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Հայոց լեզվի պատմության սույն դասընթացը նպատակ ունի բուհերի 

հումանիտար ֆ ակուլտետների ուսանողությանը, ինչպես նաև լեզվի 

պատմության հարցերով զբաղվողներին ներկայացնելու հայոց լեզվի 

պատմության գրային շրջանի հիմնախնդիրները, որոնք ներառում են 

լեզվի պատմության շրջանները՝ նրանց բնորոշ ենթաշրջաններով (V–XXI 

դարեր), լեզվական իրողությունների համաժամանակյա վիճակն ու կրած 

տարժամանակյա փոփոխությունները, որակական փոփոխություններով 

պայմանավորված՝ լեզվափուլերի հերթագայությունը և այլ հարցեր։ 

Հայերենի նախագրային և գրային ժամանակաշրջանների վերաբերյալ 

կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, այդ թվում` մենագրություններ, 

բուհական ձեռնարկներ, ակնարկային հետազոտություններ, 

ատենախոսություններ և այլն։ 

Հրապարակի վրա են Հր. Աճառյանի, Մ. Աբեղյանի, Գր. Ղափանցյանի, 

Ստ. Մալխասյանցի, Գ. Ջահուկյանի, Ա. Ղարիբյանի, Գ. Սևակի, Էդ. 

Աղայանի, Ա. Ա. Աբրահամյանի, Ա. Գ. Աբրահամյանի, Վ. Առաքելյանի, Վ. 

Քոսյանի, Հ. Մուրադյանի, Մ. Մուրադյանի, Ս. Ղազարյանի, Հովհ. 

Բարսեղյանի, Ռ. Ղազարյանի, Լ. Հովսեփյանի և ուրիշ հայագետների 

աշխատությունները՝ նվիրված թե՛ հայերենի պատմական 

քերականության և թե՛ հայ գրական լեզվի պատմության առանցքային 

հարցերին։ 

Հարցերի քննության բազմազանությունը և նրանց տեխնիկական–

հրատարակչական տարածվածությունը ուսանողի, նույնիսկ դասախոսի 

համար ստեղծում են որոշակի դժվարություններ, ուստի մենք կարևոր 

ենք համարում հայերենի գրային շրջանի հարցերն ամողջացնելու և մեկ 

գրքով ներկայացնելու խնդիրը։ Դասագիրքը (կամ դասընթացը) գիտական 

մենագրություն չէ. այն գիտահանրամատչելի ձեռնարկ է, որ ներառում է 
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հրապարակի վրա եղած ուսումնասիրությունների որոշակի տեսական և 

փաստական նյութեր, որոնք մատուցում է մեթոդական որոշակի 

սկզբունքներով՝ դրանք համապատասխանեցնելով առարկայի 

(դասընթացի) ծրագրային պահանջներին։ Ըստ այդմ, սույն ձեռնարկում 

վկայված լեզվական նյութերն ու տեսական վերլուծությունները տրվում 

են հստակ հղումներով, որով պահպանվում են շարադրանքի գիտական 

բարեխղճությունն ու գիտական աշխատանքներից օգտվելու 

չափանիշները։ 

Ելնելով բուհական համակարգում դասավանդելու մեր բազմամյա 

փորձից (հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հայ գրական լեզվի 

պատմություն, բարբառագիտություն, գրաբար)՝ մենք աշխատել ենք 

ուսանողի սեղանին դնել հայոց լեզվի պատմության մատչելի ձեռնարկ՝ 

դասընթացը հնարավորինս դյուրին յուրացնելու ակնկալությամբ։ 

Մասնագիտական առանձին խնդիրներ խորությամբ յուրացնելու 

նպատակով յուրաքանչյուր բաժնից հետո ուսանողին հանձնարարվում է 

որոշակի տեսական գրականություն՝ այն մշակելու և դրանով իսկ 

ամբողջացնելու առարկայի վերաբերյալ սահմանված գիտելիքների 

շրջանակները։ 

Հայոց լեզվի ընդհանուր պատմությունը ներառում է նախագրային և 

գրային ժամանակաշրջաններ։ 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Գ. Ջահուկյանը սպառիչ 

քննության է ենթարկել հայոց լեզվի պատմության նախագրային 

ժամանակաշրջանի առանցքային հարցերը, և այն, որ բուհական 

համակարգում շեշտը դրվում է լեզվի գրավոր շրջանի 

ուսումնասիրութան վրա, մենք քննության առարկա ենք դարձրել հայոց 

լեզվի պատմության գրային ժամանակաշրջանի հիմնախնդիրները։ 

Բարձրագույն դպրոցի ուսումնական ծրագրերում այդ առարկան 

տրվում է բովանդակային երկու կտրվածքով՝ պատմական 

քերականություն և հայ գրական լեզվի պատմություն։ 

Մենք նախընտրում ենք այդ երկու բաժինները հնարավորինս 

ներկայացնել միասնաբար. հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի 



 
 

հետ համատեղ ուսուցանել նաև պատմական քերականության 

առանցքային հարցադրումները՝ նկատի ունենալով ուսումնասիրության 

ընդհանուր լեզվական իրողությունները, խնդիրներն ու նպատակները։ 

Գրական լեզվի պատմությունը վերաբերում է լեզվի արտաքին կողմին, 

այն է` լեզվի պատմության շրջանաբաժանում, լեզվական շրջանների և 

նրանց հատուկ ենթաշրջանների բնութագրություն, գրի և գրականության 

սկզբնավորում, բանավոր–խոսակցական և գրական լեզուների 

փոխհարաբերություն, լեզվական տարբերակների առկայություն, 

գրական լեզվի նորմավորում, ուղղագրական և ուղղղախոսական 

բարեփոխություններ և այլն։ Պատմական քերականությունն 

ուսումասիրում է լեզվի ներքին (բովանդակային) կողմը, բացահայտում է 

լեզվական միավորների ծագումը, տարժամանակյա դիտվածքում դրանց 

կրած փոփոխությունները, որոնք ներառում են լեզվական համակարգի 

բոլոր մակարդակները։ 

Այս երկու բաժինները սերտորեն առնչվում են ինչպես միմյանց, 

այնպես էլ լեզվի պատմության շրջանաբաժանման խնդիրների հետ։ 

Ուստի, որպես այդ բաժինների համար ընդհանրական հարցադրում, 

նախ տրվում է նրանց բնութագրությունը, որից հետո անդրադարձ է 

կատարվում առանձին բաժինների տեսական հարցերի 

մեկնաբանությանն ըստ լեզվափուլերի համաժամանակյա 

գոյավիճակների և ըստ լեզվական համակարգի կրած տարժամանակյա 

փոփոխությունների։ 

Հեղինակներ 

Երևան, 2016 
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Üºð²ÌàôÂÚàôÜ 
 

1. Ð²Úàò Èº¼ìÆ ä²îØàôÂÚ²Ü àôêàôØÜ²êÆðàôÂÚ²Ü  
²è²ðÎ²Ü àô ÊÜ¸ÆðÜºðÀ 

 
Լեզվի պատմությունը լայն ըմբռնում ունի. այն լեզվի ամբողջական 

պատմությունն է` իր բոլոր շրջաններով ու դրսևորումներով։ Այդպիսին է 

նաև հայոց լեզվի պատմությունը, որը, որպես գիտաճյուղ, բանասիրական 

ֆակուլտետում ուսումնասիրվում է երկու բաժնով` 

1) պատմական քերականություն, 

2) գրական լեզվի պատմություն։ 

Պատմական քերականություն եզրույթը գործածվում է բուն 

նշանակությամբ և վերաբերում է լեզվի տարբեր մակարդակների 

միավորների պատմական ընթացքին` ցույց տալով «նրանց 

փոփոխությունն ու կյանքը, նոր առաջացող երևույթների գործառության 

ոլորտները, դրանց տարածման սահմանները. լեզվական երևույթների 

գործառության սահմանափակման կամ ընդլայնման նկատվող 

միտումները…» (ՀՄՊՔ, I, 7)։ 

Քերականություն եզրույթը գործածվում է լայն առումով և ներառում է 

ոչ միայն ձևաբանությունն ու շարահյուսությունը, այլև 

հնչյունաբանությունն ու բառագիտությունը, դեռ ավելին. նրանում 

պակաս դեր ու գործառություն չունեն բարբառագիտությունն ու 

ոճաբանությունը։ 

Պատմական քերականությունը կատարում է լեզվի մակարդակների 

պատմական ուսումնասիրություն. լեզվի մակարդակներն առանձին–

առանձին քննության են ենթարկվում, որի համար էլ ձևավորվում են 

պատմական քերականության բաժինները` պատմական 

հնչյունաբանություն, պատմական բառագիտություն (բառակազմություն 
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և իմաստաբանություն), պատմական ձևաբանանություն, պատմական 

շարահյուսություն, ինչպես նաև պատմական բարբառագիտություն և 

պատմական ոճաբանություն։ 

Հայերենի զարգացման փուլերը (շրջանները) լեզվական նյութի 

պատմական քննության առումով հավասարարժեք են, սակայն գրաբարն 

առանձնանում է որպես պատմական շրջանի առաջին գրավոր 

արտահայտություն, ուստի գրավոր շրջանի քննվող միավորների 

սկզբնական–ելակետային վիճակը կարևորվում է, որից հետո նկատի են 

առնվում տեղի ունեցած փոփոխությունները։ 

Այստեղից էլ բխում է քննության հիմնական հայեցակետը. հայոց լեզվի 

պատմական քերականության գիտական ուսումնասիրման համար 

համեմատության եզր են դառնում գրաբարի լեզվական իրողությունները։ 

Պատմական քերականության ուսումնասիրության մեթոդն ու 

քննության եղանակներն ինքնատիպ են, որ պետք է բացատրել նյութի 

քննության պատմական բնույթով։ Վերջինս ենթադրում է պատմական 

բնութագրումներ ու վերլուծություններ, որոնց կարող են վերաբերել լեզվի 

նշանային համակարգի բոլոր միավորները` հնչյունական նվազագույն 

միավորներից մինչև շարահյուսական կառույցները։ 

Լեզվի տարբեր մակարդակների (հնչյունաբանություն, 

բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն և այլն) 

միավորների` տարբեր փուլերում կրած փոփոխությունները վեր հանելու 

համար, բնականաբար, գործադրվում են համաժամանակյա և 

տարժամանակյա մեթոդներ. համաժամանակյա կտրվածքով 

բնութագրվում են այս կամ այն փուլի լեզվական իրողությունները 

(ստատիկ վիճակով), իսկ տարժամանակյա կտրվածքով` այդ 

իրողությունների կրած պատմական փոփոխություններ (դիախրոնիկ 

վիճակով)։ Այդ ամենն իրականացնելու համար կիրառվում են այլևայլ 

ձևեր ու եղանակներ, ասենք` որևէ լեզվափուլում փոփոխությունների 

պատճառները որոշել նախորդ փուլի օրինաչափություններով, գտնել 

գործուն և ոչ գործուն տարբերակները, իսկ բավարար հիմքեր չունենալու 

դեպքում դուրս գալ տվյալ լեզվափուլի (կամ լեզվափուլերի) 
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շրջանակներից և դիմել նախագրային շրջանի, հնդեվրոպական 

նախալեզվի կամ ցեղակից լեզուների տվյալներին և այլն։ 

Հայ գրական լեզվի պատմության խնդիրն է ժամանակագրական 

հաջորդականությամբ ներկայացնել հայերենի ամբողջական 

պատմությունը` սկսած նախագրային շրջանից, գրավոր առաջին 

վկայություններից մինչև արդի ժամանակները։ Այդ պատմությունն 

ընդգրկում է հետևյալ հիմնական հարցերը` 

1. նախագրային հայերենի խնդիրը, 

2. գիր ու գրականության սկզբնավորումը և դրանք պայմանավորող 

պատմական հանգամանքները, 

3. գրական ու գրավոր լեզուների փոխհարաբերությունը, 

4. գրական լեզվի բանավոր–խոսակցական հիմքը, գրական ու 

խոսակցական լեզուների փոխհարաբերությունը, 

5. գրական ու խոսակցական լեզուների հասարակական դերը, 

6. գրական լեզվի մշակման հարցերը` կապված լեզվի գործառական 

պահանջների և արտալեզվական գործոնների (տնտեսական, 

պատմաքաղաքական փոփոխությունների) հետ, 

7. գրական լեզվի մշակման հետ կապված տեսական ու գործնական 

հարցերի քննարկումն ըստ լեզվի տարբեր շրջանների և այդ հարցերի 

գործնական արտահայտությունը գրական լեզվի մեջ, 

8. գրական լեզուն և լեզվական ավանդույթը, 

9. գրական լեզվի ունեցած դերը բանավոր լեզվի բնականոն 

զարգացման նկատմամբ, 

10. գրական լեզվի կրած փոփոխությունները հասարակական 

գործառույթների պայմաններում` կապված ժամանակային, 

տարածական և այլ գործոնների հետ, 

11. տարժամանակյա կտրվածքով գրական լեզվի հիմքի 

փոփոխությունը` պայմանավորված հասարակական կյանքում տեղի 

ունեցած քաղաքական–տնտեսական, ինչպես նաև լեզվի գործառական 

փոփոխություններով, 
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12. տվյալ տարածքում խոսվող լեզվի բարբառային բաժանվածության 

հարցերը ժամանակային տարբեր կտրվածքներում, 

13. լեզվական ոճերը, 

14. լեզվի տարբեր մակարդակների աստիճանական 

փոփոխություններն ու որակական անցումները (ՀՄՊՔ, I, 6–7)։ 

Այսպիսով` հայ գրական լեզվի պատմությունը հայոց լեզվի 

պատմության մի ծանրակշիռ բաժինն է, որի ուսումնասիրությունն իր 

նպատակներով ու խնդիրներով առանձնանում, տարբերվում է 

պատմական քերականության նպատակներից ու խնդիրներից։ Նրա 

ուսումնասիրությունը կատարվում է համաժամանակյա և 

տարժամանակյա մեթոդներով։ 

 

2. Ð²Úàò Èº¼ìÆ ä²îØàôÂÚ²Ü Þðæ²Ü²´²Ä²ÜàôØÀ 
 

Լեզվի որակական փոփոխությունների շրջանակներն առանձնացվում 

են իբրև նրա զարգացման շրջաններ կամ փուլեր։ Հայերենի անցած 

շրջանները որոշակի են, սակայն, ինչպես նկատում է Գ. Ջահուկյանը, 

դրանում «միշտ էլ նկատի է առնվում ժամանակագրական սահմանների 

պայմանականությունը» (ԶՀԼՄ, 77)։ 

Գրական հայերենի առաջին շրջանը սկզբնավորվում է գրերի գյուտով 

(5–11–րդ դարեր). խոսակցական լեզուն վերածվում է գրավոր լեզվի, 

դառնում է «գրի լեզու», որ հետագայում բնորոշվում է գրաբար եզրով։ 

Քանի որ գրաբարը հենց 5–րդ դարի սկզբին արդեն մշակված լեզու էր, 

պետք է կարծել, որ այն առաջացել է որոշակի տիպային լեզվի հիմքի վրա։ 

Երկրորդ փուլում (12–16–րդ դարեր) գրաբարը աստիճանաբար հեռանում 

է խոսակցական լեզվից` խոսակցական հիմքից, իսկ այդ խոսակցական 

լեզուն էլ, բնականաբար, տարբերվում է գրաբարի լեզվաքերականական 

ձևերից։ 

Պատմաքաղաքական հանգամանքներն առաջ են բերում լեզվական 

նոր իրողություններ, առաջանում են գրական լեզվի խոսակցական նոր 

հիմքեր, գրական նոր լեզուներ. երկրորդ շրջանում կիլիկյան շրջանի 

խոսակցական լեզվի հիման վրա կազմավորվում է միջին հայերենը։ 
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Երրորդ փուլում (17–րդ դարից սկսած) ձևավորվում է երկճյուղ 

աշխարհաբարը. Արարատյան բարբառի խոսակցական հիմքի վրա` 

արևելահայերենը, Պոլսի բարբառի խոսակցական հիմքի վրա` 

արևմտահայերենը։ 

Հայոց լեզվի պատմության շրջանաբաժանման հարցը զբաղեցրել է 

շատ լեզվաբանների։ Գիտական շրջանառության մեջ են Մխիթարյան 

միաբանների (մասնավորապես՝ Ա. Բագրատունու և Ա. Այտընյանի), Ստ. 

Նազարյանցի, Հր. Աճառյանի, Գ. Սևակի, Ա. Ղարիբյանի, Հ. Կուսիկյանի, 

Ս. Ղազարյանի և Գ. Ջահուկյանի տեսակետները։ 

Հայոց լեզվի պատմության շրջանաբաժանման առաջին փորձերը 

կատարել են Մխիթարյան միաբանները 19–րդ դարի կեսերին։ Նրանք 

անդրադարձել են միայն գրական հայերենի պատմության հարցերին` 

առանձնացնելով հայ գրականության պատմության փուլերին 

համապատասխանող հետևյալ շրջանները` 

1. 5 – 13,14–րդ դդ.` հայ գրականության և հայոց լեզվի համեմատական 

ծաղկման շրջան. 

2. 15 – 16–րդ դդ.` գրական ամլության և գրական լեզվի անկման շրջան. 

3. 17 – 19–րդ դարի կեսերը` գրական նոր շարժման և գրաբարի 

վերակենդանացման շրջան (առնչվում է Մխիթարյանների ծավալած 

գործունեության հետ). 

4. 19–րդ դարի կեսերից հետո` նոր գրականության և նոր գրական 

լեզվի` գրական աշխարհաբարի տիրապետության շրջան։ 

Որոշ հայագետներ վերը նշված ժամանակաշրջանում լեզվի փոփոխությունը 

դիտում են որպես լեզվի անընդհատ աղավաղման գործընթաց։ Դա պարզ 

երևում է Ա. Բագրատունու գործածած եզրերից (1852 թ.)  ̀

1) ոսկեդար` 5–6–րդ դդ., 

2) արծաթի դար` 7–12–րդ դդ., 

3) պղնձի դար` 13–րդ դար։ Դրանց հաջորդում են «երկաթի, խեցիի և 

վատթարագոյն ևս» դարեր, որոնց հեղինակներին Բագրատունին 

նույնիսկ չի էլ անդրադառնում (ԳՋՀԼԶՓ, 11)։ 
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Ա. Այտընյանը, ունենալով անհամեմատ առաջադիմական հայացքներ, 

հակադրվում է նախորդ մոտեցումներին և լեզվի զարգացումն ընդունում 

իբրև փոփոխությունների անընդհատ գործընթաց։ Նա նկատում է, որ 

ծնվել–ապրել–իր նմանին ստեղծել–մեռնել գործընթացները հատուկ են ոչ 

միայն մարդկությանը, այլև նրան վերաբերող շատ իրողությունների 

(ԱԱՔՔԱՀ, 31)։ Իր ուսումնասիրությունը կատարելով համեմատության 

եղանակով` Այտընյանը համեմատության ելակետ է ընդունում 

գրաբարը` այն համեմատելով աշխարհաբարի, մասամբ էլ բարբառների 

հետ։ Ընդ որում, իբրև կանոն, նա լեզվի մի որակի մեջ դիտարկում է մեկ 

այլ` նոր որակին հատուկ լեզվական միավորների տարրեր։ Ըստ նրա` 

լեզվի պատմությունը հին լեզվի մահացման և նորի զարգացման 

գործընթաց է։ Դրանից պարզ երևում է, որ լեզվաբանը տարբերում է 

գրական հայերենի երկու` իրար զուգահեռ որակ` գրաբար և 

աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզուներ` դրանցից առաջինը 

դիտելով «աւագանւոյ» կամ «ազատաց» լեզու, մյուսը` «գռեհիկ» կամ 

«գեղջկաց» լեզու (ԱԱՔՔԱՀ, 34)։ 

Պատահական չէ, որ գրաբարի մեջ աշխարհաբարի հետքեր որոնելով` 

նա հիմնականում տալիս է աշխարհաբարի արտահայտությունների 

(տարրերի) աճման շրջանաբաժանումը` 

1. 4–5–րդ դդ. («նախնական դարեր»). գրաբարի ծաղկման և 

մատենագրության մեջ աշխարհաբարի առանձին հետքերի շրջան. 

2. 6–7–րդ դդ. («միջին դար»). գրաբարի դեռևս շարունակվող 

կենդանության և աշխարհաբարի` գրաբարից բաժանված ու 

կերպավորված լինելու շրջան. 

3. 8–10–րդ դդ. («միջին դար»). «գրաբար մեռյալ լեզու և կերպավորյալ 

աշխարհաբար հայերեն». 

4. 11–14–րդ դդ. («ստորին դարեր»). նոր հայերենի «հինեն զատվիլն ու 

հառաջանալը», «նախնյաց ռամկորեն և աշխարհաբար 

մատենագրություն». 
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5. 15–19–րդ դդ. («հետին դարեր կամ նոր ժամանակներ»). 

«գաղթականությունք. նոր լեզվին ճյուղավորությունը կամ արդի հայերեն 

գավառականները» (ԳՋՀԼԶԿ, 12)։ 

Սա, իհարկե, լեզվի նկատմամբ բավարար պատմական մոտեցում է և 

բավական ճիշտ է արտացոլում լեզվի զարգացման վիճակը, սակայն 

հստակություն չկա «աշխարհաբար» եզրի գործածության, այլև գրաբարի 

և աշխարհաբարի փոխհարաբերության հարցերում։ Ա. Այտընյանը չի 

խուսափում Ա. Բագրատունու և այլոց կողմից գործածված վերոհիշյալ 

եզրերից։ Նա գործածում է «ավագանվո կամ ազատաց լեզու», «գռեհիկ 

կամ գեղջկական լեզու» անվանումները, որ վկայում է նրա` լեզվի բնույթի 

յուրատեսակ ըմբռնման մասին (ԳՋՀԼԶՓ, 13)։ 

Այսուհանդերձ, Ա. Այտընյանն իրավացիորեն նշում է, որ իրենք մի 

այնպիսի ժամանակահատվածում են ապրում, որը «միջակային 

կերպարանք ունի». հին լեզուն ընկել է և դեռևս չի մեռել, իսկ նորը դեռ 

կերպավորված չէ և ներկայացնում է մի ապականյալ վիճակ, որը 

նույնպես բնական է, քանի որ «սերմը չապականած՝ չի կրնար իւր նմանը 

յառաջ բերել» (ԱԱՔՔ, 40)։ 

Հր. Աճառյանը մեծ ներդրում ունի այս հարցի ուսումնասիրության մեջ։ 

Նախորդներից առաջ անցնելով` նա լեզվի պատմության մեջ ընդգրկում է 

նաև նախագրային շրջանը («նախահայերենը»)։ Սակայն նա զարգացումը 

հանգեցնում է «հնդեվրոպական կորիզի պարզ քանակական 

փոփոխությունների», իսկ այլ լեզուների հետ եղած 

«փոխազդեցությունների հարցը հանգեցնում է լոկ փոխառությունների» 

(ԳՋՀԼԶՓ, 14–15)։ Հր. Աճառյանը հիմնականում տալիս է բառապաշարի 

պատմությունը` հարևանցիորեն անդրադառնալով քերականական ու 

հնչյունական համակարգերին և բառիմաստային փոփոխություններին. 

լեզվի զարգացումը դիտելով իբրև բարեշրջություն` չի տեսնում 

որակական անցումները և չի նշում զարգացման շրջանների հստակ 

սահմաններ (օր.` միջին հայերենի և աշխարհաբարի միջև)։ 

Հր. Աճառյանի շրջանաբաժանումը հետևյալն է. 

Նախագրային ժամանակաշրջանում զանազանում է` 
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– նախամայր լեզու. 

– նախահայերեն. 

– մինչվիպասանական հայերեն (հայերենի կազմավորումը). 

– վիպասանական հայերեն (գրերի գյուտին նախորդած շրջանը)՝ 

նկատի ունենալով հին գուսանական երգերի պատառիկները (Գողթան 

երգերը), որ հին ժողովրդական բանահյուսությունից հասել են մեզ՝ 

Խորենացու (թվով 12) և Ագաթանագեղոսի ու Գր. Մագիստրոսի կողմից 

(մեկական երգ) գրի առնվելու շնորհիվ (ընդամենը 14 հատված)։ 

 

Գրային ժամանակաշրջանում զանազանում է` 

– մեսրոպյան (դասական) հայերեն` գրերի գյուտից մինչև 460 թ. 

(հիմնականում նույնն է վիպասանական հայերենի հետ). 

– հետմեսրոպյան հայերեն` 460 թ. մինչև 11–րդ դար. 

– միջին հայերեն` 11–րդ դարից սկսած (Հր. Աճառյանը միջին գրական 

հայերենի առաջին գրավոր նմուշ է համարում 1037–ին բժիշկ Բուսայիդի 

կողմից Վահրամ Սպարապետի որդ ի Գրիգորին գրված դեղագիրը` 

առանց նշելու, թե երբ է վերջանում միջին գրական հայերենը). 

