ կցված պարզ հիմքին։ Սակայն հայոց տառերի դեպքում դրանք գրույթի 
բաղ կացուցիչ տարրեր են (որոնց ծագումը յուրաքանչյուր դեպքում ունի իր բա
ցատրությունը), մինչդեռ եթովպական գրի դեպքում դրանք ձայնավորի ցու ցիչ
ներ են (ըստ էության՝ տարբերիչ նշաններ), քանի որ եթովպական գիրը աբու
գիդա է։ Այսպես՝ գրանշանի միջին մասում աջից կցված գծիկը նշանակում է, որ 
գրա նշանի հիմք–բաղաձայնը պետք է ընթերցել u–ով, իսկ եթե գծիկը ներքևում 
է՝ i–ով։ Օրինակ՝ հայկական Ռ տառը հիշեցնող գրանշանը նշանակում է bu, 
որտեղ u հնչյունին համապատասխանում է Ռ–ի հորիզոնական մասնիկը, իսկ Ո 
տառը հիշեցնող հիմքը համապատասխանում է b–ին։ Վերջապես՝ նմանության 
խնդրում մեծագույն ազդեցությունն է թողնում այն ժամանակվա գրչարհեստի 
ընդ հանուր հնարքների կիրառումը, հատկապես լայնածայր գրչով իրագործվող 
հո րիզոնական մասնիկների ծայրերի հաստացումները՝ գծափակոցները կամ 
ծայրատները (անգլ. serif)։ 

Ռուբեն Թարումյան
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Հայ ժո ղովր դի արա րող ոգին բազ մա թիվ ու բազ մա պի սի ար տա հայ տու թյուն
ներ ու նի մարդ կու թյան մշա կու թաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան բա զում ոլորտ նե րում՝ 
նախ նա դա րյան ար վեստ և պաշ տա մունք, լե զու և բա նա հյու սու թյուն, գիր և գրա
կա նու թյուն, երաժշ տու թյուն և պար, շի նա րա րա կան ար վեստ և կեր պար վեստ, 
կի րա ռա կան ար վեստ և տեխ նի կա, գի տու թյուն և կրթու թյուն, իրա վունք և կա ռա
վա րում: Նախ նա դա րյան ար վես տը Հա յաս տա նում ներ կա յաց ված է նաև տաս
նյակ հա զա րա վոր ժայ ռա պատ կեր նե րով:

Ժայ ռա պատ կեր նե րը ժայ ռե րի ու քա րե րի մա կե րե սին, քա րան ձավ նե րի պա
տե րին նկար ված կամ փո րագր ված պատ կեր ներ ու նշան ներ են: Հայտ նա բեր վել 
են երկ րագն դի բո լոր մա սե րում: Հնա գույն նե րը հին քա րե դա րից են, վեր ջին նե
րը` միջ նա դա րից: Դրանք ար վես տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ են, որ ու նեն նաև 
մո գա կան, հմա յա կան, պաշ տա մուն քա յին ու հա ղոր դակ ցա կան նշա նա կու թյուն: 
Դրանք նաև պատ կե րագ րե րի ու գա ղա փա րագ րե րի նա խա տի պերն են:

Հա յաս տա նում տասն յակ հա զա րա վոր ժայ ռա պատ կեր ներ են հայտ նա բեր վել 
հիմ նա կա նում բարձ րա լեռ նա յին գո տում` 25003300 մ բարձ րու թ յամբ (առայժմ 
բա ցա ռու թյուն են Օշա կա նի մոտ` Ոս կե հատ գյու ղից արև մուտք` Լու սա կա տար 
լե ռան լան ջի մո տա վո րա պես 150 ժայ ռա պատ կեր նե րը 10001100 մ բարձ րու թյան 
վրա): Փո րագր ված են ան դե զի տա բա զալտ նե րի սևկապ տա փայլ, արև ա խանձ 
մա կե րես նե րին կամ քա րան ձավ նե րի պա տե րին: Փո րա գիր ակոս նե րի խո րու
թյու նը 115 մմ է, լայ նու թյու նը` 535 մմ, ար ված են քա րե, հե տա գա յում նաև մե
տա ղե գոր ծիք նե րով:

Հա յոց ան ցյա լի իրա կա նու թյան ու դի ցամ տա ծո ղու թյան պատ կե րագ րա կան 
հնա գույն դրսև ո րում նե րը մեզ են հա սել հին քա րի դա րից, վեր ջին նե րը՝ միջ նա դա
րից: Բարձ րար վեստ այս ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ան գին տե ղե կու թյուն ներ են պա
րու նա կում նա խագ րա յին ժա մա նակ նե րում ապ րած մեր ժո ղովր դի կյան քի ու կեն ցա
ղի, ար վես տի ու գի տե լիք նե րի, դի ցամ տա ծո ղու թյան ու սո վո րույթ նե րի մա սին, ու նեն 
մո գա կան, հմա յա կան, պաշ տա մուն քա յին ու հա ղոր դակ ցա կան նշա նա կու թյուն: 
Դրանք նաև պատ կե րագ րե րի ու գա ղա փա րագ րե րի նա խա տի պեր են դար ձել:

Աշ խար հում ժայ ռա պատ կեր ներ են հայտ նա բեր վել Իս պա նի ա յի հյու սի սի և 
Ֆրան սի ա յի հա րա վի ան ձավ նե րում (գու նան կար), Պոր տու գա լի ա յում, Իտա լի
ա յում, Մա կե դո նիա յում, Նոր վե գի ա յում, Շվե դի ա յում, Ֆին լան դի ա յում, Կա րե
լի ա յում, Լա դո գա և Օնե գա լճե րի ափե րին, Փոքր Ասի ա յում, Հս. Կով կա սում, 
Իրա նում, Ու րա լում, Սի բի րում, Կենտ րո նա կան Ասի ա յում, Բայ կա լի ափե րին, Մոն
ղո լի ա յում, Հե ռա վոր Արև ել քում, Չի նաս տա նում, Հնդկաս տա նում, Ավստ րա լի ա
յում, Հվ. Աֆ րի կա յում, Սա հա րա յում, Ար գեն տի նա յում, Բրա զի լի ա յում, Հս. Ամե րի
կա յում և այ լուր:

Հայկական լեռնաշխարհի բովանդակ տարածքում քարեղեն այս 
մատենադարանի էջերը սփռված են Սև Ծովից մինչև Հայկական Տավրոս, Կասպից 
Ծովից` Կիլիկիա։ Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում հայտնի 
է ժայռապատկերների կուտակման յոթ խոշոր շրջան` Գեղամա, Վարդենիսի, 
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Սյունյաց, Քարվաճառի լեռներ, Սյունիքի (Ղարաբաղի) բարձրավանդակ, Արագած 
և Կապուտջուղ։ Արևմտյան Հայաստանում ժայռապատկերներ են հայտնաբերվել 
Վանա լճի հյուս. և արևելյան ափերին, Արարատի և Պաղատո լեռան ստորոտներում, 
Շատախում, Կորդվաց և Սաթի լեռներում, Պարսկահայքի հյուսիսում, Բյուրակնի 
լեռներում, Արածանիի ակունքներում, Կարսի, Կաղզվանի, Խնուսի և Կարինի մոտ, 
Ուռհայի, Մալաթիայի և Քարբերդի շրջակայքում, Հայոց Միջագետքում և այլուր։ 
Հնագույն ժայռապատկերներ կան Կասպիականի ափին՝ Ափշերոն թկղզում և 
Քոբստան վայրում, որոնք հայոց պատմության որոշ փուլերում եղել են Մեծ Հայքի 
կազմում կամ ազդեցության ոլորտում1:

Հայկական լեռնաշխարհում առ կա է ժայռապատկերների գեր կենտրոնացում, 
մինչդեռ նրա մերձակայքում հնագույն ժայ ռապատկերները քիչ են: Լեռնաշխարհը 
ժայռափորագրման հնագույն օջախ է, որ տեղ հա րա տև ած ու պահ պան ված ժայ
ռա պատ կեր ման իմաս տա բա նու թյու նը, ավան դույթ ներն ու հմտու թյուն նե րը լեռ
նաշ խար հից դուրս դրսև ո րում են ճա ռա գայ թա ձև ու կենտ րո նա խույս բաշ խում, 
այ սինքն՝ ազ գամ շա կու թա յին ալիք նե րի ու ազ դակ նե րի ձև ով աշ խար հըն կա լու մա
յին պատ կե րա ցում նե րի սփռու մը Հին Աշ խար հում կա յա ցել է նաև ժայ ռագ րու թյան 
մի ջո ցով և տես քով:

Ի՞նչ են ցուցադրում Հայոց աշխարհի ժայռապատկերները.
Բնության բաղադրիչներ` գետ, լիճ, աղբյուր, լեռ:
Երկնային մարմիններ ու երևույթներ։ Հազարամյակների խորքից եկող քա

րեղեն ժառանգության մեջ փայլում է տիե
զե րագիտական շերտը՝ մարդու պատ կե րա
ցում ներն աշխարհակառույցի, երկնոլորտի 
ու երկնային երևույթների, տա րե ղա նակի, օր 
ու տարվա մասին: Հայոց բնատարածքում 
ժայ ռա քա րե րին փորագրվում էին Արևի ու 
Լուսնի, մոլորակների ու աստղերի, աստ

1 Ժայռապատկերների տեղադրությունը տե՛ս Թոխաթեան Կ., Մաշտոցյան տառաձևերի և դրանց 
ժայռապատկեր նմանակների աղերսների շուրջ. «Բազ մա վէպ», Վենետիկ, Ս. Ղազար, 2003, հմ. 14, 
էջ 8190 և հղված գրականությունը։
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ղա խմբերի ու համաստեղությունների2, ինչպես նաև բներևույթների՝ կայ ծա կի, 
անձրևի, գիսավորի, խոշոր ասուպի (երկնաքարի անկման երևույթի) պատ
կեր ներ: Առասպելաբանորեն մեկնելով շրջակա աշխարհը՝ մեր նախնիները 
ոգե ղենացնում ու մարդեղացնում էին երկնային լուսատուները, մարմիններն ու 
երևույթ ները, ձևավորում դրանց ոգիների ու աստվածների պաշտամունք:

Կեն դա նի բնու թյու նը ներ կա յաց նում են մարդն ին քը և բազ մա թիվ կեն դա նի նե
րը, որ հիմ նա կա նում այ ծեր են, ուս տի և ժո ղո վուրդն իրա վամբ «իծագ րե ր» է կո չել 
ժայ ռա պատ կեր նե րը: Շատ են եղ ջե րո ւի, ձի ու, ցլի ու եզան, զուբ րի, տու րի, հատ
կա պես օձե րի պատ կեր նե րը: Պատ կեր ված թռչուն նե րը հիմ նա կա նում ջրլող են: 
Որ սա կեն դա նի նե րի այ սօ րի նակ բազ մա զա նու թյան դեպ քում բնա կան է, որ պի տի 
լի ներ գի շա տիչ նե րի (հո վազ, հե պարդ, գայլ, աղ վես, վա րազ, արջ) հզոր բա նակ։

Առասպելական էակներ: Սրանք հիմ նա կա նում վի շապ ներ են: Հան դի պում են թե՛ 
մե կու սի, թե՛ խմբա կան տե սա րան նե րում, խա
ղաղ դիր քում: Հիմ նա կա նում օձան ման ու ցլան
ման են, մի ագ լուխ, բազ մեղ ջյուր ու բազ մոտն: 
Գու ցե պարզ վի նաև այն նա խա տի պը, որից 
ծա գել են վի շապ նե րի և դրանց տես քի մա սին 

պատ կե րա ցում նե րը, քան զի վի շա պա պատ կեր նե րի առ կա ամ բողջ բազ մա զա նու
թյունն, այ նո ւա մե նայ նիվ, շատ ընդ հան րու թյուն ներ ու նի: Հա յաս տա նում վի շապ ներն 
ամե նուր են` ջրանցք նե րի սկզբնա մա սում և աղ բյուր նե րի ակունք նե րում, կա րաս նե
րի ու բեր դե րի պա տե րին, ման րան կար նե րում ու գոր գե րում, բա նա հյու սու թյան մեջ ու 
Մով սես Խո րե նա ցու «Հա յոց պատ մու թյա ն» էջե րում։

Մարդու գործունեություն և կեն ցաղ։ 
Կան որ սա ձև եր, մար տա ձև եր ու մար զա ձև
եր, պար, անաս նա պա հա կան զբաղ մունք
ներ` ըն տե լա ցում, վար ժե ցում, խա չա սե րում 
ցու ցադ րող նկար ներ։