– աշխարհաբար կամ նոր հայերեն։ 

Հր. Աճառյանը սահմանում է նաև աշխարհաբարի առաջացման 

ժամանակը՝ աշխարհաբարյան առաջին գրավոր նմուշ համարելով 1358 

թ. Բջնիի պատին առկա արձանագրությունը։ Սակայն անդրադառնալով 

աշխարհաբարի ակունքներին` նա նկատում է, որ «արդեն 7–րդ դարում 

ծլած պիտի համարել այն ժողովրդական լեզուն, որը հետագայում պիտի 

անվանեն աշխարհաբար»։ 

Հայոց լեզվի պատմության շրջանաբաժանման գիտական առաջին 

լուրջ փորձը կատարել է Գ. Սևակը (աշխարհաբարի պատմության 

առումով)։ Ընդունելով, որ գրաբարը ոչ թե հայ բարբառների մայրն է, այլ 

բարբառներից մեկի կամ մի քանիսի դուստրը, նա նշում է, որ գրաբարը 

տևել է 5–րդ դարից մինչև 8–9–րդ դարերը, միջին հայերենը` 9–17–րդ 

դարերը, որը տիրապետող է դառնում 12–րդ դարից մինչև Կիլիկյան 

թագավորության անկումը։ 
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Գ. Սևակն աշխարհաբարի պատմության շրջանը (17–րդ դարից մինչև 

մեր օրերը) բաժանում է չորս ենթաշրջանների` 

1. աշխարհաբարի կազմավորման կամ վաղ աշխարհաբարի շրջան 

(17–րդ դարից մինչև 19–րդ դար). 

2. աշխարհաբարի ձևավորման կամ լուսավորական շրջան (19–րդ 

դարի սկզբից մինչև 19–րդ դարի 70–ական թվականները)` 

նախահյուսիսափայլյան (1800–1858 թթ.) և հյուսիսափայլյան (1858–1870 

թթ.) ենթաշրջաններով. 

3. աշխարհաբարի ժողովրդականացման շրջան կամ դասական 

աշխարհաբարի շրջան (1870–1920  թթ.)` հետհյուսիսափայլյան (1870–

1900 թթ.) և նախախորհրդային (1900–1920 թթ.) ենթաշրջաններով. 

4. խորհրդային կամ համազգային լեզվի շրջան (1920 թ.–ից մինչև մեր 

օրերը)։ 

Գ. Սևակի շրջանաբաժանումից պարզորոշ նկատելի էր, որ նա 

հանիրավի մանրատում է լեզվի զարգացման ժամանակահատվածներն 

առավել փոքր շրջանների, որոնք, սակայն, այնքան էին սեղմ, որ չէին 

կարող էական դեր ունենալ այս կամ այն իրողության ձևավորման վրա։ 

Ս. Ղազարյանը գրական հայերենի պատմության շրջանաբաժանումը 

կատարում է հետևյալ ձևով` 

1. գրաբար, որը տևում է V դարից մինչև X դարը (այստեղ նա 

առանձնացնում է VI–VII դարերը` բնութագրելով որպես հունաբան 

հայերենի ձևավորման և զարգացման ենթաշրջան, որտեղ գաբարը 

ենթարկվել է զգալի փոփոխությունների). 

2. միջին հայերեն` X–XVI դդ. (միջին հայերեն ասելով` հեղինակը 

նկատի ունի X–XVII դարերում ստեղծված հայ գրականությունը, որը 

հասկանալի էր տարբեր բարբառներով խոսող հայ ժողովրդի տարբեր 

հատվածներին). 

3. աշխարհաբար` XVII դարից սկսած։ 

Ինչպես նկատելի է, Ս. Ղազարյանն ընդարձակում է միջին հայերենի 

սահմանները, բացի այդ` հստակ չեն անաջրպետված միջին հայերենի և 

աշխարհաբարի սահմանները (ասվածը վերաբերում է XVII դարին)։ 
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Պարզ երևում է նաև, որ Ս. Ղազարյանը ևս չի պահպանում գրական լեզվի 

պատմությունն ընդհանրապես լեզվի պատմությունից տարբերակելու 

պահանջը (որը կազմում է Գ. Ջահուկյանի շրջանաբաժանման կարևոր 

դրույթներից մեկը)։ 

Արարատ Ղարիբյանը ևս անդրադարձել է հայոց լեզվի պատմության 

հիմնական փուլերին՝ նկատի առնելով միայն գրական լեզվի 

պատմությունը. 

1. գրաբարի շրջան (412 թ.–12–րդ դար), 

2. միջին հայերենի շրջան (12–19–րդ դարի կեսեր), 

3. աշխարհաբար գրական լեզվի շրջան (1858–1920 թթ.), 

4. խորհրդային գրական լեզվի շրջան (1920–ից սկսած) (ԱՂՆԼՊ)։ 

Հայոց լեզվի պատմության գիտական շրջաբաժանումը կատարել է Գ. 

Ջահուկյանը։ Նա գիտականորեն մշակում–հստակեցնում է 

շրջաբաժանման սկզբունքները, ապա կատարում հարցի խոր ու 

բազմակողմանի քննություն։ 

Գ. Ջահուկյանը պատմահամեմատական վերլուծություններով 

բնութագրում է հնչյունական, բառապաշարային և քերականական 

իրողությունները` հիմք ընդունելով լեզվի ներքին (լեզվական 

օրինաչափություններ) և արտաքին (ժողովրդի պատմություն) 

գործոնների դերը։ Շրջանաբաժանման հիմքում նա դնում է լեզվի 

զարգացման օրենքների փոփոխականությունը։ Հեղինակը ճշգրտում է 

հայոց լեզվի զարգացման շրջանների և ենթաշրջանների սահմանները, 

թեև դրանք, ըստ իր վկայության, միշտ էլ հարաբերական բնույթ ունեն։ 

Նա տարբերակում է խոսակցական (բանավոր), գրավոր, գրական 

լեզուներ և բարբառներ հասկացությունները։ 

Գ. Ջահուկյանը նախ ընդունում է երկու մեծ ժամանակաշրջաններ` 

նախագրային և գրային, իսկ նախագրայինից առաջ` նախահայերենը, 

որը գործել է մինչև մ.թ.ա. III հազարամյակը և, լինելով հնդեվրոպական 

նախալեզվի բարբառ, հասկանալի է եղել հունարեն, պարսկերեն, 

ասորերեն, հնդկերեն և այլ բարբառներով խոսողներին։ 
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Ապա լեզվի պատմությունը բաժանում է շրջանների և 

ենթաշրջանների` 

Ա. Նախագրային ժամանակաշրջան` մ.թ.ա. III հազարամյակից մինչև 

մ.թ. IV դարի վերջը` երկու ենթաշրջաններով` 

I. Վաղնջական շրջան` III հազ.– մ.թ.ա. XIII դ.` երկու ենթափուլերով` 

1. սկզբնական վաղնջական` III հազ. (սկզբից մինչև վերջը), 

2. ուշ վաղնջական` II հազ. սկզբից մինչև մ.թ.ա. XIII դ.։ 

II. Հնագույն շրջան կամ հնագույն հայերեն` մ.թ.ա. XII դ. մինչև մ.թ. IV դ.` 

երկու ենթափուլերով` 

1. վաղ հնագույն` մ.թ.ա. XII դ. – մ.թ.ա. IV դ., 

2. ուշ հնագույն` մ.թ.ա. III դ. – մ.թ. IV դ.։ 

Բ. Գրային ժամանակաշրջան` V դարից մինչև մեր օրերը` երեք 

շրջաններով. 

I. Հին շրջան` մոտավորապես 5–11–րդ դդ.` երեք ենթաշրջաններով` 

1. դասական գրաբարի ենթաշրջան` 5–րդ դար, հատկապես մինչև V 

դարի կեսերը (406–460 թթ.), այն է` մինչ հունաբան դպրոցի 

սկզբնավորումը (460–480/481 թթ.), 

2. հետդասական գրաբարի ենթաշրջան` 6–7–րդ դդ., 

3. նախամիջին ենթաշրջան` 8–11–րդ դդ.։ 

II. Միջին շրջան` մոտավորապես 12–16–րդ դդ.` երկու 

ենթաշրջաններով` 

1. կիլիկյան նորմավորման ենթաշրջան` 12–14–րդ դդ., 

2. աշխարհաբարացման ենթաշրջան` 15–16–րդ դդ.։ 

III. Նոր շրջան` մոտավորապես 17–րդ դարի սկզբներից մինչև մեր 

օրերը` երեք ենթաշրջաններով` 

1. վաղ աշխարհաբարի ենթաշրջան` 17–րդ դարի սկզբներից մինչև 19–

րդ դարի կեսերը (1601–1850 թթ.), որին հատուկ են երեք տարատեսակ 

լեզուներ` 

1) գրաբար, 

2) «քաղաքական» կամ «քաղաքացիական հայերեն», 

3) բարբառներ։ 
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Դրանցից, այսպես կոչված, «քաղաքացիական հայերենն» է, որ 

ծառայում է որպես ընդհանուր հաղորդակցման միջոց` ունենալով 

բազմաթիվ տարբերակներ, որոնցից հետագայում գերիշխող են դառնում 

Արարատյան (ում ճյուղ) և Պոլսի (կը ճյուղ) բարբառները։ 

2. Երկճյուղ աշխարհաբարի ենթաշրջան` 19–րդ դարի կեսերից մինչև 

1920 թ.։ 

Գ. Ջահուկյանն աշխարհաբարի հաղթանակի թվականը համարում է 

1858–ը։ Այդ ժամանակաշրջանում փորձեր են արվում գրական լեզվի 

մշակման և փոխզիջումների ճանապարհով միավորելու երկճյուղ 

հայերենը և ստեղծել համազգային հայերեն, սակայն դարասկզբի 

ցեղասպանությունն իր բոլոր հետևանքներով միասնական գրավոր լեզու 

ստեղծելու փորձերը հօդս է ցնդեցնում։ 

3. Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջան` 1920 թ. մինչև մեր օրերը 

(ԳՋՀԼՊ)։ 

Արդի հայագիտության մեջ հայերենի պատմության 

շրջանաբաժանման հարցը հաարվում է լուծված. Գիտական 

շրջանառության մեջ է դրված Գ. Ջահուկյանի կատարած 

շրջանաբանժանումը։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Ա. Ղարիբյան, Նյութեր հայոց լեզվի պատմությունից, Ե., 1945։ 

2. Գ. Սևակ, Ժամանակակից հայերենի համառոտ պատմություն, Ե., 1948։ 

3. Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, //, 65–75, Ե., 1951։ 

4. Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը, 3–67, 1964։ 

5. Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, 10–18, 27–35, 287, 

Ե.,1969։ 

6. Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն (Նախագրային ժամանակաշրջան), 

25–26, Ե.,1987։ 

7. Վ. Առաքելյան, Ակնարկներ հայ գրական լեզվի պատմության, 5–6, Ե., 1981։ 

8. Հ. Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, l, 5–8, Ե., 1982։ 
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3. Ð²Ú ÄàÔàìð¸Æ ºì Ð²Úàò Èº¼ìÆ Ì²¶Ø²Ü 
îºêàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 

Ժողովուրդ և լեզու հասկացությունները փոխկապակցված 

իրողություններ են. առանց լեզվի չկա ժողովուրդ, և առանց ժողովրդի չկա 

լեզու։ 

Հայերի և հայոց լեզվի ծագման մասին եղել են տարբեր տեսություններ, 

որոնք հաճախ հակասում են միմյանց։ 

1. Լեզուների ծագման տեսություններից մեկը հայտնի է 

աստվածաշնչային անվանումով։ Այդ տեսության համար հիմք են 

ծառայել հայտնի Բաբելոնյան աշտարակաշինության և նրա հետ 

կապված պատմությունները, որոնք մեզ են հասել զրույցների, 

առասպելների տեսքով և իրենց արձագանքը գտնել են նաև պատմահայր 

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ։ 

Ըստ պատմահոր «Հայկ և Բել» առասպելի` հայոց ազգի 

ծննդաբանությունն այսպիսին է. Ադամ – Սեթ – Ենովս – Կայինան – 

Մաղաղայել – Հարեդ – Ենովք – Մաթուսաղա – Ղամեք – Նոյ – Հաբեթ – 

Գամեր – Թիրաս – Թորգոմ – Հայկ – Արամանյակ – Արամայիս – Ամասիա 

– Գեղամ – Հարմա – Արամ – Արա Գեղեցիկ… 

Պարզ երևում է, որ Խորենացին հայերին համարում է Թորգոմի 

զարմից սերվածներ` թորգոմյաններ։ Ըստ Խորենացու` Թորգոմի որդի 

Հայկը բնակվել է Միջագետքում և չհնազանդվելով Բելին` ընդհարվել է 

նրա հետ, Բաբելոնից գաղթել հյուսիսային կողմերը` «յերկիրն 

Արարադայ»։ Հենց Հայկի անունով էլ երկիրը կոչվել է Հայք։ 

Միջնադարում հայերենի ծագման մասին աստվածաշնչային 

տեսությունն ավելի է տարածվում, համաձայն որի` համաշխարհային 

ջրհեղեղից հետո Նոյը բնակություն է հաստատում Արարատ լեռան մոտ, 

և նրա լեզուն յուրացնում են նաև տեղաբնիկները` հայերը։ Այդպիսով՝ 

հայերենը դասվում է աշխարհի հնագույն լեզուների շարքը, որով խոսել 

են Ադամը, Եվան և նրանց սերունդները։ 

18–րդ դարից սկսած`Խորենացու պատմությունը թարգմանվում է 

լատիներեն և եվրոպական այլ լեզուներով, պատմագրության մեջ ծագում 
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են վեճեր։ Կասկածի տակ են առնում պատմահորը և նրա գիրքը։ 

Խորենացու պատմության արժանահավատությունը ժխտողներից են 

գերմանացի Գուտշմիդտը, հայ գիտնականներ Գր. Խալաթյանցը, Ն. 

Ակինյանը, Գարագաշյանը, Ն. Ադոնցը, Հ. Մանանդյանը (մինչև 1934 թ.) և 

ուրիշներ։ Իհարկե, կան նաև Խորենացու պատմության 

արժանահավատությունը պաշտպանողներ` Վիկտոր Լանգլուա, 

Կոնիբերի (անգլիացի հայագետ), Նորայր Բյուզանդացի, Ստ. 

Մալխասյանց, Մ. Աբեղյան, Լևոն Շահինյան և ուրիշներ։ 

2. «Լեզվի նոր ուսմունքի» հետևորդները լեզվի ծագման մասին 

Ն. Մառի «Լեզվի նոր ուսմունքի» հետևորդները լեզվի զարգացման 

տարբեր փուլերի միջև եղած տարբերությունները հասցրին լիակատար 

խզման։ Գրաբարի և աշխարհաբարի, գրաբարի, միջին հայերենի և 

աշխարհաբարի, բարբառների և գրական լեզվի միջև անդունդներ էին 

տեսնում` դրանցից ամեն մեկը դիտելով որպես մյուսներից միանգամայն 

տարբեր լեզու։ Նրանց կարծիքով անցումը լեզվական մի որակից մյուսին 

կատարվում է պայթյունների և հանկարծական վերակառուցումների 

ձևով, այսինքն` հին որակի ընդերքում բացակայում է նոր որակի սաղմը։ 

Նրանք անտեսում էին քանակական և որակական տարբերությունների 

սահմանները, երբ քանակականն այնքան է զգալ տալիս, որ առաջանում է 

նոր որակ։ 

Ն. Մառը և նրա հետևորդները լեզվի յուրաքանչյուր փուլ (գրաբար, 

միջին հայերեն, աշխարհաբար) դիտում են ոչ թե նախորդի զարգացման 

աստիճան, այլ իբրև նոր խաչավորման հետևանք։ Բարբառները դիտվում 

էին պատրաստի վիճակում եղած, հետո խաչավորման միջոցով նոր 

որակի վերածված լեզուներ, որոնք խաչավորման միջոցով իրար են 

մոտեցել։ Դուրս է գալիս, որ բարբառները միշտ մնում են նույն վիճակում, 

որպեսզի հանկարծակի խաչավորվեն` մի դեպքում ստեղծելով գրաբարը, 

մյուս դեպքում՝ միջին հայերենը և այլն։ 

Հայոց լեզվին հատուկ թեքականությունը համարում էին ֆեոդալական 

լեզվի հատկանիշ, կցականությունը` ժողովրդախոսակցական–

գյուղացիական։ Եվ քանի որ, ըստ ստադիալականության տեսության, 
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թեքականությունն ավելի բարձր աստիճան էր համարվում, ուստի 

ժողովրդախոսակցական լեզուները գտնվում էին զարգացման ավելի 

ցածր աստիճանի վրա, որն անհիմն կերպով տանում էր դեպի Արսեն 

Բագրատունու և մյուսների` լեզվի զարգացման մասին ոչ ճիշտ 

մոտեցմանը, թե իբր գրաբարից հետո լեզուն սկսել է աղճատվել և կորցնել 

իր որակական հատկանիշները` ոսկեդար, արծաթեդար, … և այլն։ 

Սխալմամբ հավասարության նշան էր դրվում բոլոր բարբառների 

միջև, որոնք դիտվում էին որպես նախկին ցեղային լեզուների 

շարունակություն, որով հայերենը համարվում էր մի տեսակ «խճանկար», 

որտեղ բոլոր տարրերը համարվում էին և հայկական, և ոչ հայկական։ 

Բայց չէ՞ որ այդ ցեղային լեզուներից մեկը պետք է գերակշիռ դեր 

ունենար, որից էլ առաջացած լիներ հայոց լեզուն։ 

Այս տեսությունը խոցելի էր բոլոր կողմերից։ 

3. Հայերենի` խաչավորմամբ ծագման տեսությունը 

Գր. Ղափանցյանը («Հայոց լեզվի պատմություն» (հին շրջան), Երևան, 

1961) նկատում է, որ «հայերենն ունի ուժեղ չափով շեշտված 

հնդեվրոպական նկարագիր, որը նստել է տեղական փոքրասիական 

(ասիանիկ) լեզուների վրա` այսպիսով կազմելով յուրատեսակ 

խաչավորված մի նոր լեզու։ Ըստ Գր. Ղափանցյանի` այս փաստով 

հայերենը «առանձին տեղ է գրավում լեզուների պատմության մեջ»։ 

Քննադատելով Ն. Մառի տեսությունը` Գր. Ղափանցյանը, 

այնուամենայնիվ, գրում է. «…տոհմացեղային հասարակարգում, երբ 

մոտավոր քանակի և կուլտուրայի ցեղեր են խաչավորվում, և դրանց 

տարբեր լեզուները իրենց ընդհանուր կառուցվածքով շատ էլ չեն 

հակասում իրար, թեպետ և ազգակից չեն, կարող է տեղի ունենալ այդ 

ցեղային տարբեր լեզուների խաչավորում իրենց թե՛ բառամթերքով և թե՛ 

քերականական տարրերով»։ Հայոց լեզվի կազմությունը հենց այսպիսի 

գործընթացի հետևանք է` «հայասա–ազզի» ցեղատոհմերի միասնություն, 

որտեղ առաջին անվան տակ հայագետը նկատի ունի հայերին 

(հնդեվրոպական), իսկ երկրորդի տակ` արևմտյան մասի վրաց ցեղերին։ 
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Մի շարք բառերի քննությամբ Գր. Ղափանցյանն ապացուցում է, որ 

հայերեն բոլոր բառերը պետք է համեմատել ոչ միայն հնդեվրոպական, 

այլև հարևան ցեղերի լեզուների հետ։ Օրինակ` arik – gilim (շումերերեն) = 

արագիլ և այլն։ 

Հր. Աճառյանի 713 հայերեն արմատների դիմաց Գր. Ղափանցյանը 

դնում է շուրջ 300–400 արմատներ` իր մոտեցումը հիմնավորելով Ա. 

Մեյեի` Հր. Աճառյանի կողմից բերված արմատների մասին հայտնած 

կասկածներով։ 

Հայերենի ծագման և ցեղակցության հարցերի մեջ առաջնայնությունը 

համարելով խաչավորումը` Գր. Ղափանցյանն ուներ առանձին 

տեսակետ։ Նա հայերենը դիտում էր երկցեղ, երկակունք լեզու` նրա մեջ 

առանձնացնելով երկու շերտ` հնդեվրոպական և տեղական կամ 

ասիական։ Ընդ որում, նշված երկու շերտերից վերջինը դիտվում էր 

առաջնային` նկատի առնելով հայերենում առկա փոքրասիական և 

կովկասյան ենթաշերտերը, որոնք հայերենում միայն բառապաշարի մեջ 

էին նկատվում և էական դեր չէին կարող ունենալ լեզվի բնույթի որոշման 

մեջ։ Ասվածին հավելենք, որ հետագա ուսումնասիրողները պարզել են 

փոքրասիական համարվող շերտի փոխատու լեզուների մի մասի 

հնդեվրոպական բնույթը։ Այնպես որ, գիտականորեն խոցելի է Գր. 

Ղափանցյանի այն պնդումը, թե իբր հայերենը խառնածին լեզու է, իբր այն 

իր համակարգի հիմնական բաղադրիչներով հնդեվրոպական է, թեև 

նրանում կան նաև ենթաշերտային նստվածքներ։ 

4. Հայոց լեզվի ծագման հնդեվրոպական տեսությունը 

19–րդ դարում լեզվաբանության բնագավառում հիմնադրվում է 

պատմահամեմատական ուղղությունը, մասնավորապես զարգանում է 

հնդեվրոպաբանությունը։ Ըստ հնդեվրոպականների` Եվրոպայում և 

Ասիայում բնակվող մի շարք ժողովուրդներ ունեն ցեղակցական և 

լեզվական ընդհանրություններ. սերում են ընդհանուր ցեղից և ունեն 

միևնույն նախալեզուն։ Այդ լեզվաընտանիքը, որը կոչվում է 

հնդեվրոպական, տարածված էր Հնդկաստանից մինչև Իռլանդիա։ Այս 

ուղղությամբ կատարված ուսումնասիրությունների մեջ հայոց լեզվի` 
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որպես հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի անդամի մասին առաջինը 

1837–ին վկայում է Պետերմանը` սխալմամբ հայերենը համարելով որպես 

իրաներենի ենթաճյուղերից մեկը։ Եվ միայն 1875–ին գերմանացի 

հայագետ Հ. Հյուբշմանը, հնդեվրոպական նախալեզվի, իրանական 

լեզուների և հայերենի հնչյունական համակարգերի և բառային կազմի 

համեմատական քննություն կատարելով, գիտական նոր խոսք է ասում. 

հայերենը, որպես հնդեվրոպական լեզու, ոչ թե իրանական ենթաճյուղ է, 

այլ դիտվում է առանձին ճյուղ։ 

Գր. Ղափանցյանը, խոսելով հայերենի բնույթի մասին, նկատում է, որ 

այն իր քերականական կառուցվածքով ավելի է հնդեվրոպական, թեև 

բառակազմական միջոցներով կարծես թե հավասար դրության մեջ է 

(հնդեվրոպական է և ասիանիկ), իսկ արմատների քանակի տեսակետից 

գերազանցորեն ասիանիկ կամ տեղական լեզու է։ 

Հայ ժողովրդի և հայերի ծագման հարցերը։ 

Այս մարզում պատմագիտական և լեզվաբանական հայացքները 

խաչաձևվում են։ Եվրոպացի գիտնականները զարգացնում են այն 

տեսակետը, թե հնդեվրոպացիների հայրենիքը գտնվել է Եվրոպայում` 

Բալկանների հյուսիսային մասում, և հայերի նախնիները` արմենները, 

այնտեղից են եկել Հայաստան։ 

Ն. Ադոնցը, Հ. Մանանդյանը և ուրիշներ ընդունում են այդ տեսակետը։ 

Նրանք հենվում են Հերոդոտի (մ.թ.ա. V դ.) այն հաղորդման վրա, որ 

կրկնում է Եվդոքոսը (մ.թ.ա. IV դ.), թե «հայերը, լինելով փռյուգական 

երկրի վերաբնակիչներ, զինված էին փռյուգացիների նման»։ 

Ենթադրաբար Փռյուգիան էլ տեղադրում են Բալկաններում։ Պարզվում է, 

սակայն, որ Փռյուգիան գտնվում էր Փոքր Ասիայում։ Նրանք մատնացույց 

են անում նաև Ստրաբոնին (մ.թ.ա. I դ.), որն ասում է, թե ոսկե գեղմը 

որոնողներից մեկը Արմենոսն էր, որի անունով էլ Հայաստանին տրվել է 

Արմենիա անունը։ 

Ըստ Հր. Աճառյանի` մ.թ.ա. III հազարամյակի կեսերին 

հնդեվրոպական նախացեղը, որը բնակվում էր Բալթիկ ծովի արևելյան 

ափերին, ներքին և արտաքին պատճառներով պայմանավորված, 11 
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ճյուղերով գաղթում է դեպի Ասիա և Եվրոպա։ Բոլոր ճյուղերը, այդ թվում 

նաև դեպի հարավ գաղթած հայկականը, նոր հայրենիքում ձևավորում են 

նոր ազգեր կամ ցեղեր, ստեղծում գիր ու գրականություն` երբեմն իրենց 

ձուլելով նաև այլ ցեղերի։ 

Արմենների եկվոր լինելու մասին վարկածն արագորեն տարածվում է` 

դառնալով կանխադրույթ, և մեծ թվով գիտնականներ, այդ թվում նաև Հր. 

Աճառյանը, Ն. Ադոնցը, Հ. Մանանդյանը և ուրիշներ, իրենց 

հետազոտությունների արդյունքներն ու եզրակացությունները 

հարմարեցնում են այդ անհիմն դրույթին՝ հայերին համարելով 

Բալկաններից եկածներ` եկվորներ։ Այս տեսակետի եռանդուն 

պաշտպաններն են Դյակոնովը, Գ. Սարգսյանը, Բ. Առաքելյանը, Գ. 

Ջահուկյանը և ուրիշներ։ Ի միջի այլոց, Գ. Ջահուկյանը 1960–ական 

թվականներին (ԶՀԼՄ, 22) և հետագայում` 1992 թ., նոր կարծիք է 

հայտնում, ըստ որի` հայերի` Եվրոպայում գտնվելու հարցը 

հավանաբար պետք է լուծել բացասաբար, թեև եղած տվյալները լիովին 

բավարար չեն (ԶՀԼՄ, 34)։ Դյակոնովն համարում է, որ արմենները 

Հայաստան են եկել մ.թ.ա. 12–րդ դարում, Գ. Ջահուկյանը նշում է, թե 

հայերը Հայաստանում եղել են մ.թ.ա. 12–րդ դարից առաջ։ Դրան 

նպաստում էր Հր. Աճառյանի և այլոց այն տեսակետը, ըստ որի՝ 

հնդեվրոպացիների նախահայրենիքը գտնվել է Բալկաններում կամ 

Եվրոպայի այլ մասերում (Մերձբալթիկա, Կենտրոնական Եվրոպա, 

Դանուբի ավազան, Սև ծովի հյուսիսային ափեր, Բալկաններ և այլն)։ 

Մինչև 19–րդ դ. 60–ական թվականների սկիզբը տարածված էր այն 

կարծիքը, թե հնդեվրոպացիների նախահայրենիքը պետք է փնտրել 

Ասիայում։ Միայն վիճելի էր, թե Ասիայի ո՞ր մասում։ Լայն տարածում 

ուներ Կենտրոնական Ասիայում` Հիմալայներից մինչև Կասպից ծով 

ընկած տարածքում գտնվելու վարկածը։ 

Խոսելով հայ ժողովրդի (և նրա լեզվի) կազմավորման մասին` Գր. 

Ղափանցյանը նշում է, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները հաճախ են 

տեղի տվել իրենցից ուժեղներին և կորցնելով լեզուն, կրելով ուրիշի 

ազդեցությունը` լավագույն դեպքում իրենց գրավոր հուշարձաններում 
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թողել են իրենց նախկին լեզուները որպես մեռած լեզու։ Նրա կարծիքով 

«…հայոց լեզուն նոր ծնունդ և կազմվածություն է` կապված որոշ ցեղերի 

կամ ցեղախմբերի որոշ միավորումների, նրանց քաղաքական դերի և 

գերակշռության հետ»։ Հայաստանի տարածքում բնակվող ցեղերը 

հետզհետե հայացել են` մ.թ.ա. III – I դարերում կազմելով հայ նոր 

ժողովուրդը։ Այսպես նա նկատում է, որ Վարդգեսի`Տուհք գավառից 

(Վրաստան) Ապարանով–Քասաղ գետով–Արարատյան դաշտով դեպի 

Վաղարշապատ` Երվանդ արքայի դուռը գնալու նպատակն էլ 

խնամիանալ–հայանալն էր։ Այնպես որ, մ.թ.ա. I դարում, Ստրաբոնի 

վկայությամբ, հայ ժողովուրդը միալեզու էր, որի հետագա 

արտահայտությունը տեսնում ենք Մ. Խորենացու վիպասանական 

հատվածներում։ 

Գր. Ղափանցյանի պնդմամբ Հայաստանի տարածքում եղել են ոչ 

միայն ցեղեր, այլև պետություններ` Հայասա, Խուռի–Միտանի, 

Ուրարտու։ Հայերը պայմանագիր ունեին խեթերի հետ, ուստի բնական է, 

որ խեթերի լծից պետք է ազատագրվեին ոչ միայն հայերը, այլև Հայասան, 

որը Գր. Ղափանցյանը համարում է հայերի բնօրրանը, և որը գտնվում էր 

Փոքր Հայքում. 

Հայ + ա + սա = «հայերի տեղ»։ 

Այստեղից էլ մ.թ.ա. 7–րդ դարից սկսվել է այդ ցեղի շարժումը դեպի 

Քռի, Արաքսի և Արածանիի ափերը, քանի որ նրանց ճնշում էին 

կիմերներն ու սկյութները։ Հետագայում հայասաները Աղձնիքում 

խառնվեցին Arime և Supria շրջանների խուռիտական ժողովուրդների 

հետ և մեդերի ու պարսիկների կողմից անվանվեցին Armine անունով, 

որը հետագայում տարածվեց հույների միջոցով։ 

Գր. Ղափանցյանը նկատում է, որ արմեն կոչվում էր եկվոր ցեղը, իսկ 

բնիկներն անվանվում էին հայ։ Այսուհանդերձ, հայերենի վրա ուժեղ 

ազդեցություն են թողել խեթերենը, մի շարք ցեղերի (ինչպես՝ 

խուռիտական) և Շուպրիա երկրի խոսվածքները։ Այդ ամենով հանդերձ, 

հայերենն առավելապես ենթարկվել է խեթերենի ազդեցությանը կամ 

խաչավորվել նրա հետ։ 
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Ա. Ղարիբյանը նշում է, որ հայերի ձևավորման մասին կան մի շարք 

դրույթներ. 

I. Աստվածաշնչյան տվյալները և Խորենացու բերած փաստերը 

Հայկի մասին, որն ավելի շուտ վերաբերում է Բիայնա ցեղի 

կազմավորմանը Վանի շրջակայքում։ Բայց, ինչպես հայտնի է, «ամեն մի 

ցեղ ավելի հին է, քան իր մասին ստեղծված առասպելը»։ 

II. Հույն պատմիչների՝ Հերոդոտի (հայերի և փռյուգացիների 

նմանության մասին) և Ստրաբոնի (Արմենը եղել է հույն 

արգոնավորդներից մեկը) վկայությունները։ 

III. Պատմահամեմատական լեզվաբանության բոլոր 

ներկայացուցիչների գիտական փաստարկները։ 

Այնուհետև Ա. Ղարիբյանն անդրադառնում է հայերի նախահայրենիքի 

մասին եղած կարծիքներին. 

1. Նախկին հետազոտողները կարծում են, որ նախացեղը բնակվում էր 

Ասիայի խորքերում, որ բազմանալով ցրվել է նաև մյուս աշխարհամասեր, 

որոնցից մի ճյուղը եկել է Հայաստան։ 

2. Որոշ մասնագետներ ընդունում են, որ հնդեվրոպական նախացեղի 

հայրենիքը եղել են Հայաստանն ու Մարաստանը, որ հայերը 

փռյուգացիների մի ճյուղ են, նրանց հետ հասել են Թեսալիա, անցել 

Հելեսպոնտոսը, Փոքր Ասիան, որտեղ փռյուգացիները դադար են առել, 

իսկ հայերն առաջ են շարժվել, ապա աստիճանաբար գրավել են 

Հայաստանը։ Այդ ճանապարհին մինչ այժմ կան Արմենիոն քաղաքը, 

Օրմինիոն լեռը և Արմեն նավահանգիստը Թեսալիայում (Բռունհովեր, 

Տոմաշեկ)։ 

3. Որոշ գիտնականներ (այդ թվում նաև Հր. Աճառյանը) նկատում էին, 

որ հայերը եկել են Բալթիկ ծովի հարավարևելյան ափից։ Հայերն իջել են 

Ռումինիայով դեպի հարավ՝ Թրակիա, անցել Հելեսպոնտոսը 

(փռյուգացիների հետ միասին), որից հետո հայերն անջատվել են 

փռյուգացիներից և դանդաղորեն նվաճել թուլացած բնիկներին։ 

4. Ա. Ղարիբյանը սխալ է համարում նաև մարդաբանների 

կարծիքները, որոնք մի շարք կետերում խաչվում և հակասում են 
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միմյանց։ Հատկանշական է Լուշանի և Վիրխովի armenoid ցեղի 

տեսությունը, որից առաջացել են մյուս հնդեվրոպացիները։ 

Ա. Ղարիբյանը հայերի գոյացման հարցի կապակցությամբ քննում է 

Նաիրի (մ.թ.ա. 14–րդ դարից)՝ «գետերի երկիր», Ուրարտու (մ.թ.ա. 12–րդ 

դար)՝ «սարերի երկիր», Խալդա – դիցանուն, որին պաշտում էին, 

Արմենիա (մ.թ.ա.16–րդ դար) – արմե անունից, որը տրվում էր Փոքր 

Հայքին և ապա՝ ողջ Հայաստանին։ Ապա անդրադառնալով մի շարք 

աշխարհագրական անունների՝ եզրակացնում է, որ առնվազն երկու 

հարյուր տոհմեր միանալով՝ ֆեոդալական հասարակության 

կազմավորման և այդ գործընթացի ավարտման հեևանքով գոյացրել են 

հայկական էթնոսը։ ( ՙՀայոց լեզվի պատմության ներածություն՚ , Ե., 1937)։ 

Էդ. Աղայանը նշում է, որ հայերի և հայոց լեզվի մասին մինչև 5–րդ 

դարն էլ եղել են մի շարք վկայություններ։ Ըստ որոշ տեսակետների, 

1. Հայերն ուղղակի սերում են փռյուգացիներից. Նրանց կոչում են 

փռյուգացիների ժառանգներ (Հերոդոտ. մ.թ.ա. 5–րդ դար, Եվդոքսիոսը. 

մ.թ.ա. 4–րդ դար, Դիոնիսիոս Հալիկառնացի. մ.թ.ա. 1–ին դար)։ 

2. Արաբների և ասորիների հետ հայերին համարում են մի մեծ 

ցեղակցություն կամ էլ ընդունում, որ հայերը թեսալիացիների հետ 

միասին սերել են մարերից (Ստրաբոն. մ.թ.ա. I դար)։ 

Հետո ասպարեզ են գալիս համեմատաբանները։ 

Ընդհանուր լեզվաբանության մեջ կատարված պատմական բեկումը չէր 

կարող չանդրադառնալ նաև հայերենի ուսումնասիրության վրա։ 

Համեմատական մեթոդով սկսեցին ուսումնասիրել տարբեր լեզուներ՝ 

որոշելով դրանց ցեղակցությունը։ Պետերմանը, Վինդիշմանը, Ֆ. Բոպպը, Խ. 

Աբովյանը (ռուս–հայերեն համեմատություններ), Ստ. Նազարյանցը, Մ. 

Նալբանդյանն ընդունում են, որ հայերենն արիական–իրանական լեզու է։ 

Այնուհետև Հ. Հյուբշմանը, Ա. Մեյեն, Հ. Պետերմանը և Վիեննայի 

Մխիթարյան միաբանները (1875–ից սկսած) ընդունում են, որ հայերենը 

հնդեվրապական մայր լեզվի դուստր լեզուներից է և կազմում է առանձին 

ճյուղ հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մեջ։ 
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Հնդեվրոպացիների` Առաջավոր Ասիայում գտնվելու տեսակետի 

օգտին նոր փաստեր են բերում խորհրդային գիտնականներ Թ. Վ. 

Գամկրելիձեն և Վ. Վ. Իվանովը։ Նրանք հնդեվրոպական 

նախահայրենիքը զետեղում են Հյուսիսային Իրանում և Հայկական 

բարձրավանդակում, բայց հետո ընդարձակում են այդ տարածքը` 

հասցնելով Բալկաններից մինչև հարավային Թուրքիա ընկած վայրերը։ 

Հայերի տեղաբնիկներ լինելու վարկածը լեզվաբանները հիմնավորում 

են հին հարևանների և ցեղակիցների լեզվական փաստերով, սեպագիր 

արձանագրություններից և գրավոր այլ աղբյուրներից հասած 

տվյալներով։ 

Այսպես` 1964 թ. Վլադիսլավ Իլյիչ–Սվիտիչը սեմական մայր լեզվից 

փոխառված 24 բառերի քննությամբ ապացուցում է հայերի ասիական 

տեղաբնիկ լինելու հանգամանքը։ Այդ բառերից են` աստղ, դուռ, գինի, 

մեղր, նավ, յոթ, շաբաթ և այլն։ Սեմական լեզուներում, օրինակ, աքքադ. 

Istar, sibittu, եբր. siba բաղադրյալ բառեր են` մի քանի ձևույթներով` s–b–

tu. Istar «աստվածային աստղ» կամ «աստղային աստված», որոնք կան 

հնդեվրոպական բոլոր լեզուներում, ուրեմն փոխառվել են 

նախահայրենիքում նախալեզվի կողմից։ Նշանակում է, որ 

հնդեվրոպական և սեմական մայր լեզուները հարևաններ են եղել։ 

Սեմական նախահայրենիքը եղել է Միջագետքից մինչև Միջերկրական 

ծով ընկած տարածքում, հետևաբար հարևան մայր լեզուն պետք է 

գտնվեր դրա հյուսիսում` Փոքր Ասիայում։ Իլիչ–Սվիտիչը դա համարում է 

Հայկական բարձրավանդակը և Հյուսիսային–իրանյան սարահարթը։ 

Անցյալ դարավերջին Թ. Գամկրելիձեն և Վ. Իվանովը հնդեվրոպական 

նախահայրենիք համարեցին պատմական Հայաստանի Վան և Ուրմիա 

լճերի շրջակայքը։ 

Արդ, ի՞նչ կռվաններ կան հայերի` նախքան մ.թ.ա. 12–րդ դարը 

Առաջավոր Ասիայում և, մասնավորապես, Հայկական 

բարձրավանդակում գտնվելու մասին։ 

1. Եթե առաջ է քաշվել այն կարծիքը, ըստ որի՝ արևելյան 

հնդեվրոպացիները Եվրոպայում երբեք չեն եղել, իսկ արևմտյան 
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հնդեվրոպացիները Եվրոպա են շարժվել Առաջավոր Ասիայից, ապա 

վերանում է հայերին Եվրոպա բերելու ամենաուժեղ թվացող հիմքը։ 

Դրանով իսկ հայերի մեծ տեղաշարժ չի ենթադրվում, և դուրս է գալիս, որ 

հայերը Հայկական բարձրավանդակում և մերձակա վայրերում բնակվել 

են նախքան մ.թ.ա. 12–րդ դարը` մ.թ.ա. 3–2–րդ հազարամյակներում, և 

հնդեվրոպական ցեղերի կազմում եղել են ավելի վաղ։ Այս վարկածն 

ընդունելու դեպքում մնում է հայերի եվրոպական ծագման օգտին բերվող 

բոլոր փաստերը համարել չհիմնավորված, ժխտել հայերի «ծովային 

ժողովուրդների» պատկանելու և փռյուգացիների հետ միասին 

Բալկանյան թերակղզուց Ասիա շարժվելու վարկածը։ Ըստ որում՝ 

«ծովային ժողովուրդների» եգիպտական հայտնի թվարկման մեջ հայ և 

արմեն հիշեցնող որևէ անվանում չի հանդիպում։ 

2. Նախքան մ.թ.ա. 12–րդ դարը խեթական արձանագրություններում 

հիշատակված է մի երկիր, որը եղել է խեթական թագավորության 

արևելյան հարևանը, և որի անունն է Հայասա։ Վերջինս գրեթե 

նույնությամբ համընկնում է հայերի ինքնանվանման հետ։ Եթե Հայասան 

եղել է հայերի բնօրրանը, ապա հայերը Առաջավոր Ասիայում ապրել են 

մ.թ.ա. 12–րդ դարից ավելի վաղ` 14–13–րդ դարերում (հայերի 

եվրոպական ծագման վարկածի կողմնակիցները ժխտում են Հայասա և 

հայ անունների կապը` նմանությունը համարելով պատահական)։ 

Հայասա (խեթական ընթերցմամբ` Խայաշա) երկրի հատուկ 

անուններից շատերը կապվում են հայերենի համապատասխան ձևերի 

հետ։ Այսպես` Այսի(յ)ա, Անի(յ)ա, Մարի(յ)ա անձնանունները վերջանում 

են ի(յ)ա ածանցով (հնդեվր. ի(յ)ա), որը գրաբարում պահպանվել է ի 

ձևով` վերջին ա–ի անկումով. հմմտ. գերի–գերեաց, ապա` այծի (այծ ձևի 

մոտ կա նաև այծի), հանի «տատ», մարի «էգ թռչուն»։ 

Դիցանուններից Սիլիլի–ն (հավանաբար պահպանվել է գրաբարյան 

սեղեղ «սիրեկան» բառի մեջ, որն ունեցել է նաև սեղեխ, սիղեղ, սիղիղ 

գրությունները), կապված է սէր բառի հետ, ծագում է միևնույն արմատից 

և հայասական շրջանում բացասական իմաստ չի ունեցել (հմմտ. սիրելի)։ 
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Տեղանուններից հավանաբար բնիկ հայկական ծագում ունեն ամենից 

առաջ Հայասա – ի Հայ – և Հայասա երկրի երկրորդ անվան` Ազ(զ)ի – ի 

Ազ– բաղադրիչները։ Հայ– բաղադրիչը ծագում է հնդեվրոպական պոտի 

(պ(ը)տի) «տեր», (պոտի «ինքը») հիմքից, ինչպես հայր–ը` պատեր–ից։ Ազ– 

ծագում է ազգհյի հիմքից, որից հայերեն ազ–ազ–իլ «չորանալ». 

ենթադրվում է, որ սկզբնական գետանունից առաջացել է քաղաքի 

անունը։ 

3. Մ.թ.ա. 3–րդ հազարամյակի երկրորդ կեսին ասուրական 

(ասորեստանյան) թագավոր Նարամսինի (Նարամսուեն)` մ.թ.ա. 2236–

2200) արձանագրության մեջ Էբլա երկրի հետ միասին հիշատակվում է 

Արմանի կոչված երկիրը, որի անունը հիշեցնում է արմեն անվանումը։ 

Երկար ժամանակ կասկածելի էր համարվում Արմանի անվան կապը 

հայերի հետ, քանի որ Արմանիի թագավոր Ռեդ–Ադադի (Ռեդ–Թեշուպի) 

անունը ակնհայտորեն հայկական չէ։ Սակայն 1970–ականներին 

Սիրիայում հայտնաբերված հին Էբլա երկրի արձանագրությունները 

ցույց տվեցին Արմանի–ի մի այլ տարբերակ`Արմի։ Էբլայական մի 

արձանագրության մեջ հանդիպում է Էբլա և Արմի կապակցությունը։ 

4. Հայերի` մ.թ.ա. 12–րդ դարից վաղ Առաջավոր Ասիայում գտնվելու 

վարկածը հիմնավորվում է մի շարք լեզվական փաստերով, որոնք շատ 

հին են. շփումների վերաբերյալ վկայությունները ավանդված են մ.թ.ա. 2–

րդ հազարամյակին պատկանող գրավոր հուշարձաններով` խեթերեն, 

խուռիերեն, ասորերեն կամ ասորեստաներեն (սա բաբելերենի հետ 

միասին կազմում է աքքադերեն կոչված լեզվի մի բարբառը, որով խոսվել 

է Միջագետքում)։ 

Վերոհիշյալ չորս կետերով տրված բացատրություններից հետո Գ. 

Ջահուկյանը եզրակացնում է, որ հայերը Եվրոպայից գաղթած եկվորներ 

չեն, այլ համարվում են Առաջավոր Ասիայի, մասնավորապես Հայկական 

բարձրավանդակի բնակիչներ (ԶՀԼՄ, 29–34)։ 

Կան լեզվական, լեզվաբանական և պատմագրական ուրիշ փաստեր 

ևս, որոնք խոսում են հայերի ասիական ծագման, այն է` տեղաբնիկ 

լինելու մասին։ 
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Հետաքրքրական է ուրարտերենի և հայերենի առնչության հարցը։ 

Ասորեստանյան սեպագիր աղբյուրները մ.թ.ա. 13–րդ դարից սկսած 

հիշատակում են մի երկրի անուն` նախ Ուրուատրի, ապա Ուրատրի և 

վերջապես Ուրարտու դրափոխված ձևով, որոնցից վերջինը դառնում է 

սովորական։ Այստեղից էլ ծագում են հայերեն Ուրարտու, ուրարտերեն, 

ուրարտական ձևերը։ 

Երկու նկատառում. 

Առաջին` բուն ուրարտական արձանագրություններում, մ.թ.ա. 9–րդ 

դարից սկսած, Ուրարտու անվան փոխարեն գործածվում է Բիայնիլի 

անունը, որտեղ լի–ն հոգնակի վերջավորություն է, իսկ Բիայնի–ն 

համարվում է Վան անվան հին ձևը, այսինքն` Ուրարտու կոչված երկիրը 

բնիկների կողմից կոչվել է Վան–ք` ըստ Վան քաղաքի ընդհանրացված 

անվան։ 

Երկրորդ` Ուրուատրի, Ուրատրի, Ուրարտու անվանումները, ինչպես 

հաստատված է, ներկայացնում են Ա(յ)րարատ անվան ասորեստանյան 

(ասուրական) տարբերակները և բուն առումով նշանակում են 

«Արարատյան (երկիր)»։ 

Ուրեմն` գիտության մեջ արմատներ ձգած Ուրարտու անվանումը 

լիովին պայմանական է, և ուրարտերեն անվանումը հավասարապես 

կարող էր փոխարինվել ա(յ)րարատերեն կամ վաներեն անվանումներով։ 

Մ.թ.ա. 13–րդ դարում ասորեստանցիները Հայքն անվանում են Նաիրի 

(գետերի երկիր` 40–60 թագավորություններով), իսկ 12–10–րդ դարերում 

ամբողջ երկիրն անվանվում է Ուրարտու, և Նաիրի անունն ավելի քիչ է 

գործածվում։ Կան շուրջ 500–600 արձանագրություններ` գրված նաև 

երկու լեզուներով` աքքադերեն և ուրարտերեն։ 

Հայաստանն աքեմենյան եռալեզու արձանագրություններում 

հիշատակվում է երեք ձևով, ինչպես, օրինակ, Բեհիսթունյան եռալեզու 

արձանագրությունը (521 թ.)։ Հայաստանի մասին շատ է գրված, բայց 

տարբեր ձևով. հին պարսկերեն մասում գրված է Արմինա, էլամերեն` 

Հարմինուիա, աքքադերեն` Ուրաշտու։ Նույն արձանագրությունը 

պապիրուսի վրա թարգմանվել է արամերեն և ուղարկվել հպատակ 
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երկրները։ Բոլոր տեղերում էլ Հայաստանը կոչվում է Ուրարտու։ Նույն 

արձանագրության մեջ Արակա անունով հայը կոչվում է արմինիյա (հին 

պարսկ.), հարմինույարա (էլամերեն), ուրաշտայա (աքքադերեն)։ Դրանք 

միևնույն երկրի, ժողովրդի անվանումներն են` տարբեր լեզուներով։ 

Այսպիսով, մեր երկիրը էլամերեն, պարսկերեն կոչվել է Արմինա, 

Հարմինուիա, եբրայերեն` Արարատ, աքքադերեն և արամեերեն` 

Ուրարտու կամ Ուրաշտու, խեթերեն` Հայասա, իսկ ասորեստանցիները 

Նաիրի են կոչել։ 

Այդտեղի բնակիչները մշտապես եղել եմ հայերը, լեզուն` հայերենը, 

միայն «Ուրարտու» համարված շրջանում գրել են խուռիերենի մի 

տարբերակով` սեպագիր։ 

Ամփոփենք հայ ժողովրդի մասին եղած անվանումները։ 

Հազարամյակներ առաջ մեր հարավային և արևմտյան հարևանները 

մեզ անվանել են արմեն, արման, արմանի, վրացիներն ասում են սոմեխի, 

իսկ խեթերը, լուվիացիները` հայ (հայա), ինչպես որ մենք ենք մեզ կոչում։ 

Հույների հետ մեր շփումները եղել են մ.թ.ա. III–II հազարամյակներից 

սկսած։ Նրանք մեզ անվանել են արմեն, Հոմերոսի պոեմներում` արիմ 

կամ արմե։ Եվ ահա հույներից, պարսիկներից ու սեմական 

ժողովուրդներից ուրիշները սովորում են արմեն անվանումը` մասնակի 

փոփոխություններով` armenian, армянин և այլն։ Հայ անվանումը մնում է 

Հայաստանում։ 

Այսօր մեզ այլ կերպ են կոչում միայն վրացիները (սոմեխի) և քրդերը 

(ֆլա)։ 
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18–19–րդ դարերի հայ քերականներից շատերը նկատել են հայերենի և 

հնդեվրոպական այլ լեզուների մի շարք ընդհանրություններ։ 

Մխիթար Սեբաստացին «Հին հայկազեան բառարանի» առաջաբանում 

(1749 թ.) նշում է հայերենի և լատիներենի բառապաշարային և 

քերականական մի շարք ընդհանրություններ։ Գևորգ Պալատացին 

համեմատում է հայերեն և պարսկերեն 433 բառ։ Հետագայում (19–րդ դար) 

Գաբրիել Ավետիքյանը նմանություններ է տեսնում հայերենի և 

հնդեվրոպական ծագմամբ լատիներենի, հունարենի և այլ լեզուների 

միջև։ Նույնպիսի դիտարկումներ ունեն նաև Շահան Ջրպետը, Քերովբե 

Պատկանյանը, Արսեն Այտընյանը և ուրիշներ։ Ընդ որում, Ա. Այտընյանը 

հայերենի, պարսկերենի և հունարենի նմանություններ է նշում` կապված 

բնիկ և փոխառյալ բառերի հետ։ 

Օտարազգի շատ հայագետներ ևս նշել են հայերենի հնդեվրոպական 

բնույթի մասին։ Դրանցից են Հ. Պետերմանը (1836 թ.), Ֆ. Վինդիշմանը 

(1846 թ.), Ֆրիդրիխ Մյուլլերը (1860 թ.), Պոլ Լագարդը (1850–77 թթ.)։ 

Ֆրանց Բոպպը իր «Համեմատական քերականության» երկրորդ 

հրատարակության մեջ (1857–1861 թթ.) հայերենը մտցնում է 

հնդեվրոպական ընտանիքի մեջ` այն համարելով իրանական ճյուղին 

պատկանող լեզու։ 

Հ. Հյուբշմանը 1875 թ. «Հայերենի դիրքը հնդեվրոպական լեզուների 

շարքում» աշխատությամբ նոր տեսակետ է հայտնում։ Նա փաստերով 

հաստատում է, որ հայերենն առանձին ճյուղ է կազմում հնդեվրոպական 

ընտանիքի մեջ և միջին դիրք է գրավում իրանական և սլավոնա–

լիտվական լեզուների միջև։ Ըստ Հյուբշմանի` հայ–իրանական բառային 
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ընդհանրությունների մեծ մասը փոխառություն է, հայերենի մեջ` «օտար 

ունեցվածք»։ Այդ փոխառությունները տևական շփումների արդյունք են, 

մանավանդ որ հայերը դարերով եղել են Իրանի ազդեցության տակ։ 

Հյուբշմանը գտնում է հնչյունական այն օրենքները, որոնցով հնարավոր է 

տարբերել հայերենի բնիկ տարրն իրանական փոխառությունից։ Նրա 

հետազոտությունը վերաբերում է թե՛ ձայնավորներին և թե՛ 

բաղաձայններին։ 

Նա նկատում է, որ հիմք լեզվի պայթականները իրանական 

լեզուներում և հայերենում տարբեր դրսևորում ունեն։ 

 

Հնդեվրոպական լեզվում gh g k bh 

dh 

b 

d 

p 

t 

Իրանական լեզուներում g g k d d t 

Հայերեն գ կ կ, ք դ 

բ 

տ 

պ 

տ, թ, յ 

պ, փ, հ 

 

Հ. Հյուբշմանը սրանից եզրակացնում է, որ այն բառերը, որոնք հիմք 

լեզվի b, g, d–ի դիմաց հայերենում ունեն պ, կ, տ, բնիկ բառեր են, իսկ եթե 

ունեն b, g, d, փոխառություններ են պարսկերենից։ Ահավասիկ 

օրինակներ gh, g, k շարքի վերաբերյալ։ 

Նխլ.–ից հայ.`gh > հայ. գ` ghardha > գարի, սանսկ. megha > մէգ, vyagha > 

վագր, 

g > հայ. կ ` իրան. gau > կով, gena > կին, gar > կեր–[ այ], հուն. geranos > 

կռունկ, 

k > հայ. կ` oculus > ակն, սնսկ. kama > կամիմ, kapare > կապել, 

k > հայ. ք` զնդ. karesh >քարշել, kaena > քէն, kin > քանդել։ 

Ձայնավորների վերաբերյալ խոսելիս Հ. Հյուբշմանը նշում է, որ 

հնդեվրոպական լեզուներին բնորոշ a–ի ճեղքումը a և e ձայնավորների 

արիական լեզուներում չի կատարվել, իսկ հայերենում հնդեվր. a–ն 

տրոհվում է a, e, o հնչյունների` տարբերվելով ցեղակից արիական 

լեզուներից։ 
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Այսպիսով՝ հայերենն ունեցել է իրանականից տարբեր 

բաղաձայնական և ձայնավորական համակարգեր, ուստի իրանական 

լեզու չէ և հնդեվրոպական առանձին ճյուղ է ներկայացնում։ Ըստ Հ. 