Մարդու գործունեության տեխ նի կական արդյունքներ ու հմտություններ: 
Սրանք ևս շատ են` սայլ, սահ նակ, բրիչ, արոր, շի նու թյուն ներ` կա ցա րան, փա

րախ, սյուն, աշ տա րակ: Բազ մա թիվ են որ սի 
պա րա գա նե րը` նետ ու աղեղ, կա պարճ, նի
զակ, վա հան, օղա պա րան, մա հակ, գուրզ, 
ցանց: Կրա կի, օջա խի կամ որ սը խո րո վե լու 
ուղ ղա կի պատ կե րում ներ չկան, ին չը թե րևս 
սրբա զան ար գել քի գո յու թյան վկա յու թյուն է:

2 Մթամած երկնքի աստղածովերում կողմորոշման համար մարդը պայծառ աստղերով մտովի 
ձևա վորել է կայուն ու հիշելի պատկերներ՝ համաստեղություններ: Երկնոլորտն աստղային տների 
բաժանելու ավանդույթը տարածված է եղել Հայկական լեռնաշխարհի բնիկների՝ հայերի միջա վայ
րում, որոնք երկնքի՝ հյուս. կիսագնդից երևացող մասում առանձնացրել ու անվանակոչել են 12 կեն
դանակերպները (զոդիակոս):
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Մարդկային գիտական մտքի ար գա սիք
ներ և կիրառական նշանակությամբ պատ
կերներ։ Դրանք են քար տեզհա տա կագ ծե րը` 
տե ղան քի, ջրա յին ցան ցի ու աստ ղա յին երկն
քի, տա րա տե սակ օրա ցույց նե րը` արե գակ նա
յին, լուս նա յին, աստ ղա յին: Կան նաև Երկ րի 
կող մե րը, արև ա ծա գի և մայ րա մու տի կե տե րի 
դիր քե րը նշող կողմ նա ցույց ներ:

Պաշտամունք։ Որոշ պատ կեր ներ ար տա ցո լում են նախ նա դա րյան, նա խաք
րիս տո նե ա կան հա վա տա լիք ներ, ծե սեր, նախ նի նե րի ու հե րոս նե րի, որ սի ու երկ
րա գոր ծու թյան աստ վա ծու թյուն նե րի, մայ րու թյան ու պտղա բե րու թյան, ժա մա նա
կի, բա րի ու չար ու ժե րի և ոգի նե րի պաշ տա մունք:

Արվեստի դրսևորումներ։ Առ հա սա րակ, նախ նա դա րից կամ նույ
նիսկ ան տիկ շրջա նից մեզ հա սած յու րա քան չյուր կա ռույց, առար կա 
ու պատ կեր ար վես տի գործ է հա մար վում՝ ան կախ ար դի գե ղա գի
տա կան չա փա նիշ նե րից: Ահա յու րօ րի նակ մի բարձ րա քան դակ ժայ
ռա պատ կեր` ասես դի ման կար:

Ճշգրիտ պատկերումներ։ Կան մի ստվար խումբ ժայ ռա պատ
կեր ներ, որոնք այն պի սի ճշգրտու թյամբ են ար ված, 
որ հնա րա վո րու թյուն կա տար բե րե լու ցե ղա կից կեն
դա նա տե սակ նե րը, ասենք՝ բադջրա հավ, վիթեղ նիկ, 
շունգայլ3: Վստա հե լով նախ նա դա րյան նկար չի իրա
պաշ տու թյա նը` հնէ ա բա նը կա րող է եզ րա կա ցու թյուն 
անել ան ցյա լում տվյալ կեն դա նու տես քի ու վար քի 
մա սին, ինչն ան փո խա րի նե լի է հատ կա պես ան հե տա
ցած կամ ոչն չաց ված կեն դա նա տե սակ նե րի դեպ քում:

Պատ կեր նե րի մի մա սը խիստ ուր վագ ծա յին է. սա 
հա վա նա բար ու նե ցել է արագ նկա րե լու կամ էլ կա րև ո րը երկ րոր դա կա նից զա տե
լու նպա տակ: Դրա օրի նակն են եր կոտն կամ մի եղ ջյուր այ ծե րը:

Բազ մա թիվ են անո րոշ, առայժմ իմաս տա բա նո րեն ան հաս կա նա լի, անըն կա
լե լի նշան նե րը` պա րույր, սլաք, ու ղիղ և կոր գծեր, շրջա նիկ ներ, կե տախմ բեր, ճա
ռա գայթ ներ: Դրանց մի մա սը գու ցե զար դա նախ շեր են, բայց մյուս ներն ան կաս
կած գա ղա փա րագ րեր են, մե հե նագ րեր: Սրանց թվում շատ են տա ռեր հի շեց նող 
նշան նե րը, սա կայն գրե թե չկան իրար կից տա ռան ման նշան ներ: Եղած ներն էլ 
եր բեք բառ չեն կազ մում: Թեև... ոչինչ ան հա վա նա կան չէ։

Առ հա սա րակ, հնա գույն հու շար ձան նե րի տա րի քի որո շու մը հնա գի տու թյան 
3 Մարդու կողքին կամ հանգիստ դիրքում պատկերված կենդանին հավանաբար շունն է, իսկ մեկուսի, 
լարվածություն արտահայտողը` գայլը։
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ու մշա կու թա բա նու թյան հիմ նա րար խնդիր նե րից է: Ժայ ռա պատ կե րի դեպ քում 
սա բար դա նում է առա վե լա գույն չա փով, քա նի որ անհ նար է կի րա ռել ժա մա
նա կագր ման ավան դա կան՝ բնա գի տա կան եղա նակ նե րը4: Ուս տի կի րար կե լի 
են մնում մի այն հա րա բե րա կանհա մե մա տա կան եղա նակ նե րը, որոնք ժայ ռա
պատ կեր նե րի ստեղծ ման տա րի քը նշում են 12 հզ. տար վա ճշտու թյամբ, այն էլ՝ 
անուղ ղա կի ո րեն: Այ սինքն՝ ժայ ռա պատ կե րի տա րի քը որոշ վում է՝ ոճա բա նո րեն ու 
տի պա բա նո րեն հա մե մա տե լով այն մո տա կա կա ռույց նե րի (բնա կա տե ղի, կա ցա
րան, դամ բա րա նա դաշտ) և մեր ձա կայ քում հայտ նա բեր ված իրե րի (գոր ծիք, խե
ցե ղեն, զենք, զարդ) հետ: Ըն դուն ված է, որ Հա յաս տա նում ժայ ռա պատ կեր ման 
ոլոր տը հա րա տև ել է մ.թ.ա. 72րդ հա զա րա մյակ նե րում՝ երկ րա գոր ծու թյանն ու 
նստա կյաց կյան քին անց նե լուն հա մըն թաց: Եվ գրի զար գըն թա ցի հա ջորդ՝ առա
վել հար մար ձև ե րի լայն կի րառ ման հե տև ան քով աս տի ճա նա բար ան կում է ապ րել 
մ.թ.ա. II և I հա զա րա մյակ նե րի մի ջև: Ինչ խոսք, մարդ կա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
գրա վոր նոր ձև ե րը (վան կա գիր, հնչյու նա գիր), ավե լի արագ, ճշգրիտ ու մի ար ժեք 
են ար տա հայ տում տե ղե կու թյուն ու զգաց մունք, նաև` ավե լի զանգ վա ծա յին են, 
թե պետ պա կաս ար տա հայ տիչ ու պատ կե րա վոր:

Ժայ ռա պատ կեր նե րը փաս տո րեն մ.թ.ա. VII I հա զա րա մյակ նե րի պատ մա կան 
իրա կա նու թյան բա ցա հայտ ման մի ջոց են: Դրանք պատ կե րագ րո րեն ար տա ցո
լում են վաղն ջա կան ան ցյա լը, դրա նով իսկ ծա ռա յում իբ րև պատ մա գի տու թյան 
ու մշա կու թա բա նու թյան սկզբնաղ բյուր: Սա կայն այ սօ րի նակ տե ղե կատ վա կան 
աղ բյու րը հա վաս տի կլի նի մի մի այն այն դեպ քում, եթե դի տարկ վի և ու սում նա
սիր վի ամ բող ջու թյամբ, որ պես հա մա կարգ, այ սինքն՝ բո լո րը հայտ նա բեր վեն, 
գրանց վեն ու մշակ վեն տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով (լու սան կար, տե սան կար, 
ար տան կար, պատ ճեն, օդան կար): Մեր մշա կած դա սա կարգ ման հա մա կար
գով յու րա քան չյուր ժայ ռա պատ կեր նկա րագր վում է մոտ 400 բնու թագ րով: Եվ 
դա պետք է իրա կա նաց վի առ կա մոտ 20 հզ. և սպաս վե լիք, հայտ նա բեր վե լիք 
1015 հզ. ժայ ռա պատ կեր նե րի հա մար: Նկա րագր վում է ժայ ռա պատ կե րը՝ որ
պես հնագիտական հուշարձան, քարաբեկորը, որի մակերեսին է պատկերը, 
պատկերակիր մակերեսը, պատկերն ինքը, պատկերը կազմող ակոսը և 
հուշարձանի շրջապատը։