Հյուբշմանի` հայերենը շատ հին` բարբառային շրջանում կենտրոնական 

դիրք է ունեցել և կապող օղակ է եղել իրանական, սլավոնա–լատինական 

և եվրոպական լեզուների միջև։ 

Անտուան Մեյեն նշում է, որ Հ. Հյուբշմանի եզրակացություններն 

այնքան կուռ են, որ դրանց վրա չի կարելի նոր բան ավելացնել։ 

Հայերենի և հնդեվրոպական լեզուների ազգակցությունն 

ապացուցվում է պատմահամեմատական մեթոդով բացահայտված մի 

շարք ընդհանրություններով։ Ընդ որում, նկատի են առնվում երկու 

տեսակի փաստեր` քերականական և բառապաշարային։ 

 

1. Քերականական ընդհանրություններ 

 

Այստեղ ամենակարևորը բայական համակարգի իրողություններն են։ 

 

Առաջնային վերջավորություններ Երկրորդային վերջավորություններ 

Գրաբար 

(ներկայի) (աորիստի) 

–մ –մք  –mi –mes(mos)  –m  me(s)/mo(s) 

–ս –յք  –si (essi) –ti  –s  –te  

–յ –ն  –ti –nti (–anti)  –t  –nt (–ent, –օnt)  

 

Հայերենի ք–ն միշտ համապատասխանում է հնդեվրոպական s–ին 

(բացի I և II դեմքերից` գրեմք, գրէք. դերանունների I և II դեմքերում` մեք, 

դուք – Աճառյան)։ 

Հնդեվրոպական մայր լեզուն ունեցել է երկակի թիվ։ 

Հայերենում երկակի թվի հետքերից են` 

ա) ակն–աչք, ունկն–ականջք, 
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բ) միջին հայերենի –վի հոգնակերտով ձևերը, թեև գրական լեզվին են 

անցել բարբառներից` աչվի, ձեռվի, ոտվի, ծնկվի և այլն։ 

Ընդհանրություններ կան կրավորաձև չեզոք բայերի կատարյալի եզ. III 

դեմքի –աւ և այլ լեզուների u (w) վերջավորությունների միջև` զարմացաւ, 

չոգաւ, յարեաւ… 

Արձանագրվում է նաև նախահավելվածի (վանկային աճեցում) 

ընդհանրություն։ Հմմտ. 

 

հուն.  έ–φερε έ–δηχε

սանսկրիտ a՛–bharat a–dhât 

հայ. ե+բեր  ե+դ 

 

– Եար –նեար (–եր,–ներ) հոգնակերտ մասնիկների համապատասխան 

ձևը`–er (die Bucher), կա գերմաներենում։ 

 

 

2. Բառապաշարային ընդհանրություններ 

 

Հայերենի բառապաշարի փոփոխման ու հարստացման կանոնները 

որոշվել են հնդեվրոպական այն բառերով, որոնք հայերենի 

բառապաշարի միջուկն են կազմել (ըստ Աճառյանի` 927 բառ, ըստ 

Ջահուկյանի` 1700)։ Այդ թվում՝ 

ա. Դերանուններ` ես, դու, ինքն, իւր, մեք, դուք, նոքա, սա, դա, նա, այս, 

այդ, այն, ով, ոմն, ոք, իմն, ինչ և այլն։ 

բ. Թվականներ` մի, երկուք, երեք, չորք, հինգ, վեց, եօթն, ութ, ինն, 

տասն… քսան, երեսուն, քառասուն և այլն։ 

գ. Գոյականներ, որոնցից են` 

– ազգակցություն ցույց տվող անուններ` հայր, մայր, եղբայր, քոյր, 

դուստր, հարսն, հան (տատ), մանչ, թոռն, նու (հարս), սկեսուր, տայգր 

(հարսի ամուսնու եղբայրը), սան, ներ (տագերակին` եղբայրների կանայք 
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միմյանց նկատմամբ), որդի, տալ, քենի, ամուսին, քեռի, հաւ (պապ) և 

այլն։ 

– կենդանանիշ անուններ` եզն, կով, գառն, այծ, ուլ, սագ, սարդ, 

աղուէս, ցուլ, շուն, մուկն, եղն, եղնիկ, հաւ, որթ (հորթ), ձուկն, ոզնի, իժ, 

մեղու, լուսան, առիւծ, առն (խոյ), արծուի, արջ, բոռ, բորենի, գայլ, գորտ, 

լու, կռունկ, մարի (հավ), մաքի, մոզի, մրջիւն, մուն, ուրուր, տիզ, ցին, 

քարբ, օձ և այլն։ 

– մարմնի մասերի անուններ` եղունգն, լեարդ, լեզու, սիրտ, աչք, ափ, 

ականջ, արմունկն, լինդ, միս, մկան, ակն, ատամն, ոսկոր, փայծաղն, 

ձեռն, ուս, բերան, ոտն, ազդր, կոկորդ, մատն, մարմին, մօրուք, ողն, 

նեարդ, որկոր, ունկն, ջիլ, ջիղ, որովայն, ռունգն, քիթ, քունք, ստինք, 

քամակ, քիմք և այլն։ 

– բնության երևույթների, մոլորակների, այլևայլ առարկաների 

անուններ` սար, բուք, կարկուտ, ամպրոպ, ամպ, աստղ, տեղ, արեգ, այգ, 

ձիւն, ձմեռն, գարուն, ամառն, երեկոյ, լոյս, աւդ, աւր, կածան, կամուրջ, 

աղբիւր, առու, ածու, աղ, ալիւր և այլն։ 

– այլ (խառն) առարկաների անուններ` աղ, աղաւրի, արաւր, աւազ, 

բալ, բահ, բիբ, սէզ, դուռն, լար, խայթ, խազ, ծառ, ձող, մարդ, նետ, նիգ, 

ուղի, ջուր, սալ, սուր, ցախ, փրփուր, աւղ, հնոց, հուր, նիստ, քակոր, ցոյց և 

այլն։ 

– բայեր` ածել, աղալ, աճել, բառնալ, բեկանել, բերել, գալ, գիտել, 

երկնչել(իմ), եփել, ընթեռնուլ, ընկղմել(իմ), թաքչել(իմ), կարդալ, մածնուլ, 

յագենալ, ուսանել(իմ), ուտել, ուրանալ, սպառնալ, ստանալ, ստեղծել, 

տալ, տատանել, ցայտել, ցրել, փռել, քաղել, քամել, քաւել, քերել, օգնել, 

օծանել և այլն։ 

– ածականներ` լայն, լաւ, յղի, ունայն, չոր, սէգ, ջերմ, սառն, սուրբ, 

տարտամ, փուչ, փոքր, մանր, նոր, նուրբ, գաղջ, պինդ, ջինջ, ստերջ և այլն։ 

– շաղկապներ` եւ, թէ, եթէ, նա, ու, զի և այլն։ 

Հայոց լեզվի ուսումնասիրությունը հավաստի տվյալ է տալիս 

համեմատաբաններին՝ լեզուների ազգակցությունը բացահայտելու 

տեսակետից։ Դեռևս Ա. Մեյեն էր ասում, թե հայերենը միակ լեզուն է, որը 



37 
 

պետք է արժանանա հնդեվրոպաբանության ուշադրությանը։ Բավական է 

նշել, որ 1987 թ. հայերենագիտական միջազգային երկրորդ գիտաժողովին 

մասնակցում էին 40 օտարազգի գիտնականներ, ինչպես` Ֆ. Ֆեյդին, 

Բոն ֆանտեն, Է. Բենվենիստը, Ջ. Բոլոնիեզին, Ջ. Գրեպինը, Պիզանին, Կ. 

Հ. Շմիդտը, Հ. Պեդերսենը, Օ. Ս. Շիրոկովը, Ժ. Պ. Մահեն, Թ. 

Գամկրելիձեն, Վ. Վ. Իվանովը, Վ. Գեորգիևը, Գոդելը, Մակաևը, Յ. Ս. 

Վայտենբերգը և ուրիշներ։ 

Բոլորն էլ ընդունում են, որ հայերենն իր համակարգով 

հնդեվրոպական է։ Ահա թե ինչ է գրում Մակաևը. «Հայերենը… կամուրջ է 

գցում արիական լեզուներից դեպի բալթիկ–սլավոնական լեզուները և 

հունականից դեպի իտալական, կելտական և գերմանական լեզուները» 

(ЭТДЯ, 8)։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Ս. Ղազարյան, Հայոց գրական լեզվի պատմություն, 31–77, Ե., 1961։ 

2. Ս. Ղազարյան Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, 33–54, Ե.,1981։ 

3. Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն (Նախագրային ժամանակաշրջան), 

36, 38, 41, 44, Ե., 1987։ 

4. Գ. Ջահուկյան, Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, Ե., 1959։ 

5. Э. Туманян, Древнеармянский язык, М., 1971։ 

 

5. Ü²Ê²Ø²ÞîàòÚ²Ü ¶ðÆ ºì ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü Ð²ðòºðÀ 
 

Հայ գրական լեզվի պատմությունն սկսվում է գրերի գյուտով` 405 

թվականից։ Նախամաշտոցյան գիր–գրականության լինել–չլինելու մասին 

արտահայտվել են երկու տարբեր կարծիքներ. գիտնականների մի մասն 

ընդունում է գիր–գրականության գոյությունը, մյուս մասը՝ ժխտում։ 

Նախամաշտոցյան շրջանում գրի ու գրականության գոյությունն 

ընդունում են Վարդան Արևելցին (13–րդ դար), Ղուկաս Ինճիճյանը, 

Մկրտիչ Էմինը, Ղևոնդ Ալիշանը, Մ. Օրմանյանը (19–րդ դար), Լեոն, 
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Նիկողայոս Մառը, Վալերի Բրյուսովը, Գուրգեն Սևակը, Հովսեփ Օրբելին 

և ուրիշներ։ 

Նրանք ենթադրում են, թե 405 թ.–ից առաջ պետք է որ եղած լինի գիր–

գրականություն, և աշխատում են իրենց տեսակետը հաստատել 

հայեցողաբար, տրամաբանորեն։ Նրանցից Աշոտ Գարեգինի 

Աբրահամյանն այն եզակի գիտնականն է, ով հետևողականորեն 

ընդունում է նախամեսրոպյան գիր–գրականության գոյությունը և, 

հավաքելով բոլոր վկայություններն ու կարծիքները, հիմնավորում իր 

տեսակետը։ 

Որո՞նք են Ա. Գ. Աբրահամյանի փաստարկները, որոնց հղում են 

կատարում նաև այլ գիտնականներ։ 

1. Հին դրամները. 

ա) Հին դրամների վրա նկատել են հայկական մի քանի տառեր մոգերի 

և ատրուշանի պատկերների կողքին։ 

բ) Կիլիկիայում Լևոն թագավորի ժամանակ գտնվել են հայերեն 

դրոշմված դրամներ` հայ կռապաշտ թագավորների անուններով. «Եւ զի 

լեալ է հայերէն գիր հնոցն՝ վկայեցաւ ‘ի ժամանակս Լեւոնի արքայի, զի 

գտաւ դրամ ‘ի Կիլիկիա, հայերէն գրով դրոշմեալ զանուն կռապաշտ 

թագաւորացն Հայկազանց. զորոյ զթերութիւնն ելից նորս մեր Եզրաս, 

աստուածախառն շնորհօք լցեալ, նորոգիչ նորոյս Իսրայելի եւ 

կարգաւորիչ» (Վարդան Արևելցի, Հաւաքումն պատմութեան)։ 

2. Հայաստանում եղել են ժայռապատկերներ, այծապատկերներ 

(այծագրություն)։ 

3. Հայաստանում գտնվել են գաղափարագրեր (Դանիելյան 

նշանագրերը)։ 

4. Հույն պատմիչների վկայությունները. 

ա) Տավրոսի լեռներում բռնված մի հովազի վզնոցի վրա հայերեն գրված է 

եղել. «Թագաւոր Արշակ Նիւսիա աստուծոյ» (Փիլիստրատոս, IIIդ)։ 

բ) Հույն պատմիչ Հիպպոլիտոսը թվարկում է հին դպրություն ունեցող 

վեց ժողովուրդներ` եբրայեցիք, լատինացիք, հույները, սպանացիք, 

մարերը, հայերը։ 
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5. Հայերն ունեցել են գրի, դպրության աստված` Տիր (Գրող)։ 

6. Արտավազդ արքան գրել է դրամաներ, նրա եղբայր Վրույրը` 

բանաստեղծություններ։ 

7. Հայ հեթանոսական այդ դպրությունն անխնայորեն ոչնչացվել է 

քրիստոնեության կողմից` բռնի ուժով, իսկ Մերուժան Արծրունին ու 

Վահան Մամիկոնյանը ոչնչացրին նաև նախամաշտոցյան 

քրիստոնեական գրականությունը։ 

8. Կորյունի հիշատակած դանիելյան տառերը եղել են հին հայկական։ 

9. Խորենացին պատմում է. «Հայաստանում եղել են զանազան 

պայմանագրեր, կալվածագրեր, դիվանական մատյաններ, և որ Օղումպ 

քուրմը, Բարդածանը գրել են պատմություններ»։ 

10. Գրաբարը մշակված, ճոխ, հարուստ լեզու էր, ուստի պետք է 

գրավոր ավանդույթներ ունեցած լիներ նաև 5–րդ դարից առաջ։ 

11. Հայերն ունեցել են հին գրականություն` թեկուզ գրված հունական, 

ասորական, պարսկական տառերով, իսկ մեհյաններում` արամեական 

տառերով (սա կարդացվում էր հայերեն, ընկալվում էր պատկերագրի 

նման)։ 

Նախամաշտոցյան գրի ու գրականության գոյության տեսակետը 

ժխտում են Հ. Հյուբշմանը, Հր. Աճառյանը, Մ. Աբեղյանը, Ստ. 

Մալխասյանցը, Հ. Մանանդյանը, Է. Աղայանը, Լևոն Խաչիկյանը, Էմ. 

Պիվազյանը, Արտաշես Մարտիրոսյանը, Վազգեն Հակոբյանը և ուրիշներ։ 

(ԷԱՆԳ)։ 

Ինչպե՞ս են հիշյալ գիտնականները հիմնավորում հին գրի ու 

գրականության բացակայությունը։ 

1. Մատենագիտական տեղեկությունները (1–4–րդ կետերը` դրամների 

կամ մանյակի վրա հայկական տառեր, գիր ունեցեղ ժողովուրդներ) կամ 

զուրկ են հավաստիությունից, կամ հորինովի են` զուրկ գիտական 

հիմքերից (ի դեպ, մարերը ևս գիր չեն ունեցել)։ 

2. Ժայռապատկերները, այծապատկերները տառեր չեն։ Դրանք կան 

շատ երկրներում, սակայն հնչյունների համապատասխանող գիր չեն 

եղել։ 
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3. Նշանագրերը (Հր. Աճառյանը հավաքել է 510 նմուշ) լայն ճանաչում 

չունեն, դրանցով հնարավոր չէր լեզու ուսուցանել։ Դրանք 

դատապարտվել են եկեղեցու կողմից (Մաշտոց, Եղիշե, Հովհ. 

Մայրավանեցի)։ 

4. Տիր աստծո տաճարի և գիտության ու արվեստի աստծո («Գրող») 

գոյությունը հայերեն գրի գոյության ապացույց չէ և չի վկայում հայերեն 

դպրության գոյությունը։ 

5. Արտավազդը, Վրույրը (գուցե նաև ուրիշները) կարող էին 

ստեղծագործել հունարեն։ 

6. Դանիելյան այբուբենը հայերենի համար պակասավոր էր, որովհետև 

«նշանագիրքն իսկ յայլոց դպրութեանց թաղեալք և յարուցեալք դիպեցան» 

(Կոր., 13)։ Արտաշես Մարտիրոսյանը դա համարում է հորինվածք` 

ասորի հոգևորականությանը սիրաշահելու և հակաշարժումը կանխելու 

համար։ 

7. Խորենացու տեղեկությունը ճիշտ է. եղել են զրույցների մատյաններ, 

կալվածագրեր, պայմանագրեր, որոնք, սակայն, կարող էին գրված լինել 

պարսկերեն (Հայաստանում տարածված լեզու էր), հունարեն, իսկ 4–րդ 

դարում` նաև ասորական գրով։ Հայ քուրմերն ստեղծել են օտարատառ և 

օտարալեզու գրականություն։ 

8. Եթե դա լիներ օտարատառ հայերեն, ապա կունենայինք հայկական 

այբուբեն` եվրոպական ժողովուրդների լատինատառ այբուբենի նման։ 

9. Գրաբարը գրի առնվելիս գեղեցիկ էր ու ճոխ, բայց ոչ նախապես 

գրական ճանապարհով մշակված։ Հր. Աճառյանը նկատում է, որ դա նույն 

ժողովրդախոսակցական, ոչ գրական լեզուն էր, որի մշակողը եղել են 

ժողովուրդը և ժամանակը (ԱճՀԼՊ, II, 98)։ Պետական համակարգը, 

քաղաքները նպաստում էին լեզվի մշակմանը։ Ուրիշ լեզու չէր կարելի 

պատկերացնել, և Մեսրոպն ու Սահակը մի միջոց ունեին` «ճշտիվ գրի 

առնել այն, ինչ որ լսում էին կամ իրենք խոսում էին» (ԱճՀԼՊ, II, 100)։ 

Գրաբարը գեղեցիկ լեզու է հեղինակների` Եզնիկի, Եղիշեի, Բուզանդի, 

Խորենացու և մյուսների վարպետության, ինչպես նաև նրանց կողմից 

ոճական, ճարտասանական հնարքների հմուտ կիրառության շնորհիվ։ 
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Գրաբարի բառապաշարը հարուստ է։ «Առձեռն բառարանում» 

վկայված է 56000 բառ։ Մեսրոպյան շրջանում դրանցից գործածվել է մոտ 

15,5 հազարը, դուրս մնացած կլինի մի քանի հազար (ԱՃՀԼՊ, II, 490–92)։ 

Կնշանակի՝ ընդհանուր գործածություն է ունեցել շուրջ 20–25 հազար բառ։ 

Աստվածաշնչի բառապաշարն աղքատիկ է, ուստի հաջողությամբ 

թարգմանված է անգամ Ա ֆրիկայի և Օվկիանիայի շատ ցեղերի 

լեզուներով (ԷԱՆԳ., 99–105)։ Իսկ հայերեն թարգմանությունը գերազանց 

է, քանի որ թարգմանողները փայլուն գիտեին հայերենը, ասորերենն ու 

հունարենը։ 

10. Հայկական տառերն ստեղծվեցին քրիստոնեության ընդունումից 

մոտ 100 տարի անց։ Եթե հեթանոսության շրջանում գրավոր լեզու լիներ, 

ապա 100 տարում (301–405 թթ.) մոռացված կլիներ գրականության հետ 

միասին։ Չկար գրականություն, չէր լինի և գիր (գրային համակարգ), 

որովհետև ժառանգորդությունն ընդհատվում էր (նկատենք, որ 

քրիստոնեությունը գիրը չէր վերացնում, ինչպես իսլամը, այլ ստեղծում էր 

ամենուրեք [օրինակ` քրիստոնյա արաբների, նոր ղպտիերենի 

(Օվկիանիայի) այբուբենները] (ԷԱՆԳ, 92)։ Հին գրականությունը 

ոչնչացվում էր, իսկ գիրը կարող էր պահպանվել։ 

Եթե գաղափարագրերով ինչ–որ գրություններ հասած լինեին, նախ` 

Մաշտոցը չէր կարող իմանալ դրանց նշանակությունը, ապա դրանք հին 

լեզու չէին ավանդի, քանզի ամեն մարդ կկարդար իր խոսակցական 

լեզվով։ 

11. Նախամաշտոցյան Հայաստանում գիր–գրականություն եղել է, որի 

մասին կան ստույգ տեղեկություններ։ Եվ դա հայ ժողովրդի 

սեփականությունն է։ Սակայն դա եղել է պարսկերեն, ասորերեն, 

հունարեն և այլ լեզուներով։ Հայերեն լեզվով և հայկական տառերով 

գրականություն չի եղել (հիշենք, որ Եվրոպայում մինչև ուշ միջնադար 

գիտությունը զարգանում էր լատիներենով)։ 

Այնուամենայնիվ, մինչև օրս չի գտնվել նախամեսրոպյան շրջանից 

հայերեն գրված որևէ նյութ` արձանագրություն, թուղթ, գրություն (այն 



42 
 

դեպքում, երբ «ուրարտական» արձանագրությունների թիվը հասնում է 5–

6 հարյուրի)։ 
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Գրերի գյուտից առաջ Հայաստանը քաղաքականապես երկատված էր. 

387 թ., բաժանվել էր Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև։ Հայաստանի 

արևմտյան (բյուզանդական) հատվածում թագավորությունը վերացել էր, 

իսկ արևելյան (պարսկական) մասում իրադրությունն անկայուն էր և 

վտանգավոր։ Պարսկաստանն ու Բյուզանդիան, հետապնդելով 

միասնական նպատակներ, ջանում էին վերացնել հայ ժողովրդի 

ինքնուրույնությունը։ 

Այդ քաղաքականությունն սկսվել էր վաղուց և շարունակվեց մինչև 

այդ երկու մեծ տերությունների կործանումը։ Սեբեոսի պատմությունից 

հիշենք հունաց Մորիկ կայսեր խոսքերը հայերի մասին` ուղղված 

պարսից Խոսրով թագավորին. «Ազգ մի խոտոր և անհնազանդ են, ասէ, 

կան ի միջի մերում և պղտորեն։ Բայց եկ, ասէ, ես զիմս ժողովեմ և ի 

Թրակէ գումարեմ. և դու զքոյդ ժողովէ և հրամայէ յԱրևելս տանել։ Զի եթէ 

մեռանին` թշնամիք մեռանին. և եթէ սպանանեն` զթշնամիս սպանանեն, 

և մեք կեցցուք խաղաղութեամբ։ Զի եթէ յերկրի իւրեանց լինիցին` մեզ 

հանգչել ոչ լինի»։ 
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Քրիստոնեությունը, որպես կրոն, թեև ընդունվել էր 301 թ., սակայն 

հիմնովին չէր արմատավորվում, մասամբ էլ կրում էր ձևական բնույթ։ 

Պատճառն այն էր, որ` 

ա) Քրիստոնեությունն ընդունվել էր հարկադրանքով, և մարդիկ 

պահպանում էին հին հավատալիքները. ըստ պատմիչների վկայության` 

գինարբուքներն անցնում էին հեթանոսական սովորույթներով։ Մ. 

Խորենացին ասում է, որ հեթանոսությունը ծայրագավառներում թաքուն 

պահպանվում էր, իսկ թագավորության թուլացման շրջանում գլուխ էր 

բարձրացնում, և ինչպես Հ. Աճառյանն է նշում. «Հին կրոնի այդ թաքուն 

հետքերն էլ ավելի ազատ երևան եկան» (ԱճՀԳ, I, 86)։ Պատմագիրների 

միասնական վկայությամբ այս վիճակում էին գտնվում հատկապես 

Հայաստանի Գողթն և Սյունյաց գավառները։ 

բ) Եկեղեցում քարոզը կատարվում էր օտար լեզվով` հունարենով, և 

մարդկանց հասու չէր քրիստոնեական վարդապետությունը։ 387 

թվականից հետո Հայաստանի արևելյան մասում արգելվեց հունարենը. 

քարոզում էին միայն ասորերեն, որը նույնպես անհասկանալի լեզու էր։ 

Թեև հայերը հարյուրամյա քրիստոնյաներ էին, սակայն գաղափար 

չունեին Երուսաղեմի, Քրիստոսի, առաքյալների և այլնի մասին. 

պատճառը քարոզի լեզուն էր։ Բուզանդն ասում է, որ եթե 

վարդապետները գիշեր–ցերեկ վարար անձրևի պես քարոզ տեղային, 

նախարարների և շինականների խառնիճաղանջ բազմությունից ոչ ոք 

կես խոսք անգամ չէր հասկանա։ 

գ) Կայուն չէր երկրի ներքին կյանքը։ Ֆեոդալական հակասությունները, 

որ միայն տեղական երևույթ չէին, Արշակունիների թուլացման 

պայմաններում աշխուժացել էին, թշնամական հարաբերությունները 

սրվել էին նախարարական տների նկատմամբ, թագավորական 

իշխանությունից հարաբերական անկախության ձգտումներն ուժեղացել 

էին. տեղ–տեղ գլուխ էին բարձրացնում հունամետ և պարսկամետ 

տրամադրությունները։ 

դ) Խոր հակասություններ կային հոգևորականության միջավայրում։ 

Հայ քրիստոնեական եկեղեցին ի սկզբանե կրում էր օտար ազդեցություն։ 
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Նոր կրոնի քարոզիչները արտոնյալ պայմաններով հավաքագրվում էին 

ասորիներից և հույներից, ուստի մեծ էր օտար հոգևորականների թիվը։ 

Երկու մասի բաժանված Հայաստանում ավելի մեծացավ ասորական 

ազդեցությունը, որովհետև Պարսկաստանը Հռոմի ազդեցությունը 

թուլացնելու նպատակով որպես քրիստոնեական դավանանքի եկեղեցու 

լեզու թույլատրեց ասորերենը, որը նաև դպրոցական ուսուցման լեզու էր։ 

Հետևանքը եղավ այն, որ հոգևորականության ներսում սկսեցին 

արթնանալ հակաասորական տրամադրություններ, և 342 թվականից 

ծայր առան քրիստոնեական կրոնի հալածանքներ, իսկ հաջորդ դարում` 

նաև զրադաշտի պարտադրման փորձեր։ 

428 թ. պաշտոնազրկվեց կաթողիկոս Սահակ Պարթևը, և 428–37 թթ. 

հայրապետական աթոռին նստում էին ասորիներ Սուրմակը (1 տարի), 

Բրքիշոն (3 տարի), Շմուելը (5 տարի)։ 

Այս պայմաններում խիստ որոշակի գծագրվում էր հայ ժողովրդի 

ինքնուրույնության` թագավորության, կրոնի ու լեզվի կորստյան 

վտանգը։ Պետության և եկեղեցու առաջնորդները, ինչպես նաև ողջ 

ժողովուրդը, ունեին միևնույն ընդհանուր մտահոգությունը։ Երբ 

ռազմական ուժով պայքարի հնարավորություն չկար, հարկավոր էր այլ 

ելք որոնել։ 

Սրանք են հայերեն տառերի և հայ դպրության ստեղծման 

պատմաքաղաքական ազդակները, որի հետ մեծ հույսեր էին կապում։ Դա 

պատահական չէր, քանի որ միայն այդ դեպքում էր հնարավոր դառնում` 

1. տարածել և արմատավորել քրիստոնեական կրոնը և արդյունավետ 

պայքար մղել հեթանոսության դեմ, 

2. ազատվել օտարալեզու գրագրությունից, ուսուցումից, վանել օտար 

ազդեցությունները, 

3. միավորել վարչական–քաղաքական տեսանկյունից բաժանված 

ժողովրդի կրոնական, ազգային, լեզվական և մշակութային կյանքը, 

4. հասնել գիտական և մշակութային առաջադիմության։ 
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Ասվածը նշանակում է, որ գիրն ու գրականությունը ժողովրդին տալու 

էին հոգևոր ու բարոյական ուժեր` դիմագրավելու գալիք աղետներին, 

մասամբ էլ` հատուցելու քաղաքական ու ռազմական ուժերի կորուստը։ 

Եվ իրոք, դեպքերի հետագա զարգացումները ցույց տվեցին, որ գիր ու 

գրականության միջոցով հայ ժողովուրդն արժևորեց իր անցյալը, 

ճանաչեց իր պատմությունը. այն նպաստեց պահպանելու ժողովրդի 

միասնականությունը, ազգային ընդհանրության զգացումը, լեզուն, կրոնը, 

ինքնությունը։ 

 

7. ¶ðºðÆ ¶ÚàôîÀ ºì ÆÜøÜàôðàôÚÜ àô Â²ð¶Ø²Ü²Î²Ü 
¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü êÎ¼´Ü²ìàðàôØÀ 

 
Մեսրոպ Մաշտոցը հայոց գրերի ստեղծողն է, հայկական դպրոցի 

հիմնադիրը, թարգմանական գործն ու մայրենի գրականությունն 

սկզբնավորողներից մեկը։ Քանի որ գրի ստեղծման խնդիրը համազգային 

նշանակություն ուներ, ուստի նրան ուղղորդել, օժանդակել ու այդ 

կարևոր գործում գործուն մասնակցություն են ունեցել նաև երկրի 

աշխարհիկ և հոգևոր առաջնորդները՝ Վռամշապուհ արքան ու 

կաթողիկոս Սահակ Պարթևը։ 

Մ. Մաշտոցի կենսագիրը նրա աշակերտներից մեկն է` Կորյունը, որը 

Հովսեփ եպիսկոպոսի և իր նախկին դասընկերների առաջարկությամբ 

443–451 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածում գրի առավ իր մեծ 

ուսուցչի վարքը։ Կորյունի երկը` «Երանելի մարդու, մեր թարգմանիչ 

սուրբ Մ. Մաշտոց վարդապետի կյանքի և մահվան պատմությունը», 

խիստ արժանահավատ և ստույգ աղբյուր է։ Մ. Խորենացին և Ղ. 

Փարպեցին առավելապես օգտվում են նրանից, իսկ հետագա 

հեղինակների բերած մի շարք այլ փաստեր, Մ. Մաշտոցից ժամանակով 

հեռու լինելով, վստահելի չեն։ 

Կորյունը շարադրել է իր ուսուցչի՝ հայոց տառերի ստեղծման և նրա 

ծավալած լուսավորչական գործունեությունը` շրջանցելով մյուս գործերը, 

որոնց նկարագրությունը կշարժեր ասորի հոգևորականության 

թշնամանքը։ 
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Մ. Մաշտոցը ծնվել է 361 թ. Տարոնի Հացեկաց գյուղում (Մուշից 40 կմ 

արևելք` Հացեկ կամ քրդերեն` Խասիկ), «ստորին ազնվական» Վարդանի 

ընտանիքում։ Տարոնում ստացել է հունական կրթություն, ապա եկել է 

արքայանիստ Վաղարշապատ, Առավանի հազարապետության 

ժամանակ կարգվել արքունի դիվանատան քարտուղար։ 

Միաժամանակ նա ոչ շարքային զորական էր, հանգամանորեն ծանոթ 

էր «աշխարհական կարգերին» և կրոնական գրականությանը, գիտեր մի 

քանի լեզու`հունարեն, ասորերեն, որը գրասենյակային գործավարության 

լեզուն էր, պարսկերեն, մասամբ` վրացերեն։ 

Ըստ Հ. Աճառյանի, 395 թվականին Մաշտոցը թողնում է արքունական 

պաշտոնը, մտնում վանք՝ վարելով ճգնավորական կյանք։ Նա ուներ մի 

քանի տասնյակ (≈40) աշակերտ և հաճախ էր դուրս գալիս ժողովրդի մեջ` 

քարոզ կարդալու։ Գողթն գավառում նա կրոնական քարոզչություն է վարում 

և չբավարարվելով միայն մի գավառում կատարածով` մտահոգվում է ողջ 

ժողովրդի համար։ Հավանաբար այստեղ էլ փորձով համոզվում է, որ միայն 

սեփական լեզվով ստեղծված գրականությամբ է հնարավոր ողջ ժողովրդի 

կրոնական դաստիարակությունն իրագործել, և հղանում է տառեր 

ստեղծելու միտքը։ Այդ մասին նա հայտնում է կաթողիկոս Սահակ 

Պարթևին։ Նրանց հուզում էին ժողովրդի ներկա քաղաքական վիճակը և 

առավելապես` ապագան, և նրանք գումարում են եկեղեցական ժողով, 

քննարկում այդ հարցերը, ապա դիմում արքային։ Վռամշապուհը հայտնում 

է, որ Դանիել անունով մի ասորի եպիսկոպոսի մոտ գտնվում են հայկական 

տառեր։ Դանիելի մոտ ուղարկված Վահրիճ անունով ազնվականը քահանա 

Հաբելի միջոցով Դանիելից վերցնում է տառերը և Վռամշապուհի 

թագավորության երրորդ տարում բերում Հայաստան։ Մաշտոցն ու Սահակը 

հավաքում են աշակերտներ և երկու ամիս (տարի՞) պարապում նրանց հետ։ 

Այդ տարիներին «երանելին վարդապետության գեղեցիկ աստիճանի» է 

հասնում։ Շուտով պարզվում է, որ բերված նշանագրերը ինչ–որ դպրության 

«թաղված և հարություն առած» տառեր են և բավական չեն հայերենի 

հնչյունական համակարգի ուսուցման, հետևաբար նաև գրության համար։ 

Թագավորը, կաթողիկոսը և Մեսրոպը դարձյալ սկսում են ելք որոնել, և մի 
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որոշ ժամանակ անց Վռամշապուհը Մաշտոցին հայկական տառերն 

ստեղծելու հանձնարարություն է տալիս։ 

Վռամշապուհի թագավորության 5–րդ տարում Մաշտոցը մի խումբ 

աշակերտների հետ ճանապարհ է ընկնում դեպի ասորական Ամիդ և 

Եդեսիա քաղաքներ։ Աշակերտներից մեկի հետ ինքը մնում է Եդեսիայում, 

մյուսներին ուղարկում է Սամոսատ` հունարեն կրթություն ստանալու։ 

Ապա նա սուզվում է անդուլ որոնումների, ուսումնասիրության ու 

տքնության մեջ և ի վերջո ստեղծում է հայոց տառերը. «Իր սուրբ աջով 

հայրաբար ծնեց նոր և սքանչելի ծնունդներ` հայերեն լեզվի նշանագրերը» 

(Խորենացին ավելացնում է տառեր գտնելու հրաշքը), այնուհետև 

տառերին նա տալիս է հնչյունական արժեք, ձև, դասավորություն (այն է` 

կազմում է այբուբեն)։ 

Հետո (հավանաբար տառաձևերը հղկելու և մասնագետներից 

խորհուրդ ստանալու նպատակով) Մաշտոցը գնում է Սամոսատ և հույն 

քերական Հռոփանոսի աջակցությամբ հղկում, առանձնացում տառերը` 

նուրբ, լայն. կարճ, երկար. առանձին և կրկնավոր (ի դեպ, ոմանք սա 

հնչյունաբանական իմաստով են հասկանում (խուլ, շնչեղ. կարճ, երկար. 

պարզ, բարդ. – ԱճՀԳ, 71, ՍՂՀԼՀՊ, 69, ՄՀԱԾ), ոմանք` գեղագիտական 

առումով – ՄԱԿ, 33)։ 

Բայց հայերենի բարդ հնչյունական համակարգը հույնի ուժերից վեր 

պիտի լիներ, ուստի Հռոփանոսի գործը գեղագրական օգնություն կարող 

էր լինել և գուցե որոշ խորհուրդներ` գրելաձևի մասին (աջընթաց, անջատ 

և այլն)։ Ինչևէ, Հռոփանոսը գեղագրում է այբուբենը, առաջին բնագիրը 

գրում հայերենով և միաժամանակ սովորեցնում Մաշտոցի աշակերտ-

ներին։ 

Էդ. Աղայանը Մեսրոպ Մաշտոցին իրավացիորեն համարում է հայ 

առաջին լեզվաբանը` գնահատելով նրա երկնած այբուբենի առավելու-

թյունները. 

1. «մեկ հնչյունին մեկ տառ» սկզբունքը, 

2. աջահայաց (ձախից աջ) գրելը (հակառակ` ասորերեն, պահլա-

վերեն), 
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3. տառեր` նաև ձայնավորների համար (հակառակ` պահլավերեն), 

4. լրացուցիչ ձայնանիշների բացակայություն (հակառակ` հունարեն), 

5. տառերի միացումներ և կապեր չունենալը։ (ԷԱՄՄ)։ 

Մաշտոցը անմիջապես ձեռնարկում է Սողոմոնի առակների 

թարգմանությունը երկու աշակերտների` Հովհանի (Եկեղյաց գավառից) և 

Հովսեփի (Պաղանական տոհմից) ընկերակցությամբ (ԱճՀԳ, 123)։ 

Երբ վերադառնում է Այրարատ, նրան ցնծությամբ են ընդունում 

թագավորը, կաթողիկոսը, նախարարագունդ բազմությունը Ռահ գետի 

ափին [Վաղարշապատի մոտ` (Արաքսական//Երասխ, ավելի ճիշտ` 

Քասաղ կամ Սև ջուր//Սև գետ. վրաց.` Արաքսի անունը)] և «տոնական 

ուրախությամբ անցկացրին օրերը»։ 

Դա ազգային մեծ տոն էր, որ տեղի ունեցավ Վռամշապուհի 6–րդ 

տարում (ըստ Ադոնցի` 383–392 թթ., ըստ Մանանդյանի` 391–393 թթ., ըստ 

Մարկվարտի` 402–403 թթ., ըստ Նորայր Բյուզանդացու և Աճառյանի` 404 

թ., ըստ Գարագաշյանի և Աբեղյանի` 405 թ., ըստ Գաթըրճյանի, Ալիշանի 

և Օրմանյանի` 406 թ., ըստ Հ. Թորոսյանի` 407 թ. կամ 413 թ., ըստ 

Չամչյանի` 406 թ. կամ 416 թ., ըստ Գ. Տեր–Մկրտչյանի` 412–416 թթ.)։ 

Արդեն կային հայկական տառեր, թարգմանված էր Աստվածաշնչի մի 

գիրքը, ուստի կարելի էր հոգ տանել հայ ժողովրդի կրթության համար։ 

Այդ նպատակով նրանք միաժամանակ սկսում են երեք գործ` «գրել, 

թարգմանել և ուսուցանել»։ 

Վաղարշապատը դառնում է հայ դպրության և լուսավորության 

կենտրոնը։ Այնտեղ հիմնադրվում է դպրոց` վարդապետարան, ամեն 

տեղից ընդունում են աշակերտներ, կրթում և ապա ուղարկում հայկական 

նահանգներն ու գավառները`գրագիտություն տարածելու։ Սկսելով 

Աստվածաշնչից` թարգմանում են կրոնական մի շարք գրքեր և ձեռգիր 

ընդօրինակմամբ բազմացնում։ 

Թարգմանական և ուսուցման գործին զուգահեռ Մաշտոցը 

մայրաքաղաքից պարբերաբար մեկնում է գավառներ` լուսավորություն 

տարածելու։ 
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Ընդունված է առանձնացնել Մաշտոցի քարոզչական գործունեության 5 

շրջան` ներառյալ գրաստեղծումից առաջ Գողթնում կատարածը։ 

Վաղարշապատում դպրության գործը կարգավորելուց հետո 

Մաշտոցը ելնում է Փայտակարան նահանգ, որ Կորյունն անվանում է 

«Մարաց խուժադուժ կողմեր» և բնութագրում «դիվական, սատանայակիր, 

ճիվաղական բարքի» տեր, «խեցբեկագույն և կոշտ ու կոպիտ» լեզվով 

մարդկանց երկիր։ Իր քարոզներով Մաշտոցը նրանց դարձնում է 

«կրթված, պարզախոս, հռետորաբան, աստվածատուր իմաստությանը 

ծանոթ» (Կոր., 103)։ 

Այնուհետև Մաշտոցը գնում է Գողթն, գավառի բոլոր գյուղերում 

հիմնում դպրոցներ, ուսուցանում, կարգում վարդապետներ։ Այստեղից 

անցնում է Սյունիք և դպրոցաշինության գործը կատարում նույնպիսի 

հաջողությամբ։ Տեղական իշխանները օգնում են նրան, և ամեն ինչ հաջող 

է ընթանում։ 

Մաշտոցը կարգում է նաև եկեղեցու տեսուչներ` եպիսկոպոսներ։ 

Այստեղ նա ստեղծում է վրաց տառերը (≈ 407–409 թթ.), ապա գնում 

Վրաստան, ուր մեծ ընդունելություն է գտնում Բակուր թագավորի և 

Մովսես եպիսկոպոսի կողմից։ Վրացերենի թարգմանիչ, «գրագետ և 

ճշմարտահավատ Ջաղայի միջոցով իրագործում է իր նպատակները»։ 

Թագավորի պահանջով զանազան կողմերից և «խառնաղանջ» 

գավառներից մանուկներ են հավաքում, և վարդապետը «…ուսման բովի 

մեջ սիրով ու եռանդով մաքրում է նրանցից դևերի ու սնոտի կուռքերի 

պաշտամունքի շարավահոտ աղտն ու ժանգը» (Կոր., 23։ ԷԱՄՄ, 65)։ 

«Աստվածապաշտության գործը կարգի դնելուց հետո» նա 

վերադառնում է Հայաստան, շրջում մի շարք գավառներում (Տարոն, 

Աղձնիք, Մոկք, Վասպուրական, Պարսկահայք – 410–420 թթ. (ԱճՀԳ, 410–

420)։ 

Այնուհետև Մաշտոցը մտածում է նաև հայ ժողովրդի այն հատվածի 

մասին, որը գտնվում էր Բյուզանդիայի տիրապետության տակ, և որտեղ 

կային մեծ դժվարություններ։ Երկրի հույն կուսակալը` Անատոլիոսը, 

նրան ընդունում է հարգալից, բայց արգելում է դպրոցներ հիմնադրել։ 
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Մաշտոցը մեկնում է Կ. Պոլիս, Թեոդոս Բ կայսրը նրան շնորհում է 

«ակումիտ» տիտղոսը («տքնող»), թույլատրում է դպրոցներ հիմնադրել և 

վճարում է ծախսերը։ Արևմտյան Հայաստանում ևս դպրոցական գործը 

հաստատուն հիմքի վրա դնելուց հետո այնտեղ թողնում է իր 

աշակերտներից երկուսին` իր գործը շարունակելու և վերահսկելու, իսկ 

ինքը վերադառնում է Վաղարշապատ։ 

Այստեղից 423–424 թթ. կատարում է քարոզչական–լուսավորչական 5–

րդ շրջագայությունը. գնում է Աղվանք, ստեղծում այբուբեն նաև նրանց 

համար, կարգավորում աստվածային գործը և Բաղասանք–Գարդմանք–

Վիրք–Գուգարք երթուղով վերադառնում Հայք։ 

Շրջագայության ժամանակ նա նաև վերահսկում էր վաղ բացված 

դպրոցների գործունեությունը, հետևում Աստվածաշնչի թարգմանության 

ընթացքին, օգնում հրահանգներով ու ցուցումներով, տեսուչներ 

նշանակելով։ 

Այս վիթխարի աշխատանքին զուգահեռ Մաշտոցը մասնակցում է 

գրականության թարգմանության կարևոր գործին։ 

Առանձնապես զգացվում էր Աստվածաշնչի թարգմանության 

անհրաժեշտությունը, որն այն միաժամանակ և՛ ընթերցանության, և՛ 

կրոնի ուսուցման դասագիրք էր։ Գրերի գյուտին հաջորդած շրջանում 

հայերեն քարոզելիս Սահակը և Մեսրոպը հատվածաբար թարգմանում 

էին Աստվածաշունչը։ Հետագայում, երբ Մաշտոցը վերադառնում է 

Մարաց կողմերից, նրանք մոտ մեկ տարվա ընթացքում ավարտում են 

Աստվածաշունչը` ամբողջությամբ թարգմանելով սկզբից մինչև վերջ 

(Առակք, Հնգամատյան, Մարգարեություններ, Ավետարան, Պողոսի և 

մյուս առաքյալների թղթերը, Հովհաննու հայտնությունը և այլն)։ 

Աստվածաշնչի առաջին թարգմանության մասին Կորյունը նշում է, որ 

դա շտապ և հատվածաբար թարգմանություն էր։ Գարագաշյանի, 

Ֆնգլյանի, Գր. Խալաթյանցի կարծիքով այդ թարգմանությունը 

կատարված է հունարեն օրինակից, Մալխասյանցի և այլ բանասերների 

կարծիքով` ասորական պեշիթա թարգմանությունից։ 
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Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը Հովսեփին և Եզնիկին ուղարկում են 

Եդեսիա, որոնք ասորերեն մի քանի թարգմանություններ ուղարկում են 

հայրենիք, և իրենք գնում Կոստանդնուպոլիս, դառնում հելլենական լեզվի 

թարգմանիչներ։ Կոստանդնուպոլիս են գնում նաև Ղևոնդն ու Կորյունը։ 

Նրանք թարգմանած բերում են շատ գրքեր, սուրբ հայրերի 

ավանդություններ, Նիկիայի և Եփեսոսի ժողովի կանոնները, ինչը 

վկայում է, որ նրանք վերադարձել են 431 թ. հետո (ԱճՀԳ, 377)։ 

Աստվածաշնչի երկրորդ թարգմանությունը կատարվեց Սահակի և 

Եզնիկի ձեռքով (432 թ.), ովքեր համեմատեցին, ավելացումներ 

կատարեցին և խմբագրեցին այն։ Սա հայերեն խմբագրված վերջնական 

օրինակն է` ըստ հունական «Եօթանասնից թարգմանութեան» օրինակի 

(ԱճՀԳ, 253)։ 

Եվրոպացի հայագետ Լակրոզը Աստվածաշնչի հայկական օրինակը 

համարել է «թագուհի թարգմանութեանց»` նկատի ունենալով 

թարգմանության ճշգրտությունը, լեզուն և ոճը (ԱճՀԳ, 259)։ Այս 

հանգամանքն ընդունում են բոլոր եվրոպացի հայագետները։ Հայերենը 

հաճախ տրամաբանորեն ավելի կուռ է, քան հունարենը։ 

Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի եռանդուն ու անընդմեջ 

գործունեությունը, հիրավի, զարմանալիորեն մեծ էր ու արգասավոր։ Դա 

ուղղակի ազգային բուռն զարթոնք էր։ Հայաստանի բոլոր գավառներում 

բացվում էին դպրոցներ, վանքերը դառնում էին կրթության կենտրոններ, 

ստեղծվում էին թարգմանական և ինքնուրույն գրքեր։ Դրանք 

բազմացվում, տարածվում էին ողջ երկրում։ Եկեղեցին աշխուժանում է, և 

ժողովուրդը հորդում է դեպի եկեղեցի։ Ձևավորվել էր ազգապահպան այդ 

գործը շարունակող սերունդ։ «Երկիրը տոգորված էր գրական–կրոնական 

մեծ շարժումով» (ԱճՀԳ, 363)։ 

Իսկ ամենակարևորն այն էր, որ հզոր կերպով բարձրանում էին 

ազգային գիտակցությունը, ինքնաճանաչումը, պարզորոշ էին դառնում 

այն ուժերը, որոնցով մաքառելու և գոյատևելու էր հայ ժողովուրդը։ 

Հայոց այբուբենին նվիրած ուսումնասիրության մեջ գերմանացի 

հայագետ Մարկվարտը նշում է, որ լուսավորության տարածման 
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շարժումը և ազգային զարթոնքը տեղի էին ունենում խիստ դժվարին 

պայմաններում, երբ պարսկական իշխանությունները ջանում էին հայ 

ժողովրդին պարտադրել մազդեզանց կրոնը, պարսկերեն լեզուն ու 

գրականությունը, իսկ հոռոմներն արհամարհանքով էին նայում 

«բարբարոս» հայերին։ Գերմանական այբուբենի հեղինակ ֆրանկ 

Պեպինոսը և նրա զինակից Վինֆրիդը «…խեղճ թզուկներ կերևան մտքի 

այն հսկաներու (Մաշտոցի և Սահակի) համեմատությամբ»,– նշում է 

Մարկվարտը «Պատմություն հայ նշանագրերու» աշխատության մեջ 

(տե՛ս նաև ԱԳԱ, 55), թեև այդ հեղինակները ստեղծել էին մի դանայան 

նվեր` գերմանական անկատար այբուբենը (ԱճՀԳ, 263)։ 

Բացի մի շարք հոգևոր երգերից, Մեսրոպ Մաշտոցը գրել է նաև 

«Յաճախապատում ճառք» աշխատությունը` նվիրված 

դավանաբանական հարցերին, կրոնին, վանականների վարքին ու 

պարտականություններին և այլ խնդիրների։ 

Սահակ Պարթևը ևս գրել է կանոնական գործեր, կրոնական 

բովանդակությամբ թղթեր և երգեր։ 

Հանուն քրիստոնեական եկեղեցու ամրապնդման` Մաշտոցը 

գործունեություն է ծավալել նաև հարևան ժողովուրդների համար։ 

Կորյունը գրում է. «Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, ամառ ու ձմեռ, գիշեր 

ու ցերեկ անվեհեր ու առանց հապաղելու» գործեց մեծ գործիչն ու 

ուսուցիչը` լուսավորության գործին նվիրվելով 45 տարի, որից 35 

տարին` հայոց դպրության ստեղծմանն ու զարգացմանը։ 

Մաշտոցը վախճանվել է` խոր ծերության հասած` Սահակ Պարթևի 

մահից 6 ամիս անց` 439 թ. մեհեկան ամսի 13–ին (փետրվարի 17–ին), և 

մեծ շուքով թաղվել է Օշականում՝ իր աշակերտ Վ. Ամատունու 

կալվածքում։ 

Նրա գերեզմանի վրա կառուցված է Ս. Թարգմանչաց եկեղեցին։ 

 

*  *  * 

Հայերեն տառերի ստեղծումով հիմնադրվում է հայ գրականությունը։ 

Նորաստեղծ հայ գրականությունը եղել է բազմաժանր և 
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բազմաբովանդակ։ Իր հիմնական ուղղություններով այն միտված է 

արտաքին ազդեցությունների և վտանգների դեմ։ Եվ որովհետև պայքարն 

ընդունում էր կրոնական ձև, ընթանում էր կրոնական քողի տակ, ուստի 

գրականությունն ուներ կրոնական (քրիստոնեական) 

գաղափարախոսություն։ Ընդգծենք, որ այդ շրջանի ինքնուրույն 

գրականությունը ևս ստեղծվում է առաջին հերթին եկեղեցուն ծառայելու, 

քրիստոնեական վարդապետությունն ու նրա դավանանքն ամրապնդելու 

և ժողովրդին այլազան աղանդներից զերծ պահելու նպատակով։ 

5–րդ դարից մեզ հասած գործերը, ըստ ծագման կամ աղբյուրների 

բնույթի, կարելի է բաժանել 3 տեսակի` 

1) ինքնուրույն գործեր, որ ամենաքիչն են` Եզնիկ Կողբացու, Կորյունի, 

Ագաթանգեղոսի, Փավստոս Բուզանդի, Մովսես Խորենացու, Եղիշեի, 

Ղազար Փարպեցու երկերը, Կանոնագիրքը, Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ 

Մաշտոցի թղթերը. 