Դա սա կար գումն ընդգր կում է բնա կան ու մարդ կա յին ազ դե ցու թյան բո լոր գոր
ծոն նե րը` փո րագ րում, ուղ ղում, լրա ցում, վրան կար, վե րան կար, թար մա ցում, փչա
ցում, մաշ վածք, ավե րում, տե ղա փո խում, նաև` ու սում նա սի րում: Հաշ վի են առն ված 
ֆի զի կա կան, քի մի ա կան, երկ րա բա նա կան, կեն սա բա նա կան ազ դե ցու թյուն նե րը, 
մար դու կա մա յին ու ակա մա գոր ծու նե ու թյան գրե թե բո լոր հե տև անք նե րը: Այս բո
վան դակ տե ղե կու թյուն նե րը պետք է հա մա կարգ վեն, որով և կստեղծ վի տվյալ նե
րի լի ա կա տար շտե մա րան: Դա կնպաս տի հա մա մարդ կա յին նշա նա կու թյան մի 
շարք առեղծ ված նե րի բա ցա հայտ մա նը, քան զի հա յոց ժայ ռար վես տը որո շա կի ո րեն 
առանձ նա նում է իր հնու թյամբ, առաջ նայ նու թյամբ, բազ մա ժան րու թյամբ և, որ շատ 
կա րև որ է, «գի տա կա նու թյամ բ» ու կի րա ռա կա նու թյամբ։

Հայաստանում են հնագույն ժայռապատկերաբանության ակունքները... 
Վաղմիջնադարյան 1500ամյա գրականության մեջ կան դրանց արարման մասին 

4 Ռադիոածխածնային, բուսաժամանակագրական, հնամագնիսական, ծաղկափոշային, լուսա շա
րա կային (սպեկտրալ), գունանյութի ու կոլագենի վերլուծությամբ և այլ եղանակներ:
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մատենագիտական հնագույն հիշատակումներ5:
Հայաստանում ժայռապատկերների գոյության երկու հիշատակում ունի 

Մովսես Խորենացին: Հրաշապատումի ձևով նա փրկել ու մեզ է հասցրել 
ժայռագրության ու տառաստեղծման աղերսների հնագույն մի վկայություն` 
Մաշտոցի երազը. «Եվ տեսանէ ոչ ի քուն երազ և ոչ յարթնութեան տեսիլ, այլ ի 
սրտին գործարանի երևութացեալ հոգւոյն աչաց թաթ ձեռին աջոյ՝ գրելով ի վերայ 
վիմի Ա, Ե, Է, Ը, Ի, Ո, Ւ, զի որպէս ի ձեան վերջք գծին կուտակեալ ունէր քարն»6:

Ժայռափորագրման առթիվ պատմահոր երկրորդ վկայությունը դյուցազն Տորք 
Անգեղի՝ արծիվներ գրելու մասին է. «Երգէին նմա բուռն հարկանել զորձաքար 
վիմաց ձեռօք, ուր ոչ գոյր գեզութիւն, և ճեղքել ըստ կամաց մեծ և փոքր. և քերել 
եղնգամբքն և կազմել որպէս տախտակ, և գրել նոյնպէս եղնգամբք իւրովք 
արծուիս և այլս այսպիսիս»7:

Առավել ուղղակի վկայություն է հաղորդում VII դ. հայ մեծ իմաստասեր, աստ
ղա գետ ու տոմարագետ Անանիա Շիրակացին. «Զգայարանք առաջնոցն սուր էին 
քան զայժմուցս, զոր վկայեն բազումք. վասն որոյ ոչ միայն զարեգական գնացս 
կարացին նկատել, այլ եւ զբոլոր լուսաւորացս կարացին դրոշմել եւ ճանաչել8:

Հայոց գիտության հսկայի պահպանած այս հատվածն առանձնահատուկ 
նշանակություն ունի. սա աշխարհում հայտ նի 
հնագույն գրավոր վկայությունն է աստղա գի
տական ժայռապատկերների վաղեմության և 
հավաստիության, քանզի դրոշմել բառը քարի 
վրա փորագրել, արձանագրել, քանդակել է 
հուշում: Ասվածի վառ ապացույց է Գեղամա 
լեռների Աստղաբերդ հնավայրում 1990 թ. 
նկատածս այս ժայռապատկերը:

Սա աստ ղա գի տա կան գրան ցում նե րի աղյու սակ է, որ նշում է որևէ եր կու լու
սա տո ւի (մո լո րակ, աստղ կամ հա մաս տե ղու թյուն) տե սա նե լի ու թյան պայ ման նե
րը մեկ տեղ: Հնա գույն մեր նախ նին՝ իր ժա մա նա կի աստ ղա գե տը, այս եղա նա կով 
է տե ղե կու թյուն ներ կու տա կել լու սա տու նե րի դիր քի և տե սա նե լի ու թյան մա սին և 
ապա մի այն եզ րա կա ցու թյուն ներ արել դրանց շարժ ման մա սին:

Հայաստանում են նաև նորօրյա ժայռապատկերաբանության ակունքները. 
աշ խար հում առաջին անգամ (1886 թ.) Հայաստանի գիտական մամուլում է 
ժայռապատկեր հրա տարակվել և իրատեսորեն մեկնաբանվել9:  Եպիսկոպոս, 
հայագետ Մեսրովբ Սմբատ յանցը Մայր Աթոռի կրոնաբարոյական, պատմա
բանասիրական և ազգային «Արարատ» ամսագրում հրատարակել է Մաստարայի 
5 Առա վել վաղ` մ.թ.ա. V դ., ժայ ռա փո րագր ման մա սին հի շա տա կում է Հե րո դո տո սը, բայց դա լոկ 
եգիպ տա կան հար թա քան դակ նե րի ու պատ կե րագ րե րի մա սին է. «Նրանք են առա ջին ան գամ զո-
հա րան ներ, ար ձան ներ և տա ճար ներ կանգ նեց րել աստ ված նե րին և կեն դա նի ներ փո րագ րել քա րե րի 
վրա»: Տե՛ս Հե րո դո տոս, Պատ մու թյուն ինը գրքից, թարգմ. Ս. Կրկյա շա րյա նի, Եր., 1986, 2.4, էջ 90:
6 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Տփղիս, 1913 (Եր., 1991), Գ գիրք, ԾԳ, էջ 327:
7 Անդ, Բ գիրք, Ը, էջ 115
8 Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտութիւն և տոմար, Եր., 1940, ԾԹ, էջ 83 84:
9 Աշխարհում ժայռապատկերներ հայտնաբերվել էին դրանից ընդամենը յոթ տարի առաջ (1879 
թ.) Իսպանիայի Ալտամիրա անձավում: Սակայն ...  Եվրոպայի գիտական աշխարհն ու կաթոլիկ 
եկեղեցին փութացին ներկայացնել դրանք իբրև կեղծարարություն, քանի որ դրանց ակնհայտ 
հնությունն ընդունելը կհակասեր կրոնական դոգմային՝ վկայելով «նախաարարչական» շրջանում 
մարդկության, առավել ևս արվեստի գոյությունը:
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նորահայտ ժայռապատկերը՝ նախապես ծավալելով նամակագրական լայն 
քննարկում: Դրա արդյունքում նա ժայռապատկեր երևույթը համարձակորեն ու 
ողջախոհաբար որակել է որպես... «մեզ աւանդուած հնութեան նշխարներ՝ …
թարգման նոցա ժամանակի զգացմանց և սրտից»...10:

20րդ դարասկզբին մեծն Կոմիտասն է Արագածի լանջերին ժայռապատ կեր ներ 
նկատել11, այնուհետև՝ լեզվաբան Գրիգոր Ղափանցյանը12: Ժայռապատկերների 
հայտնաբերումները և ուսումնասիրությունները շարունակել են արվեստաբան 
Լևոն Լիսիցյանը,  երկրաբան Ալեքսանդր Դեմյոխինը, հնագետներ Աշխարհբեկ 
Քալանթարը, Սանդրո Սարդարյանը, Գրիգոր Կարախանյանը, Հարություն Մար
տի րոսյանը, ճարտարապետ Սուրեն Պետրոսյանը, պատմաբան Պավել Սաֆյանը13:

1987 թվականից էլ տողերիս հեղինակն է սկսել հետազոտել Գեղամա ու 
Վարդենիսի լեռների, Արագածոտնի ու Սյունիքի հնավայրերը՝ հատկապես 
կարևորելով լուսանկարչական գրանցումն ու տեսանկարահանումը։ Հավաքածուն 
պարունակում է մոտ երկու հազար լուսանկար և տեսանյութ։ Կազմված է մոտ 
1200 ժայռապատկերի ու հարակից հուշարձանների 45 մ ճշգրտության քարտեզ։ 
Հրատարակության է պատրաստ 500 գունավոր լուսանկար ընդգրկող «Գեղամա 
լեռների ժայռապատկերները» ատլասը։

Հայաստանի տասնյակ հազարավոր ժայռապատկերներն իրենց քանակով ու 
կուտակվածությամբ, բովանդակության ու տեսականու հարստությամբ եզակի են 
Հին Աշխարհի մշակույթում. սա վկայում է պատմամշակութային ժառանգության 
այս կարևոր ոլորտում մեր նախնիների նշանակալի ավանդը: Հնագույն հայերը 
նպատակային գործունեության այս ասպարեզում դրսևորել են որոշակիորեն 
հատուկ, սրբազնական և ակնածալի վերաբերմունք, ինչն էլ փաստում է այս 
սկզբնաղբյուրի հավաստիությունը:

Բազմակողմանի և լիարժեք ուսումնասիրման դեպքում ժայռապատկերները 
կարող են հզոր միջոց դառնալ հայոց բազմադարյան պատմության ու մշակույթի 
անհայտ ու առեղծվածային էջերի վերհանման ասպարեզում, նաև ունակ են 
ծանրակշիռ կռվաններ տրամադրելու հայոց ծագումնաբանության, բնիկության 
ու ժողովրդագրական խնդիրների բացահայտման համար։

Հայոց երկրի ժայռապատկերները երկնել է բազմահազարամյա, բնիկ, 
նստակյաց, մեկ միասնական ազգ (էթնոս)` հայերը: Հայ մշակույթի հիմնարար 
ճյուղերին միահյուս այս ոլորտը` ժայռապատկերումը, հայոց դեպքում բնածին է և 
առաջնային, տարածաժամանակային առումով` որոշակիորեն մենաշնորհային: 
Դա եղել է հային բնորոշ, հարազատ ու ավանդական:

Կարեն Թոխաթյան

10 Սմբատեանց Մ. եպս., Բևեռաձև արձանագրութիւն, «Արարատ», 1886, հմ. 11, Վաղարշապատ, 
էջ 499503։
11 ՏէրՄովսէսեան Մ. մագ. եպ., Արարատի և Արագածի գագաթներին, «Արարատ», 1913, հմ. 1, էջ 66:
12 Ղափանցեան Գր., Հնութեան մի քանի յիշատակարաններ, «Արարատ», 1914, հմ.1, էջ 95:
13 Լիսիցյան Լևոն, [Գեղամա լեռների ժայռապատկերներից], գերմաներենից թարգմ. Գ. Ա. 
Տիրացյանը, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1972, հմ.1, էջ 517, Քալանթար Աշխ., 
Արագածը պատմության մեջ, Եր., 1935, էջ 7377, նկ. 22, 23, Սարդարյան Ս. Հ., Նախնադարյան 
հասարակությունը Հայաստանում, Եր., 1967, էջ 113122, Կարախանյան Գ. Հ., Սաֆյան Պ. Գ., 
Սյունիքի ժայռապատկերները, Եր., 1970, Մարտիրոսյան Հ. Ա., Իսրայելյան Հ. Ռ., Գեղամա լեռների 
ժայռապատկերները, Եր., 1971, Պետրոսյան Ս., Հայկական ժայռապատկերներ, Եր., 2005:
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