2) թարգմանություններ հունարենից, որոնք ամենաշատն են. 

3) թարգմանություններ ասորերենից, որոնք քանակով միջին տեղ են 

գրավում նախորդ երկուսի համեմատությամբ. դրանք եփրեմյան դպրոցի 

գործերն են։ 

Բազմաթիվ ժանրերից ստեղծվում են` ա) հոգևոր երգեր, բ) կրոնական 

գրականություն, գ) վարքաբանական, մեկնողական գործեր, դ) 

պատմագրություն։ 

Թարգմանիչներ։ 

Եղել է թարգմանիչների 2 սերունդ։ 

Առաջին կամ երեց թարգմանիչներ, որոնք Մաշտոցի և Սահակի 

աշակերտներն էին, նրանց ժամանակակից չափահաս մարդիկ։ Նշվում են 

այդպիսի 60 աշակերտի, որոնցից 6–ի անունով կամ մասնակցությամբ 

հայտնի են թարգմանություններ` Հովհան Եկեղյաց, Հովսեփ Պաղնացի, 

Եզնիկ Կողբացի, վրաց եպիսկոպոս Կորյուն, Ղևոնդ երեց, Վանանդեցի և 

Արձուն։ Աշակերտներից մյուսների անունով թարգմանություններ 

հայտնի չեն։ Նրանցից են` Աբրահամ Խոստովանող, Անանիա Սյունյաց, 

Գինթ Դերջանի եպիսկոպոս, Երեմիա Աղվանից եպիսկոպոս, Մովսես 
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եպիսկոպոս Վրաց, Մուշե եպիսկոպոս Արծրունյաց, Սամվել եպիսկոպոս 

Վրաց, Աղան, Դանան, Ենովք, Թադիկ (Թոդիկ), Հովհան Խոստովանող, 

Վահան Ամատունի, Հմայակ Մամիկոնեան և այլք։ 

Երկրորդ կամ կրտսեր թարգմանիչները առաջին թարգմանիչների 

աշակերտներն էին, որ կրթվելուց հետո ուղարկվել են հունական 

քաղաքներ` ուսումը շարունակելու և նոր բնագրեր թարգմանելու համար։ 

Դրանցից են` Դավիթ Անհաղթ, Գյուտ կաթողիկոս, Հովհան Մանդակունի, 

Եղիշե, Խորենացի, Մամբրե Վերծանող, Ղազար Փարպեցի, Խաչիկ, 

Անդրեաս, Թաթուլ, Վարոս, Եզրաս։ 

Հայերեն թարգմանված առաջին գիրքը Սողոմոն Իմաստունի 

առակներն են` Գիրք առակաց–ը (թվով 22 առակներ), որ Սամոսատում 

թարգմանեցին Մաշտոցը, Հովհան Եկեղյացը և Հովսեփ Պաղնացին։ 

Առակները կազմում էին 40 ութածալ էջ. դրանց ընտրությունը 

պատահական չէր։ Դա դաստիարակչական մեծ արժեք ունեցող, 

իմաստասիրության և ուսման կոչող գիրք է։ Պարունակում է բարոյական 

խրատներ` ուղղված ամեն դասի մարդկանց` նրանց հոգում 

առաքինության սերմեր ցանելու, չարիքն արմատախիլ անելու միտումով։ 

Իր պարզ լեզվով, հեշտ, դյուրին, հոգեպարար ոճով հասկանալի է բոլոր 

ընթերցողներին։ Թարգմանիչները ջանացել են պահպանել հեղինակի 

լեզվի և ոճի բոլոր նրբերանգները՝ չխաթարելով նրա իմաստասիրական 

հենքը։ Հր. Աճառյանը նկատում է, որ Առակների լեզուն Ծննդոց գրքի և 

Ավետարանի լեզվից ավելի նուրբ է ու վայելուչ (ԱճՀԳ, 310)։ Օրինակ` 

«Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ, 

ընդունել զդարձուածս բանից։ Ի միտ առնուլ զարդարութիւն ճշմարիտ և 

ուղղել զիրաւունս։ Զի տացէ անմեղաց զխորագիտութիւն, մանկանց 

տղայոց` զմիտս և զհանճար։ Որոց իբրև լուիցէ իմաստունն` 

իմաստնագոյն լիցի, իսկ որ հանճարեղն իցէ` զառաջնորդութիւն ստասցի։ 

… Լո՛ւր, որդեա՛կ, խրատու հօր քո, և մի՛ մերժեր զօրէնս մօր քո, զի պսակ 

շնորհաց ընկալցի գլուխ քո և մանեակ ոսկի ի պարանոցի քում» (Առակք, 

Ա, 2–9)։ 
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Հայ մատենագրության մեջ բարբառ հասկացությունը նշանակել է 

«լեզու», «խոսք», «խոսվածք» և «հնչյուն»։ Բարբառները որևէ լեզվի 

տարածքային տարբերակներ են, համաժողովրդական լեզվի 

ճյուղավորումներ, որոնցով հաղորդակցվում են այդ լեզվով խոսող 

հանրության առանձին հատվածները։ Անշուշտ, ասվածը չի նշանակում, 

թե բարբառներն անջրպետված են միմյանցից և ընդհանուր լեզվից։ 

Ընդհակառակը, ամեն մի բարբառ համաժողովրդական լեզվի (վերջինիս 

միջոցով էլ` գրական լեզվի) և մյուս բարբառների հետ ունի որոշակի 

աղերսներ, սակայն նրանցից էապես առանձնանում է իր հնչյունական, 

բառային և քերականական հատկանիշներով։ Մ. Աբեղյանն 

իրավացիորեն նշում է, որ բարբառներ առաջանում են այն ժամանակ, երբ 

որևէ լեզվի մեջ առաջացած փոփոխությունները սահմանափակվում են 

որոշ տարածքում և չեն անցնում ուրիշ տարածքներ, որոնցում նույնպես 

կատարվում են նմանատիպ գործընթացներ (ՄԱՀԼՏ, 51)։ 

Բարբառները պատմական տարբեր շրջաններում զարգացման 

տարբեր փուլեր են ապրել։ Տոհմատիրական հասարակարգում, որտեղ 

մարդիկ ապրում էին առանձին խմբերով, բարբառների առաջացման և 

զարգացման մեծ հնարավորություններ կային։ Հետագայում` 

ժողովուրդների կազմավորման շրջանում, բարբառների առաջացման և 

զարգացման հնարավորությունները դառնում էին սահմանփակ, քանի որ 

ժողովուրդներն առաջանում էին մի շարք տոհմերի և ցեղերի 
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համակենտրոնացման հետևանքով։ Այդ ընթացքում տասնյակ 

նախաբարբառներ կազմավորում են մեկ լեզու։ 

Պետականության ստեղծումով այդ լեզուն նոր բարբառների 

առաջացման արգելք է դառնում, սակայն հետագայում ակտիվանում են 

կենտրոնախույս ուժերը, որոնք պետության անկումից հետո ստեղծում են 

իրարից կտրված ու անկախ մանր իշխանություններ, որի հետևանքով 

կրկին բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում բարբառների 

առաջացման համար։ 

Հայաստանում, օրինակ, Արշակունիների թագավորության անկումից 

հետո կրկին աշխուժանում է բարբառների առաջացման գործընթացը։ Հայ 

գրերի գյուտը և գրաբար կանոնիկ լեզուն մասամբ են կարողանում այդ 

գործընթացի առաջն առնել, որը Հայաստանում շարունակվում է մինչև 

20–րդ դարի սկիզբը (այդ ժամանակ մեզանում կային շուրջ հինգ 

տասնյակ բարբառներ)։ 

Հայերենի բարբառների վերաբերյալ առաջին վկայությունները 

հանդիպում են դեռևս 5–րդ դարի հայ մատենագիրների երկերում։ Եզնիկ 

Կողբացին, օրինակ, գրում է. «Քանզի յորժամ մեք ասեմք, թէ սիւք շնչէ, 

ստորնեայք ասեն` այս շնչէ» (էջ 92)՝ (Քանի որ երբ մենք ասում ենք, թե 

սյուքը փչում է, ստորին՝ հարավի բնակիչները ասում են` այսը փչում է), 

որտեղ այս–ը և սիւք–ը ունեն «հով»,«քամի» նշանակություն։ 

Կորյունը, խոսելով Մեսրոպ Մաշտոցի կատարած 

շարջագայությունների մասին, գրում է, որ Մարաց կողմերում ապրող 

հայերի լեզուն խեցբեկագոյն («ավելի խեղաթյուր») էր և խոշորագոյն 

(«ավելի կոշտ, անհարթ») (Կոր., 17)։ 

Փ. Բուզանդը «Հայոց պատմության» մեջ անդրադառնում է 

Արտագերսում բռնկված ժանտախտին և գրում. «Եւ սկսաւ հատանել, զոր 

չարակեղն իմն կոչեն, իսկ կէսքն ժանդ անուանեն» (էջ 95)։ 

Բարբառների մասին որոշ վկայություններ կան նաև Խորենացու, 

Փարպեցու, Եղիշեի երկերում, իսկ Անանուն մեկնիչը բերում է 

բարբառային այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք են` բազուկ – պազուկ – փազուկ, 

ոռոգեմ, փոխանակ` ոռոգանեմ և այլն։ 
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Սակայն նշված տեղեկությունները, որոնք, ինչպես տեսնում ենք, 

կցկտուր են և անորոշ, հիմք չեն տալիս 5–րդ դարի բարբառների 

վերաբերյալ որոշակի գաղափար կազմելու. դրանք առանձին և մասնակի 

տեղեկություններ են բարբառների վերաբերյալ։ 

5–րդ դարասկզբի գրաբարը չէր տարբերվում խոսակցական լեզվից, 

որը, բնականաբար, հասկանալի էր ամբողջ հայ ժողովրդին։ Այն չէր 

կարող լոկ տիրող դասի լեզուն լինել, որովհետև լեզուն դասակարգային 

երևույթ չէ. այն հաղորդակցման միջոց է տվյալ հանրության համար և իր 

բնույթով համաժողովրդական իրողություն է։ 

Գրաբարը, գրի առնվելով, դարձավ գրական լեզու, քանի որ նրանով 

ստեղծվեց բավական հարուստ գրականություն։ 

Իսկ ո՞ր բարբառը կամ բարբառային ո՞ր վիճակը պետք է լիներ 

գրաբարի հիմքը, եթե ոչ «կենտրոնական մասի» բարբառային վիճակը` 

խոսակցական այն տարբերակը, որով խոսել են Մեսրոպ Մաշտոցն ու 

Սահակ Պարթևը, Վռամշապուհ թագավորը և ամբողջ արքունիքը։ Հայոց 

մայրաքաղաքը Այրարատում էր, Մաշտոցը Տարոնական աշխարհից էր, 

հասկանալի է, որ խոսակցական լեզուն պետք է լիներ Այրարատի 

կենտրոնական մասի և նրան հարող Տուրուբերանի նահանգի 

հաղորդակցման լեզուն։ 

Կենտրոնական բարբառը ամբողջ Հայաստանում բոլորի համար եղել է 

հասկանալի և ծառայել է որպես ընդհանուր հաղորդակցման միջոց։ Նա էլ 

ընկած էր գրաբարի (=գրական լեզվի) հիմքում, իբրև վարչաքաղաքական 

և մշակութային գործառության կենտրոնական լեզու։ Երկրի կենտրոնը 

(գավառ, նահանգ)` իր մայրաքաղաքով, արքունիքով, 

կաթողիկոսարանով, դպրոցներով, կրոնավորներով, շուկայով, 

արհեստանոցներով, ժողովրդական զանգվածների կենտրոնացումով 

հատուկ դիրք է ձեռք բերում մյուս գավառների (և նրանց խոսակցականի) 

նկատմամբ, բնականորեն ազդում, այս կամ այն չափով իրեն է 

ենթարկում մյուս բարբառները` կանոնավորվելով և մյուս բարբառների 

հաշվին հարստանալով։ Աստիճանաբար մշակվելով` կենտրոնական 

բարբառը դառնում է նաև համաժողովրդական հասկանալի (հետո նաև` 
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գրական) լեզու։ Սա ամենուրեք պատմական իրողություն է։ Մեզանում 

1000–1500 տարի այդպիսի կենտրոններ են եղել Այրարատը, Տարոնը 

(Տուրուբերան), ուր հեթանոսության շրջանում ևս կենտրոնացված էին 

մայրաքաղաքը, արքունիքը, մեհյաններն ու քրմությունը, որոնք դարերի 

ընթացքում բանավոր ձևով հղկում–մշակում էին լեզուն։ 

Երբ Մեսրոպն ու Սահակը ձեռնարկեցին գրականության ստեղծման 

գործը` ներգրավելով նաև իրենց աշակերտներին, մի մտահոգություն 

ունեին` գրել բոլորի համար մատչելի, պարզ լեզվով, որպեսզի 

ժողովուրդը հեշտությամբ հասկանար ժամերգությունը, քարոզները, 

մեկնությունները, արարողությունները։ Ուստի պետք էր հնարավորին 

չափ ճիշտ ու պարզ շարադրել այն լեզուն, որով խոսում էին։ Այդ 

պատճառով Աստվածաշունչը թարգմանվեց պարզ ու հասկանալի լեզվով, 

որտեղ աչքի են զարնում ժողովրդական դարձվածքներն ու ոճերը. 

օտարալեզու այդ գիրքը դարձավ հայերեն կենդանի խոսքի ու 

իմաստախոսությունների անփոխարինելի գանձարան` մեծ չափերով 

ազդելով մեր պատմիչների ու թարգմանիչների լեզվի վրա։ 

Այսպիսով, 5–րդ դարում նոր գրի առնվող հայերենի հարստությունն ու 

գեղեցկությունը պայմանավորված էին հայ պետական ու կրոնական 

կյանքի նախընթաց շրջանով, երբ այդ լեզուն զարգացել ու հղկվել էր հայ 

ժողովրդի բոլոր խավերի կողմից։ 

Բարբառներն ընդհանրություններ ունեն և՛ միմյանց, և՛ գրական լեզվի 

հետ։ Հայտնի է, որ բարբառները գրական լեզվի հարստացման կարևոր 

աղբյուրներից են։ Առանց բարբառային ձևերի գրական լեզուն շատ 

աղքատիկ տեսք կունենար։ Բարբառներն իրենց հերթին հարստանում են 

գրական լեզվից։ Միջնադարում և դրանից էլ առաջ գրական լեզվի 

ազդեցությունը բարբառների վրա թույլ էր. պատճառը հետևյալն էր. 

գրական լեզու էր համարվում գրաբարը, որը տիրապետող էր մինչև 19–րդ 

դարի առաջին քառորդը, բայց այն հասկանալի էր միայն 

հասարակության որոշ շրջանակների։ Ժողովրդական լայն զանգվածները 

կրթություն չէին ստանում և խոսում էին առավելապես բարբառով։ Այդ էր 

պատճառը, որ հատկապես 5–րդ դարից հետո բարբառներն 
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աշխուժանում են` այսպիսով նպաստելով գրաբարի մահացմանը։ 

Այնպես որ, ինչպես նշում է Մ. Աբեղյանը, որքան սերտ են նույն լեզվով 

խոսողների հարաբերությունները, այնքան անհավանական է 

բարբառների առաջացումը։ Միաժամանակ ավելացնենք, որ տվյալ 

ժողովրդի տարբեր հատվածների միջև սերտ հարաբերությունն առաջին 

հերթին ապահովում է գիրը, իհարկե, եթե այն մատչելի է 

հասարակության ճնշող մեծամասնությանը։ Հենց այս առումով է Արսեն 

Այտընյանը նկատում, թե գիրը լեզվի «անդադար կերպարանա-

փոխութեան ընթացքին առջևը բնական ամուր թումբ մըն է… 

միանգամայն ազնուացուցիչ մեկ տարրն է լեզուին» (ԱԱՔՔ, 35)։ 

Հայ բարբառների առաջացման վերաբերյալ գոյություն ունի երկու 

հիմնական տեսակետ։ 

1. Լեզվաբաններից Հ. Հյուբշմանը, Տոմսոնը, Ա. Մեյեն, Հր. Աճառյանը 

ընդունում են, որ հայերենի բարբառներն առաջացել են գրաբարից և նրա 

շարունակությունն են։ Այս կարծիքի հետևորդները 5–րդ դարում որևէ 

բարբառի գոյություն չեն ընդունում, հետևաբար նոր բարբառները հին 

բարբառների շարունակություն չեն համարում։ Այլ կերպ ասած` հին 

հայերենը չի ունեցել բարբառային ուժեղ տարբերակներ. վերջիններս 

վերաբերում են լեզվի հետգրաբարյան շրջանին։ 

Անդրադառնալով հայ բարբառներին` Հր. Աճառյանը նախ նշում է այն 

հեղինակներին, ովքեր 5–րդ դարում և նրանից հետո խոսել են հայերենի 

բարբառների մասին. 

– Եզնիկ Կողբացի, Բուզանդ (ԱՃՀԼՊ, II, 115)։ 

– Դիոնիսիոս Թրակացու քերականության թարգմանիչներն ու 

մեկնիչները. երբ խոսվում է Էոլիացոց և Դորիացոց բարբառների մասին, 

զուգահեռաբար բերում են համապատասխան օրինակներ Գորդայից կամ 

Կորճայից բարբառից (ն.տ., 135)։ 

– 8–րդ դարի հեղինակ Ստեփաննոս Սյունեցին նկատում է, որ բոլոր 

եզերական բարբառները պետք է իմանալ (զԿորճայն, զՏայեցին, 

զԽութայինն, զՉորրորդ Հայեցին, զՍպերացին, զՍիւնին, զԱրցախայինն) 

և ոչ թե միայն զՄիջերկրեայսն և զՈստանիկսն (ն.տ., 128) (ԱՂՀԲ, 80)։ 
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Հր. Աճառյանը կարծում է, որ թեև Հայաստանում, ըստ 

վկայությունների, խալդ(ին)երից բացի, ապրում էին ևս 18 բնիկ 

ժողովուրդներ, այնուամենայնիվ V դարում նրանց միջև չկար որոշակի 

անջրպետ. նվաճված լինելով մ.թ.ա. 2–րդ դարում` բոլորը հասկանում էին 

միմյանց. հետևաբար ոչ միայն հինգերորդ դարից առաջ, այլև հենց 5–րդ 

դարում բարբառներ չկային։ Հայ պատմիչների և քերականների 

վկայություններից արած նրա վերջնական եզրակացությունն այն էր, որ 

5–րդ դարում առկա լեզվական անօրինաչափությունները խոսում են 5–րդ 

դարում ոչ թե բարբառների, այլ սոսկ ենթաբարբառների առկայության 

օգտին։ 

Հր. Աճառյանն այս առումով հետևում է Ա. Այտընյանին, որը նույնպես, 

հավաստի համարելով հենց 5–րդ դարում ռամկական լեզվի 

տարբերակների առկայությունը, այնուամենայնիվ դրանք, իբրև առանձին 

«գաւառականներ» (=բարբառներ), չի զանազանում գրաբարից։ Իր 

կատարած բառաքննական աշխատանքով Հր. Աճառյանը հերքում է 

Ագուլիսի և Ղարաբաղի բարբառների` գրաբարից հին լինելու վարկածը և 

գալիս է նույն եզրակացության. հայերենի 20–ից ավելի բարբառներ 

առաջացել են վեց դարում, Նոր Ջուղայի բարբառը` երեք դարում, 

մնացած բուն Հայաստանի 16 բարբառները` 1500 տարվա ընթացքում, 

որովհետև դրանցից որևէ մեկը գրաբարից ավելի հին փաստեր չի 

ընձեռում հետազոտողին (ԱՃՀԼՊ, 2, 364–379)։ 

Սակայն ուսումնասիրելով 5–րդ դարի պատմիչների լեզուն` դժվար չէ 

նկատել բազմաթիվ բառերի հնչյունական, հոլովական և խոնարհման 

զուգաձևություններ, ինչպես` տարահիմք թվական` վեց – վեշ, բայց` 

վաթ, տարահիմք բայեր` թառամիմ – թառշամիմ, ոռոգեմ – ոռոգանիմ, 

հոլովական զուգաձևեր` առիւծու – առիւծի, գրության զուգաձևեր` 

աղբիւր – աղբեւր և այլն։ Այս ձևերը հաստատում են, որ հայերենը 

լեզվական տեսակետից համասեռ լեզու չի եղել, հակառակ դեպքում 

բազմաթիվ բառերի զուգահեռ ձևերի առկայությունը կմնա անմեկնելի։ 

2. Լեզվաբանների մյուս խումբը (Ք. Պատկանյան, Ստ. Մալխասյանց, 

Ա. Ղարիբյան, Գ. Ջահուկյան, էդ. Աղայան և ուրիշներ) իրավացիորեն 
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ընդունում են, որ հայերենը բարբառներ է ունեցել նաև նախագրային 

շրջանում, որոնք միջին հայերենում որոշակիորեն արտահայտություն են 

գտնում մատենագրության և արձանագրությունների մեջ։ Այլ կերպ 

ասած` բարբառներ առաջացել են ոչ միայն 5–րդ դարից հետո, երբ 

Արշակունիների թագավորության անկումով Հայաստանը զրկվում է 

պետականությունից, որի հետևանքով առաջանում են ներփակված 

ֆեոդալական տներ` նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով նոր 

բարբառների առաջացման համար, այլև 5–րդ դարից առաջ, երբ հայերն 

աստիճանաբար ընդարձակում էին իրենց բնակության սահմանները։ Այս 

դեպքում իրարից հեռու ապրող տոհմերի կամ տոհմախմբերի կապը 

թուլանում էր`առաջ բերելով լեզվական տարբերակներ։ Նշենք, որ այս 

գործընթացի մեջ ընդգրկվում էին նաև օտարախոս տոհմեր, որոնք 

աստիճանաբար ձուլվում էին հայերի հետ` մասնակի հետքեր թողնելով 

կազմավորվող հայոց լեզվի մեջ։ Այս ձևակերպումն առավել պարզորոշ 

արտահայտում է Էդ. Աղայանը` ընդունելով, որ գոյություն ունեն հին 

(մ.թ.ա. 15–14–րդ դդ. մ.թ. 4–5–րդ դարերում առաջացած) և նոր (5–րդ 

դարից հետո առաջացած) բարբառներ։ (ԷԱԼՆ, 515–516)։ 

Բարբառների առաջացման վերաբերյալ յուրահատուկ տեսակետ է 

հայտնում Գ. Սևակը` նկատելով, որ բարբառներ կային թե՛ 5–րդ դարում 

և թե՛ նրանից առաջ. դրանք առաջացել են նախահայերենի հետագա 

ճյուղավորումից, իսկ գրաբարը համարում է նախագրային շրջանում 

առաջացած բարբառ՝ «բարբառներից մեկի կամ մի քանիսի դուստրը»։ 

Վկայելով Կորյունի հայտնի բնութագրությունը Մարաց և Սյունյաց 

բնակչության լեզվի մասին (խեցբեկագոյն, խոշորագոյն…), Թրակացու 

քերականության թարգմանչի բերած գեամ, գեաս, գեայ և այլ ձևերը, 

ինչպես նաև Սյունեցու նշած յոթ բարբառների անունները՝ նա մերժում է 

այն տեսակետը, ըստ որի` բարբառներն առաջացել են 5–րդ դարում` 

գրաբարից հետո. բարբառը ո՛չ 5–րդ և ո՛չ էլ հետագա դարերում 

ընդհանուր խոսակցական լեզու չի եղել։ Դրանով իսկ նա մերժում է նաև 

այն տեսակետը, ըստ որի` 5–րդ դարի գրաբարն ստեղծվել է 

պալատներում և չի ունեցել իր նախամայրը։ Նա ընդունում է, որ V դարից 



 
 

առաջ եղել են բարբառներ, որոնք հեռու էին ոչ միայն իրարից, այլև 

գրաբարից, ուստի դրանք անվանում է նախաբարբառներ (ԳՍԺՀՀՊ)։ 

Ի վերջո, պարզ է մի հանգամանք. չի կարելի բացառել բարբառների 

առաջացումը լեզուների կազմավորումից հետո, այլ պետք է հերքել 

լեզուների առաջացումն առանց նախաբարբառների 

համակենտրոնացման փուլի այնպես, ինչպես որևէ հասարակության, 

որևէ ժողովրդի առաջացումն անհնար է առանց տոհմերի ու ցեղերի 

համակենտրոնացման աստիճանի։ 

Նույն բանը նկատվում է հայոց լեզվի մեջ. բարբառները գոյություն 

ունեին մեր հին լեզվից էլ առաջ, որոնց համակենտրոնացումից ստեղծվել 

է հայոց լեզուն։ Բարբառներ առաջացել են նաև գրաբարից հետո 

տնտեսական և քաղաքական համապատասխան հանգամանքների 

բերումով։ Այնպես որ, համակենտրոնացման հետևանքով ազգային լեզու 

ստեղծելուն հակառակ` կան նաև թույլ քաղաքական–տնտեսական 

պայմանների հետևանքով առաջացած բարբառներ։ 
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¶ð²ÚÆÜ Ä²Ø²Ü²Î²Þðæ²Ü  
 

¶ÈàôÊ ². 

ÐÆÜ Þðæ²Ü ¥5¬11¬ð¸ ¸²ðºð¤ 
 
 
 
 

². ¸²ê²Î²Ü Ð²ÚºðºÜÆ ºÜÂ²Þðæ²Ü ¥405¬460 ÃÃ.¤ 
 

1. ØºêðàäÚ²Ü ²Ú´àô´ºÜÀ 
 

Լեզվի տառերի դասավորության ընդունված կարգը (գրային համա-

կարգը) կոչվում է այբուբեն։ Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած այբուբենը նրա 

անունով կոչվում է նաև մեսրոպյան։ Մեսրոպյան այբուբենը կազմված է 

հնչյունային սկզբունքով, այսինքն՝ յուրաքանչյուր հնչյունի հատկացվել է 

մեկ տառ։ Մեսրոպյան գրերը բառի տարբեր դիրքերում ունեն նույն 

հնչումը, միանշանակ են, դրանք չունեն լրացուցիչ տարբերակիչ 

նշաններ՝ այլ հնչյուններ արտահայտելու համար։ Այդ այբուբենն ունի 

աջընթաց գրություն, որ նկատելի առավելություն էր իր ժամանակի 

այբուբենների համակարգում։ 

Գրաբարի այբուբենը բաղկացած է 36 հնչյունից, որոնցից ամեն 

մեկն ունի իր անվանումը։ Այդ հնչյուններն ունեն նաև թվային արժեք։ 

Այդ նպատակով այբուբենի հնչյունները դասավորված են չորս 

սյունակով՝ յուրաքանչյուրում ինը հնչյուն։ Յուրաքանչյուր շարք 

համապատասխանաբար արտահայտում է թվային որոշակի դասի 

հասկացություն. առաջին իննյակը պարունակում է միավորները, 

երկրորդը՝ տասնավորները, երրորդը՝ հարյուրավորները, չորրորդը՝ 

հազարավորները։ 
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Ա /այբ/ 1 Ժ /ժե/  10 Ճ /ճե/  100 Ռ /ռա/  1000 

Բ /բեն/ 2 Ի /ինի/  20 Մ /մեն/ 200 Ս /սե/  2000 

Գ /գիմ/ 3 Լ /լյուն/ 30 Յ /հի/  300 Վ /վեվ/ 3000 

Դ /դա/  4 Խ /խե/  40 Ն /նու/  400 Տ /տյուն/ 4000 

Ե /եչ/ 5 Ծ /ծա/  50 Շ /շա/  500 Ր /րե/  5000 

Զ /զա/  6 Կ /կեն/  60 Ո /ո/ 600 Ց /ցո/  6000 

Է /է/  7 Հ /հո/  70 Չ /չա/  700 Ւ /վյուն, 

հյուն/ 

7000 

Ը / ըթ /  8 Ձ /ձա/  80 Պ /պե/  800 Փ /փյուր/  8000 

Թ / թո /  9 Ղ /ղատ/ 90 Ջ /ջե/  900 Ք /քե/ 9000 

 

Թվանիշ տառերը ձեռագրերում բնագրի բառերից տարբերելու համար 

առնվում էին միջակետերի կամ վերջակետերի մեջ։ Օրինակ՝ .ՌՋՂԷ. կամ 

։ՌՋՂԷ։ (=1997)։ 

Ինչպես երևում է տառերի թվային արժեքներից, ամենամեծ թիվը 9999 

է՝ ։ՔՋՂԹ։ Մեծ թվերն արտահայտվում են նաև տառերի համադրությամբ. 

օրինակ՝ 

.Ս. =2000, .ԲՌ. = 2000, ։Փ։ = 8000, ։ԸՌ։ =8000։ 

Ավելի մեծ թվեր արտահայտելու համար գործածվել է բյուրի նշանը (^), 

որը, դրվելով տառի կողքը կամ վրան, նրա արժեքը մեծացնում է տասը 

հազարով։ Օրինակ՝ 

.ԺԱ. = 11, իսկ Ժ ̂Ա կամ ԺԱ ̂   = 110000, .Ռ. = 1000, իսկ Ռ̂    = 10000000։ 

Գրաբարն ունեցել է 30 բաղաձայն՝ բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, 

ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, ւ, փ, ք, և 6 ձայնավոր՝ ա, ե, է, ը, ի, ո։ 

Հայերենագիտական հետազոտություններում հին հայերենի 

ձայնավորների համար առանձնացվել են ա, ե, է, ը, ի, ո, ու միավորները։ 

Անտուան Մեյեն գրաբարի համար ընդունում է ձայնավորների այդ 

շարքը, սակայն նշում է, որ է և ե ձայնավորները տարբերվում են ձայնի 

տեմբրով. է–ն ե–ից ավելի փակ է և ծագում է հին ey (եյ) երկբարբառից։ 

Հ. Աճառյանը, հենվելով Հյուբշմանի կողմից ներկայացված փաստական 
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նյութի վրա, լրացուցիչ միջոցներով քննում, գալիս է այն 

եզրակացության, որ հին հայերենն ունի ձայնավորների վերոհիշյալ 

շարքը, միայն «ե կարտասանվեր ավելի բաց, է կարտասանվեր ավելի 

գոց» (ԱՃՀԳ, 289–312)։ 

Է–ի երկբարբառային ձայնավոր լինելը հաստատվում է այսպիսի 

փաստերով` 

ա) դասական հայերենի համար օրինաչափ չէր բառն ավարտել ա, ե, ո 

ձայնավորներով։ Այն բառերում, որոնց վերջում այժմ արտասանում և 

գրում ենք ա, ե, ո, գրաբարում եղել է այ, է, ոյ։ Օրինակ` արքայ, Արշակայ, 

երեկոյ, աթոռոյ, եթէ, Վաչէ։ Այս նշանակում է, որ է–ն ե+յ բաղադրիչներն է 

ներկայացնում, բ) ա և ե լծորդության բայերի ներկա ժամանակը 

հարացուցային այսպիսի պատկեր ունի` զգամ, զգաս, զգայ, զգամք, 

զգայք, զգան, առաքեմ, առաքես, առաքէ, առաքեմք, առաքէք, առաքեն, 

որտեղ ա լծորդության բայի եզակի III և հոգնակի II դեմքերի դիմաց ե 

լծորդությունն ունի է. սա ևս հաստատում է, որ է=ե+յ։ գ) անցյալ 

անկատարում նույնպես դրսևորվում է այդ բանը. զգայի, զգայիր, զգայր, 

զգայաք, զգայիք, զգային, առաքէի, առաքէիր, առաքէր, առաքէաք, 

առաքէիք, առաքէին։ Այ–ի դիմաց կա է (<եյ)։ 

Ու (ո+ւ) ձայնավորը երկբարբառային է համարում Ա. Աբրահամյանը` 

նկատելով, որ այն ունեցել է ոու (ou) արտասանություն։ Մյուսները 

համարում են պարզ ձայնավոր։ Ա. Աբրահամյանը հենվում է այն 

սկզբունքի վրա, որ մեսրոպյան այբուբենում ընդունված է մեկ հնչյունին 

մեկ գիր հատկացնելը, հետևապես ո+ւ գրերը > ու. ուրեմն ու–ն պարզ 

լինել չի կարող։ Աճառյանի պնդումն այն է. ա) այլ ժողովուրդների 

այբուբեններում ու–ն նույնպես ou ձևով է հանդես գալիս` հուն. օu, հին 

սլավոնական oy, հին վրաց. օy, բ) ու տառի պարզ ձայնավորական 

արժեքը հաստատվում է փոխատու լեզվի u–ի դիմաց հայերեն ու–ի և, 

մյուս կողմից, հայերենի ու–ի դիմաց այլ լեզուներում պարզ u–ի 

կիրառությունը։ Օրինակ` պարս. Sūrēn = հայերեն Սուրէն, հուն. , 

լատ. Surena. պահլ. Šapuhr>Շապուհ, պահլ., պարս. zur > զուր. հուն. 

ραββουνι > ռաբունի և այլն։ Հակառակը`Արծրունեաց – Αρσουρουνων, 
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Ուտէացոց – Ουτιών, խախուտ > վրաց. խախուտի, բուրդ > վրաց. բուրդի, 

պտուղ > վրաց. պտուլի, առու > վրաց. րու և այլն։ Բոլոր բառերում առկա է 

ու = u (ու) համապատասխանությունը (ԱՃՀԳ, 307–312, ՀՄՊՔ, 29–30)։ 

գ) գրաբարի երկբարբառները, շեշտից զրկվելով, վերածվում են պարզ 

ձայնավորի։ 

Օրինակ` ատեան – ատենադպիր, գործեաց – գործեցի և այլն։ Ոյ > ու 

փոփոխությամբ հաստատվում է, որ ու–ն պարզ է. լոյս – լուսաւոր. 

ընդհանուր օրինաչափությամբ երկբարբառից առաջանում է պարզ 

ձայնավոր, ոչ թե երկբարբառից` երկբարբառ։ Ապա, պարզ ու–ն, շեշտից 

զրկվելով, դառնում է ը, կամ սղվում է, որը հատուկ չէ երկբարբառներին 

(հուր – հրոյ, անասուն – անասնոյ)։ Այսպես է և ի ձայնավորի վիճակը` 

մարմին – մարմնոյ, քիրտն – քրտան։ 

Բառի մեջ դիրքային բաշխման օրինաչափությամբ ձայնավորները 

տարբերվում են միմյանցից։ Ի և ու ձայնավորները հանդես են գալիս 

բոլոր դիրքերում` բառասկզբում, բառամիջում, բառավերջում և 

ընդհանուր են հին ու նոր գրական լեզուներին (նաև ժամանակակից 

բարբառներին)։ 

Ա ձայնավորը բոլոր փուլերում բառասկզբում և բառամիջում 

ամենահաճախական կիրառությունն ունի։ Դասական շրջանում 

բառավերջում ա–ն սահմանափակ է գործածվում` ցուցական 

դերանուններում (սա, դա, նա, սորա, դորա, նորա, սմա, դմա, նմա, սոքա, 

դոքա, նոքա, սոցա, դոցա, նոցա, սոսա, դոսա, նոսա), փոխառյալ հատուկ 

անուններում (Շաղիրա, Կատինա, Արաբիա, Աննա, Գալիլիա, Եղիա, 

Մակեդոնիա, Նիկիա, Եդեսիա …), ահա և ապա բառերում, բայի 

հրամայական եղանակի ձևերում (զգա՝, արա՝, իմա՝…)։ Պետք է 

ենթադրել, որ բառավերջում ա–ի գործածությունը առավել սահմանափակ 

էր և համեմատաբար նոր երևույթ։ Դա հաստատվում է հրամայականի 

ձևերում բաղաձայնի անկումով (զգա՝ց > զգա՝, ասա՝ց > ասա՝, արա՝ր > 

արա՝ և այլն)։ 

Ե ձայնավորը հանդես է գալիս բառասկզբում և բառամիջում, իսկ 

բառավերջում չի հանդիպում։ 
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Ը ձայնավորը նույնպես գործածվում է միայն բառասկզբում և 

բառամիջում, իսկ բառավերջում չի հանդիպում։ Բազմավանկ բառերում ը 

հանդիպում է ղ, մ, ն բաղաձայններից առաջ (ըղձալի, ըմբիշ, ըմբոստ, 

ըմպել. ընկեր, ընծայ, ընտանի), որոնց մի մասը հնչյունափոխության 

արդյունք է (ումպ – ըմպել, իղձ – ըղձալի, ինչք – ընչից, ինն – ըննի), 

միավանկ բառերից ը ունեն ըստ, ընդ բառերը։ Սուլական – շչական + 

պայթական (սպ, ստ, շտ, զգ …) բաղաձայններով սկսվող բառերում 

ենթադրվում է, որ ը–ն արտասանվել է սկզբից և ոչ թե առաջին 

բաղաձայններից հետո, թեև (ինչպես վկայում են ժամանակակից 

բարբառները) գործածական էր նաև բաղաձայններից հետո։ 

Ո ձայնավորը ա–ի պես հանդես էր գալիս բառասկզբում և 

բառամիջում։ Բառավերջում հանդիպում է պատճառական բայերի 

հրամայականի եզակի ձևերում (հասո ́, փախո ́, մածո ́) և քո դերանվան 

մեջ։ 

Հետդասական շրջանում է//ե ձայնավորները հնչում են նույն 

արտասանությամբ, և բառավերջում արդեն հանդիպում է e ձայնավորը, 

որը կա նաև արդի գրական հայերենում (րոպե, բազե, մարգարե, որևէ, 

մանրէ)։ 

Միջին շրջանում ա և ո ձայնավորները առանց սահմանափակման 

հանդես են գալիս բոլոր դիրքերում։ VI – VII դարերում վիմական 

արձանագրությունները բազմաթիվ փաստեր են տալիս։ 

 

2. Èº¼ì²àÖ²Î²Ü ¸²êºðÀ ºì Üð²Üò ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ 
 

Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության մի քանի սաներ (Հովհ. 

Գաթըրճյան, Ղևոնդ Հովնանյան, Մ. Գարագաշյան և ուրիշներ), 19–րդ 

դարի 30–ական թվականներին ուսումնասիրելով հայ մատենագրության 

5–րդ և հետագա դարերի երկերը, եկան այն եզրակացության, որ 5–րդ 

դարի առաջին կեսում ստեղծված երկերը լեզվաոճական մի շարք 

առանձնահատկություններով էապես զանազանվում են 60–ական 

թվականների և դրանից հետո ստեղծված գրական հուշարձանների 

լեզվից։ 1860 թ. նրանք այդ տարբերություններն ամփոփեցին իբրև լեզվի 
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երկու շրջաններն անջրպետող բնորոշ գծեր`առաջին շրջանի լեզուն 

կոչելով ոսկեդարյան, իսկ երկրորդինը` հետոսկեդարյան (ՎԱՄՀ,13–24)։ 

Հր. Աճառյանը գրաբարի 5–րդ դարի առաջին կեսի համար (մինչև 461 

թվականը) գիտական շրջանառության մեջ է դրել Մեսրոպյան հայերեն 

անվանումը։ 

Մեսրոպյան շրջանից մեզ են հասել 41 բնագիր և թարգմանական 

գործեր, որոնք, ըստ իրենց լեզվաոճական առանձնահատկությունների, 

Նորայր Բուզանդացին բաժանում է 4 դասի (ԱՃՀԼՊ)։ 

1. Եզնիկյան դասը «բոլորից կանոնավորը, ճիշտը, հստակը, 

արվեստավորն ու գեղեցիկն է» (մեկ բառով`արվեստավոր)։ Այս դասի մեջ 

մտնում են` Աստուածաշունչ, Եզնիկ, Ոսկեբերանի Մեկնութիւն Եսայեայ, 

Սաղմոսաց, Մատթէի, Պօղոսի, Ճառք (թվով 9 գործ), մյուսները ուշ 

շրջանում են կատարվել` Սեբերիանոս, Եւսեբեայ Եմեսացւոյ ճառք (թվով 

15), Կիւրղի Աղեքսանդրացւոյ Մեկնութիւնք Ս. Գրոց, Եւսեբիոսի 

Քրոնիկոն, Յերոնիմոսի Յառաջաբան Աստուածաշունչ գրոց, Վարք 

հարանց (առանձին մասեր), Արիստիդեայ Աթենացւոյ Ջատագովութիւն, 

Աբրահամ խոստովանողի Վկայք Արևելից, Կանոնագիրք (հին մասը), 

Հիւպողիտ Բոստրացի, Գրիգորի Նէոկեսարացւոյ Խօսք ի Ծնունդն և այլ 

վկայաբանութիւններ, որոնք բոլորն էլ թարգմանական գրականության 

շարքից են (բացի Եզնիկի «Եղծ աղանդոց»–ից)։ 

Եզնիկյան ոճն աչքի է ընկնում բառերի ընտրությամբ, ներդաշնակ 

շարադասությամբ, հարուստ է դարձվածքներով, ասացվածքներով, 

հոմանիշներով, ճարտասանական միջոցներով։ Չկան ավելորդ 

զարդարանքներ և բռնազբոսիկ ձևեր։ Եզնիկ Կողբացին եղել է Սահակ 

Պարթևի գրչակիցը, և, ըստ ուսումնասիրողների, նրանց ոճերը գրեթե 

նույնն են։ 

2. Եփրեմյան դասն «ամենից պարզն ու հստակն է» (մեկ բառով`պարզ), 

որի գործերն են` Եփրեմ Ասորւոյ Մեկնութիւնք Հին կտակարանի, 

Համաբարբառ, Թարգմանութիւն Աւետարանի, Մեկնութիւն Գործոց 

առաքելոց և թղթոցն Պօղոսի, Ճառք և կցուրդք, Եւսեբիոս Կեսարացւոյ 

Պատմութիւն եկեղեցական, Զգօնի ճառք, Զենոբայ Ամթացւոյ ճառք, 
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Այիթալայի Ուռհայեցւոյ ճառք, Լաբուբնայ Եդեսացի, Իգնատիոս 

հայրապետի Թուղթք։ Սրանք ընդամենը 11 կտոր են` թարգմանված 

ասորերենից։ 

Եփրեմյան ոճը սահուն է ու պարզ, թեև կան որոշ ավելադրություններ 

ու զարդարանքներ։ Թերևս թերություն պետք է համարել 

ասորաբանությունները` գրաբարի օրինաչափություններից այն 

շեղումները, որոնք ասորերենից բառացի թարգմանության հետևանք են, 

և դրանք հասկանալու համար պետք է դիմել ասորերենին։ Սակայն 

դրանք քիչ են և լեզվի ընդհանուր բնույթը, տոհմիկությունը չեն խախտել։ 

3. Կիւրեղյան դասի երկերն են` Կիւրղի Երուսաղեմացւոյ Կոչումն 

ընծայութեան, Բարսղի Կեսարացւոյ Վեցօրեայք և Պատարագամատոյց, 

Ոսկեբերանի Մեկնութիւն Յովհաննու (Ա – ԺԳ ճառերը), Եւագր 

Պոնտացի, Թուղթք Սահակայ և Մաշտոցի, Պատմութիւն հարանց 

Եգիպտացւոց։ 

Սրանք թվով ընդամենը յոթ թարգմանություններ են հունարենից և 

ասորերենից։ 

Հր. Աճառյանն այս ոճն անվանում է «բարեխառն», որը տեղ է գրավում 

Եզնիկյան և Եփրեմյան դասերի միջև։ 

4. Ագաթանգեղյան դասը «պերճ է ու բազմաբարդ, մթին ու հաճախ 

անկանոն»։ Այս դասը ներկայացնող հեղինակներն են` Ագաթանգեղոս, 

Կորիւն, Բուզանդ, Աստվածաշնչի Ա, Բ և Գ Մակաբայացիք, Եւթաղ (ըստ 

Ն. Բուզանդացու)։ Սրանք ընդամենը 5 կտոր են, որոնցից երեքը` բնագիր։ 

Ագաթանգեղյան ոճը զարդարուն է, սակայն ունի անկանոնություններ, 

մութ ու անորոշ տեղեր։ Շատ են դերբայական նախադասությունները։ 

Հր. Աճառյանը նկատում է, որ մեսրոպյան շրջան կոչվող կես դարն 

այնքան մեծ տևողություն չէր, որ կարելի լիներ շրջանների բաժանել` ըստ 

առանձին ոճերի։ Պատճառն այն է, որ այդ բոլոր գործերը, ի վերջո, 

ստեղծվել են Մեսրոպ Մաշտոցի, Սահակ Պարթևի և նրանց 

աշակերտների կողմից և, ըստ էության, չէին կարող միմյանցից հիմնովին 

տարբերվել։ Ասվածի օգտին են խոսում մի քանի փաստեր (միևնույն 

հեղինակի տարբեր գործեր տարբեր ոճերում զետեղելը, միևնույն 
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հեղինակի նույն գործի տարբեր մասերը տարբեր ոճերում զետեղելը և 

այլն)։ Այնպես որ, նշված դասերի հստակ բնորոշող հատկանիշներ չկան, 

հետևաբար հաճախ տարբեր ուսումնասիրողներ տարբեր 

դասակարգումներ են կատարում։ Այնուամենայնիվ, ոճով իրարից 

տարբեր լինելով հանդերձ, այդ գործերը բառային կազմով ու 

քերականությամբ իրար հետ բոլորովին նույնն են (ԱճՀԼՊ, II, 83)։ 

Հր. Աճառյանն ընդունում է նաև մի դաս կամ ենթաշրջան` 

վիպասանական հայերեն անվանումով` նկատի ունենալով հին 

գուսանական երգերի պատառիկները, որոնք հին ժողովրդական 

բանահյուսությունից հասել են մեզ Խորենացու (թվով 12), ինչպես և 

Ագաթանգեղոսի ու Մագիստրոսի կողմից (մեկական) գրի առնվելու 

շնորհիվ (ընդամենը 14 հատված)։ (ԱճՀԼՊ, II, 65–75)։ 

Կապված դասական հայերենի ոճերի հետ` Վ. Առաքելյանը անցյալ 

դարի 80–ականներին նոր առաջարկներ է անում` 5–րդ դարի բոլոր 

հեղինակների համար ընդունելով երեք դաս. 

ա) Ժողովրդական կամ պարզախոս գրական լեզու. Բուզանդի և 

Փարպեցու երկերի լեզուն, 

բ) Գրքային կամ խրթնաբան ոճ. Կորյուն, Ագաթանգեղոս, Խորենացու 

Պատմության Ա գիրքը, Փարպեցու Թուղթը և Մանդակունու 

մեկնություններն ու ճառերը, 

գ) Միջին ոճով գրված երկեր. Եզնիկի, Եղիշեի երկերը, Խորենացու 

«Հայոց պատմության» Բ–Գ գրքերը, Յաճախապատում ճառք, 5–րդ դարի 

կանոնները։ 

Այս դասակարգման հիմքում ընկած են ինքնուրույն երկերը, իսկ 

թարգմանական երկերը (որոնք չեն նշվում), ըստ Վ. Առաքելյանի, կարելի 

է խմբավորել դրանց մեջ` ըստ ոճերի (ՎԱԱ)։ 

Մխիթարյան միաբանների հարյուրամյա ուսումնասիրությունները 

նորանոր փաստեր են ի հայտ բերում, որոնք ներկայացվում են որպես 

գրաբարի երկու ենթաշրջանների ոճաբանական տարբերություններ։ Հր. 

Աճառյանը նշում է բառակազմությանն ու բառապաշարին վերաբերող 
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որոշ առանձնահատկություններ, Վ. Առաքելյանը ավելացնում է 

շարահյուսական, կառուցվածքային և այլ ոճեր։ 

Գ. Ջահուկյանն ի մի է բերում դասական հայերենի բոլոր շրջաններին 

հատուկ բնորոշ գծերը. 

1. Մեսրոպյան հայերենը չունի մի շարք բայեր, որ հետագայում 

սովորական են, ինչպես` տրոհել, տարփալ, վրդովել, բասրել, յարմարել, 

աղօթել, հետևել, երկրպագել, պատասխանել, փառատրել, 

պատասխանատրել, փառաբանել, շողոմել և այլն։ 

2. Չեն գործածվում վաւաշ, վեհ, գոռոզ, արփի, յաւէտ, սեռ, տառ, որակ, 

տեսակ, էակ, սաղարթ, վսեմ, բառ, բայ, փեթակ, քանակ, տռփանք, 

խրախճանութիւն, սաղար, նուաստ, կիրք, կոհակ, փարթամ, հեշտալի, 

հեշտութիւն, գոյակ և այլ բառեր։ 

3. Չեն գործածվում ապ, ապա, առ, բաղ, բաց, գեր, դեր, ենթ, հոմ, մակ, 

յար, ներ, շաղ, շար, պար, ստոր, վայր, վեր, տար, տրամ, փաղ 

նախածանց– նախամասնիկները (բառակազմական մակարդակում)։ 

4. –Ան նախածանցը չի դրվում ելի–ով վերջավորվող ապառնի դերբայի 

վրա, ուստի չի լինում անտանելի, անբաժանելի, անփոփոխելի…, այլ` 

անբաժան, անփոփոխ…։ 

5. –Ային ածանցով չեն կազմվում աստուածային, հրեշտակային, 

երկնային, մարդկային և նման բառեր. այդ ածանցով կազմվում են միայն 

տեղ արտահայտող բառեր` լեռնային, քաղաքային…։ 

6. Ամեն բառը բարդվում է միայն բայարմատի հետ. ածականի հետ 

բարդություն չի կազմում. լինում են ամենագէտ (=ամեն բան իմացող), 

ամենահնար (=ամեն բան հնարող), բայց չկա ամենամեծ (=ամենից մեծ), 

ամենաբարի (ամենից բարի) և այլն։ 

7. Չեն գործածվում –ուհի, –զան, –ճեմ վերջածանցները, ուստի չկան 

իշխանուհի, սրբազան, բազմազան, լուսաճեմ, երկնաճեմ…։ Կա միայն՝ 

զանազան «պեսպես, տեսակ–տեսակ»։ 

8. Իլ–ով վերջավորվող անորոշ դերբայ չկա։ Ներկայի ձևերն են` խօսիմ, 

ընդունիմ, անորոշը` խօսել, ընդունել։ 
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9. Ի–ով վերջավորվող մի քանի բառեր (հիւսիսի, արծուի, 

պատասխանի, տեղի) ձևափոխվել են` դառնալով` հիւսիս, արծիւ, 

պատասխան, տեղ (ի–ով ձևերը մեսրոպյան շրջանի փաստեր են 

համարվում)։ 

Գ. Ջահուկյանը նշում է նաև դասական գրաբարի հետևյալ 

առանձնահատկությունները. 

1. Հնչյունական համակարգը բնութագրվում է պայթական և 

կիսաշփական բաղաձայնների եռաստիճանությամբ և շփականների 

երկաստիճանությամբ, ձայնավորների մենաբարբառային, երկբար-

բառային և եռաբարբառային տիպերի առկայությամբ։ Գրությունը լիովին 

համընկնում է արտասանության հետ։ Բարբառներում հավանաբար կան 

տարբերություններ գրաբարից։ 

2. Շեշտը հիմնականում վերջնավանկային է։ Շեշտափոխությամբ 

տեղի են ունենում վերջնավանկի մենաբարբառների, երկբարբառների և 

եռաբարբառների հետևյալ փոփոխությունները` ու > (ը) կամ զրո, ի >(ը) 

կամ զրո, է > ի, ոյ > ու, եա > ե, եայ > է։ Այլ կարգի հնչյունափոխու-

թյունները և շեղումները հազվադեպ են։ 

3. Ա, ե, ի, ո, ու ձայնավորներով հոլովման մեջ տարբերվում են 

հոլովման տեսակները (տիպերը) կամ հոլովումները, խոնարհման մեջ` 

խոնարհման տեսակները կամ լծորդությունները։ Այդ ձայնավորները 

զետեղվում են ր, ղ կամ ն ձայնորդներով վերջացող բառերում` հենց այդ 

ձայնորդներից առաջ, մյուս դեպքերում` վերջին բաղաձայնից կամ 

ձայնավորից հետո` ցույց տալով մի դեպքում հոլովումը, մյուս դեպքում` 

խոնարհումը` այծ+ի, առիւծ+ու, գետ+ոյ, բայց՝ խորհիմ, թողում, պատմեմ 

և այլն։ Հոլովումը, այդպիսով, ունենում է ձայնավորահանգ կամ 

ձայնորդահանգ հիմք։ Լինում են շեղումներ և փոխանցումներ։ 

4. Հոլովման համակարգում նկատվում են հետևյալ գծերը` 

ա) Հոլովները գերազանցապես միմյանցից տարբերվում են 

հոլովակերտ ձևույթներով, այդ թվում նաև ուղղականն ու հայցականը` 

շնորհիվ զ որոշիչ հոդի։ Սեռականը և տրականը նման են իրար, 

բացառությամբ –ում մասնիկով տրականի։ 
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բ) Հոլովական իմաստների տարբերակման մեջ կարևոր դեր են 

խաղում նախդիրները (զ, ի, առ, ց, ըստ, ընդ)։ 

գ) Խիստ տարբերվում են անվանական և դերանվանական 

հոլովումները։ 

դ) Տարբերակվում են եզակի և հոգնակի վերջավորությունները, 

անեզականները։ Սակայն նկատվում են այս օրինաչափության 

խախտումներ։ Այսպես` –եար, –անի, –ան, –եան, –տի հավաքական–

հոգնակերտ ձևույթների եզակիաձև հոլովման դեպքում առաջ է գալիս 

եզակիի և հոգնակիի հոլովական վերջավորությունների 

միասնականացման միտում։ 

5. Թվականները բնութագրվում են հոլովման անմիօրինակությամբ, 

բաղադրյալ դասական թվականների բոլոր բաղադրիչների 

հոլովականությամբ, կազմության յուրահատկությամբ (11–19 

թվականներում միավոր անվանող բաղադրիչները նախորդում են 

տասնավորներին), անձներական թվականների առկայությամբ, որոնք 

ձևավորվում են –եքին, –եքեան ձևույթների մասնակցությամբ։ 

6. Լայն գործածություն ունեն ս, դ, ն հոդերը` որոշիչ–ցուցական 

արժեքով. այդ հոդերը դեռևս ստացական իմաստ չունեն։ 

7. Խոնարհման համակարգը բնութագրվում է հետևյալ կողմերով. 

ա) Բայն ունի եզակի և հոգնակի թվեր, ներկա, անցյալ և ապառնի 

ժամանակներ, երեք եղանակ` սահմանական, ստորադասական, 

հրամայական, յոթ պարզ ժամանակ (սահմանական եղանակի ներկա 

անկատար, անցյալ անկատար, անցյալ կատարյալ, ստորադասականի 1–

ին և 2–րդ ապառնիներ, հրամայական եղանակի բուն (ներկա) և 

հորդորական (ապառնի) ժամանակներ)։ 

բ) Խոնարհումը կատարվում է ներկայի և անցյալի հիմքերի 

հակադրությամբ։ 

գ) Անցյալ կատարյալի հիմքը բնորոշվում է ցոյական և ոչ ցոյական 

հիմքերի կազմությամբ։ 

դ) Ժխտական խոնարհումն աչքի է ընկնում կազմության 

միօրինակությամբ։ 
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ե) Ան, են, ն, չ, նչ, անչ, աչ բայածանցները կարևոր դեր ունեն։ 

զ) Կրավորական սեռը ձևական ոչ հստակ տարբերակում ունի։ 

է) Կան խոնարհման կանոնավոր և անկանոն դրսևորումներ։ 

ը) Նկատելի է դերբայների թվի (4) և խոնարհման համակարգում 

նրանց կատարած դերի սահմանափակություն։ 

թ) Կան օրինաչափության խախտման դեպքեր` խոնարհման տիպերի 

փոխանցումներ, անկանոնությունների կանոնավորման միտումներ, 

դերբայների դերի աշխուժացում (հատկապես – լոյ եմ տիպի բաղադրյալ 

ձևերը) և այլն։ 

8. Շարահյուսական համակարգը բնութագրվում է` 

ա) Որոշիչների, հատկացուցիչների և կապվող բառերի` հիմնականում 

հետադաս գործածությամբ։ 

բ) Որոշիչների գերակշռող մեծամասնության համաձայնությամբ 

որոշյալների, այլև ստացական դերանունների համաձայնեցմամբ 

ստացյալների հետ։ 

գ) Սեռական հոլովի ենթակայական (անցյալ դերբայի մոտ) և 

պարագայական (չափի, արժեքի, գնի) գործածությամբ։ 

դ) Անորոշի հետ տրականի և հայցականի ենթակայական 

գործածությամբ։ 

ե) Շաղկապների, նախդիրների գործածության առանձնահատ-

կություններով։ 

զ) Որ հարաբերականի բազմազան կիրառություններով (հարաբերյալի 

հոլովի յուրացում, հարաբերական նախադասության նախադաս 

գործածություն)։ 

է) Շարահյուսական համակարգում ևս նկատվում են 

օրինաչափությունների խախտման դեպքեր։ (ՍՀԳՇ), (ԷՄԳԴ, 151–162)։ 

9. Բառակազմությունը բնութագրվում է` 

ա) Իսկական (հոդակապավոր) բարդությունների հաճախվածությամբ 

և անիսկական բարդությունների ու կրկնավորների սակավությամբ։ 

բ) Վերջածանցավոր կազմությունների առատությամբ։ 
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գ) Բացի ժխտական նախածանցներից` այլ կարգի նախամասնիկավոր 

բաղադրությունների պակասությամբ (չհաշված մի քանի քարացած 

կազմություններ և հունաբան կազմությունների առաջին փորձերը)։ 

դ) Հոդակապի սղման դեպքերով։ 

10. Գրաբարի բառապաշարի կորիզը կազմում են հնդեվրոպական 

արմատները (713) և այս բազայի վրա ձևավորված անհրաժեշտ 

նորակազմությունները` իրենց իմաստային խմբերով։ Սակայն դրանց 

կողքին առկա են հայ ժողովրդի հասարակական կյանքի նոր 

պայմանների հետ կապված վարչա–քաղաքական, կրոնա–

քրիստոնեական, դրամափոխանակային, տոմարական, մշակութային–

արհեստագործական, կենցաղային, գիտությանը և արվեստին վերաբերող 

բառեր, որոնք մասամբ փոքրասիական, խուռա–ուրարտական և 

աքքադական, մասամբ էլ իրանական, կովկասյան, ասորական և 

հունական ծագում ունեն։ 

Գրական լեզվի աննախընթաց հարստացումը նորակազմություններով 

և փոխառություններով, որը տեղի է ունենում գրական լեզվի թույլ 

ազդեցության պայմաններում, նշանակալից դեր է խաղում լեզվի գրական 

և խոսակցական տարբերակների, գրական լեզվի և բարբառների 

տարբերությունների աճման հարցում։ 
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Հայերենի հոլովման համակարգը հնդեվրոպական ծագում ունի, և այն 

բնութագրելու համար անհրաժեշտ է հակիրճ պատկերացում ունենալ 



76 
 

հնդեվրոպական հիմք լեզվի հոլովման համակարգի մասին, որպեսզի 

հասկանալի լինի, թե հայերենն ինչ չափով է առնչվում այդ համակարգին, 

նրանից ինչ է ընդունել կամ մերժել և, վերջապես, պատմական ինչպիսի 

զարգացում է ունեցել։ 

Հնդեվրոպական հիմք լեզվի ձևաբանական համակարգը 

քերականական իմաստների ու դրանց արտահայտման միջոցների 

ամբողջությունն է։ Ա. Մեյեն նշում է, որ հնդեվրոպական հիմք լեզվի 

ձևաբանության մեջ միաժամանակ գործում էր երեք միջոց` 

ա) ձայնավորների հերթագայություն [ձայնդարձ]. 

բ) շեշտի տեղափոխություն [տոն]. 

գ) ածանցների միջոցով քերականական իմաստների արտահայտում։ 

Գոյականն ունեցել է երեք թիվ` եզակի, երկակի, հոգնակի, սեռ 

(շնչավոր և անշունչ), 8 հոլով (ուղղական, կոչական, սեռական, տրական, 

հայցական, բացառական, գործիական, ներգոյական)։ 

Հնդեվրոպական հիմք լեզվի հոլովումը դրսևորվել է զանազան 

վերջավորություներով, բառաշեշտի (տոնի) տեղի փոփոխությամբ և 

ձայնդարձով։ 

Հոլովումը երեք տեսակ է` 

ա) բաղաձայնով կամ ձայնորդով վերջացող. 

բ) ā (ē)–ով վերջացող. 

գ) e/o–ով վերջացող։ 

Վերջին ձայնավորներով տարբերակվել են քերականական սեռերը. 

Օրինակ՝ ā (ē)–ով վերջացող բառերը պատկանել են իգական սեռին, e/o–

ով վերջավորվողները`արական կամ չեզոք սեռին։ 

Հնդեվրոպական լեզուն տարբերել է նաև թեմատիկ 

(բնավոր)`կազմված e/o հնչյուններով, և աթեմատիկ (անբուն)` 

բաղաձայնով, ձայնորդով կամ a, i, u ձայնավորներով վերջացող հիմքեր, 

որոնք հնդեվրոպական լեզուներում տարբեր դրսևորումներ են ունեցել։ 

Ձայնդարձը հիմք լեզվի հոլովման համակարգում մեծ դեր ունի, որը 

փոխանցվել է նաև ժամանակակից հնդեվրոպական լեզուներին։ Օրինակ՝ 
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հունարեն πατήρ «հայր» բառը թեք հոլովներում, հոլովական 

վերջավորություններից բացի, փոխում է վերջին վանկի ձայնավորը` 

 

Եզակի թիվ ուղղական πατήρ 

 կոչական πάτερ 

 սեռական πατέροσ, πατρόσ

 տրական πατέρι, πατρί 

 հայցական πατέρα 

Հոգնակի թիվ ուղղական πατέρεσ 

 տրական πατράσι 

 

Հնդեվրոպական լեզուները հարազատորեն չեն պահպանել 

ձայնդարձի հին պատկերը` իր երեք աստիճաններով` e, o, զրո կամ 

նրանց համապատասխան երկար ձևերով` ē, ō, զրո (ՍՂՀԳԼՊ, 216) 

Հայերենը ևս ձայնդարձը պահպանել է մասնակիորեն` օրինակ՝ մասն–

մասին–մասամբ–մասունք–մասանց։ 

Ձայնդարձի օրենքը, որ իր սկզբնական վիճակով և դերով չի 

պահպանվել հնդեվրոպական ոչ մի լեզվում, իր ձևափոխման կամ 

հատկությունների կորստի ընթացքում տարբեր լեզուներում հիմք է 

հանդիսացել միևնույն արմատի հնչյունափոխված տեսակների` 

տարբերակների և դրանցից նոր բառեր կազմելու համար, ինչպես, 

օրինակ, հայերեն քերել–քորել, չոր–չիր և այլ բառեր։ 

Հայերենում այն ձևաբանական որևէ դեր չի կատարում։ 

Հնդեվրոպական լեզուները պահպանել են միայն հնդեվրոպական 

հոլովման համակարգի ընդհանուր գծերը, իսկ իրենց կոնկրետ 

արտահայտությունների մեջ հոլովման միջոցներով (հոլովիչներով, 

հոլովակազմիչներով), հոլովներ կազմելու հնարավորություններով հիմք 

լեզվից շատ են հեռացել։ 

Հայերենը թեև պահպանել է հնդեվրոպական հոլովների իմաստը, բայց 

դրանք արտահայտելու համար ստեղծել է նոր մասնիկներ` հոլովիչներ և 

հոլովակերտներ։ 
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Հայերենը պարզեցրել է հնդեվրոպական հիմք լեզվի քերականական 

համակարգը, վերացրել քերականական շատ կարգեր և քերականական 

ձևերի անորոշություններ, քերականական`անվանական սեռը, երկակի 

թիվը, անձի և իրի առումները (հին հայերենում) և այլն։ 

Ձայնավորների հերթագայությունը հատուկ չէր հայերենին, և V դարից 

շատ առաջ վերացել էր քերականական զանազան իմաստներ 

արտահայտող այդ միջոցը։ Հնդեվրոպական բառավերջի ձայնավորների 

անկումը մեծ դեր է խաղացել հայերենի քերականության զարգացման, 

նոր ձևերի առաջացման, հնդեվրոպական ածանցների ու 

վերջավորությունների վերաիմաստավորման կամ կորստի մեջ։ 

Բառի արմատը, ածանցը և վերջավորությունը հայերենում հանդես են 

գալիս որոշակի հաջորդականությամբ։ Հոլովման համակարգի բնորոշ 

առանձնահատկությունը մասնիկավորումն է, այստեղ տարբերակվում են 

բառի արմատն ու վերջավորությունը, որը բնորոշ չէր հնդեվրոպական 

հիմք լեզվին։ 

Հնդեվրոպական ութ հոլովի դիմաց հայերենն ունի վեց հոլով` 

ուղղական, սեռական, տրական, հայցական, բացառական, գործիական, 

ինչպես նաև տարբերակում է ներքին և արտաքին, պարզ և խառն 

հոլովումները։ Հոլովումը կատարվում է ձայնավորներով` Ա, Ե, Ի, ՈՒ, Ո 

հոլովիչներով։ Ներքին (ներդրական) հոլովումներն են` Ա (ակն–ական), Ե 

(դուստր–դստեր), Ի–Ա (անձն–անձին–անձամբ), արտաքին 

(վերջադրական) են` Ի (նետ–նետի), Ա (տիտան–տիտանայ), Ու (կաքաւ–

կաքաւու), Ո (գետ–գետոյ), Ի–Ա (քաղաք–քաղաքի–քաղաքաւ), Ո–Ա (այգի–

այգւոյ–այգեաւ)։ 

Հոլովիչներով որոշվում են հոլովումները, իսկ հոլովակերտներով` 

հոլովները։ 

Ներքին թեքման ենթարկվող բոլոր բառերը վերջանում են ն, ր կամ ղ 

ձայնորդներով, մեծ մասամբ նաև նրանց նախորդող մեկ այլ 

բաղաձայնով, որոնց հետ ձևավորում են գաղտնավանկ` շնորհիվ նրանց 

միջև լսվող, բայց չգրվող ը հնչյունի` աստ(ը)ղ, սան(ը)ր, գագաթ(ը)ն, 

նուռ(ը)ն և այլն։ Ն, ր կամ ղ ձայնորդով վերջանալու պատճառով Գ. 
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Ջահուկյանը ներքին թեքումն այլ կերպ անվանում է ձայնորդահանգ` ի 

տարբերություն արտաքին թեքման, որն անվանում է ձայնավորահանգ։ 

Արտաքին թեքման բառերը վերջանում են ձայնավորով կամ 

բաղաձայնով, այդ թվում նաև ն, ր կամ ղ ձայնորդներով. արքայ, երեկոյ, 

լեզու, աղաւնի, բազէ, իշխան, ծաղր, շիւղ և այլն։ 

Հին հայերենի հոլովման համակարգին բնորոշ մասնիկավորումը 

բացահայտվում է հոլովակերտ մասնիկների` հոլովակազմիչների կամ 

հոլովակերտների գործառությամբ։ 

Հին հայերենն ունի հետևյալ հոլովակերտ մասնիկները` 

 

Հոլով Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ

Ուղղ.  ք 

Սեռ. ն, ջ, նջ, յ, ր ց 

Տր. ն, ջ, նջ, յ, մ (ում) ց 

Հայց.  ս 

Բաց. ի … է, յ ի … ց 

Գործ. ւ, վ, բ ք 

 

Հոլովակերտ մասնիկներից մի քանիսը հնդեվրոպական ծագում ունեն։ 

Կին, գեւղ և ի–ով վերջացող մի քանի բառեր`այգի, տեղի, տարի, կղզի և 

այլն, ստանում են ջ հոլովակերտ, որը ծագում է հնդեվրոպական dhy 

ածանցից։ 

Ա, Ո և Ո–Ա հոլովման բառերը սեռական, տրական և բացառական 

հոլովներում ստանում են –յ հոլովակերտ (հմմտ. Աննա–Աննայ–յԱննայ, 

այլև` տիտան – տիտանայ – ի տիտանայ, գետ – գետոյ – ի գետոյ, այգի – 

այգւոյ – յայգւոյ), որը ծագում է հնդեվր. թեմատիկ անունների os–yo 

վերջավորությունից. այն սանսկ. տվել է as–ya, հունարեն. oio, հայ. ոյ և 

այլն։ 

Այր բառը սեռականում ունի ն հոլովակերտ. 

Ուղղ. այր, սեռ. այր–ան > այրն > առն։ 
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Եզակի գործիականում և հոգնակի թեք ձևերում ն հանդես է եկել 

ամբողջությամբ` արամբ, արանց, արամբք (ն–մ առնմանությամբ)։ 

Տրական հոլովն ունի մ հոլովակերտ, որ ավելի կանոնավոր ձևով 

հանդես է գալիս ցուցական դերանունների հոլովման մեջ (հմմտ. այս–

այսր–այսմ, այդ–այդր–այդմ, սա–սորա–սմա)։ 

Բացառականի է կամ յ հոլովակերտները ծագում են հիմնալեզվի –otos, 

etos վերջնամասնիկներից` հայերենի հնչյունափոխական 

օրինաչափություններով։ 

Գործիականի ւ–ը գործածվում է ա և ի ձայնավորներից հետո, վ–ն` ո–

ից հետո, բ–ն` բաղաձայններից հետո։ Բ, ւ, վ հոլովակերտները 

ծագումնաբանորեն կապվում են հնդեվր. bh վերջավորության հետ։ 

Արտաքին թեքման հոլովիչները տարբեր ծագում ունեն։ 

Ի հոլովիչը, որ համեմատաբար լայն տարածում ունի, ծագում է 

հնդեվրոպական բառերի i–ով վերջացող հիմքի հնչյունից, որն առաջացել 

է y ձայնորդից կամ ya/ye–ից։ 

Օրինակ` 

 

Հնդեվր. eghi, սանսկր. a’hih, զենդ. αžiē, հայ. իժ–իժի–իժիւ. 

հնդեվր. aig’i, հայ. այծ–այծի–այծիւ և այլն։   

 

Ա հոլովիչը, որ սահմանափակ բառեր է ընդգրկում, կապվում է 

հնդեվրոպական բառերի հիմքի վերջին a–ի հետ. 

Օրինակ` 

 

Սանսկր. sama, հայ. ամ–ամաւ  

սանսկր. jihva, լատ. lingua, հայ. լեզու–լեզուաւ 

 

Ո հոլովումը ծագում է հնդեվր. օ–ով վերջացող հիմքի հնչյունից. 

Օրինակ` 

 



81 
 

հնդեվր. swop–no  հայ. քուն–քնոյ

սանսկր. svap–na   

 

Ու հոլովումն առաջացել է հնդեվր. ս–ով վերջացող հիմքից. 

Օրինակ` 

 

հնդեվր. wes–tu, լատ. vestus, հայ. զգեստ–զգեստու,  

հուն. αρτύς, հայ. զարդ–զարդու (ՍՂՀԳԼՊ, 222–223)։ 

 

Ներքին թեքումն ավելի բարդ պատկեր է ներկայացնում։ Այն ևս 

կապվում է հնդեվր. հոլովման համակարգի հետ, սակայն գործընթացը 

տեղի է ունենում զուտ հայերենի օրինաչափություններով։ 

Այսպես, –ումն (ուսումն, շարժումն) կապակցության բառերը 

հոլովվում են Ա ներդրական հոլովմամբ։ Ումն մասնիկի հոգն. ուղղական 

–մուն(ք) և հոգն. հայցական –մուն(ս) վերջավորությունները կապված են 

հնդեվրոպական մն (<men–mon–mn) ածանցի համապատասխան ձևի 

հետ։ Այդ ածանցը հայերենում մեծ մասամբ ունեցել է –մն–ման (սերմն–

սերման. կողմն–կողման) տարբերակները, բայց իբրև վերապրուկ` 

պահպանվել է նաև –մուն (< mon) ձևը, որի մեջ ու–ն հանդես է գալիս 

որպես հոգնակի ուղղականի և հայցականի հոլովակազմիչ (ՍՂՀԳԼՊ, 

224–225)։ 

Աստղ բառի աստեղ սեռականն առնչվում է հնդեվր. ster > stel, լատ. 

stella, հուն. άστήρ, άστερες ձևերի հետ։ 

Դուստր բառն առնչվում է dhuk’ter, հոգն. dhuk’teres–ի հետ։ 

Քոյր բառը ծագումնաբանորեն կապվում է հնդեվր. swesor բառաձևի 

հետ, որի սեռ. swesros, տր. swesrai, ներգ. swesri (sr 

հնչյունակապակցությունը, դառնալով նախ hr, հետագայում տալիս է ռ, 

հմմտ. քոյր–քեռ) (ԳՋՀՀ, 170–171)։ 

Հայր, մայր, եղբայր բառերը ծագում են հնդեվր. patēr, māter, bhrēter 

սկզբնաձևերից t > յ փոխանցումով (ՍՂՀԳԼՊ, 229)։ 
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Եզրակացություն – Հնդեվրոպական հիմնալեզվի հոլովական 

վերջավորությունները վճռական դեր չեն կատարել հայերենի ներքին և 

արտաքին հոլովումների ձևավորման և հոլովական մասնիկների 

առաջացման հարցում, թեև վերջիններս ծագումնաբանորեն առնչվում են 

հնդեվր. հիմքերի որոշ դրսևորումների հետ։ 

Հոգնակին կազմվում է ք հոգնակերտով, որը, չհաշված 

բացառությունները, ավելանում է արտաքին թեքման բառերի ուղղական՝ 

մարմին–մարմինք, քաղաք–քաղաքք, այգի–այգիք, հիւլէ–հիւլէք, իսկ 

ներքին թեքման բառերի սեռական հոլովաձևին`դուստր–դստեր–դստերք, 

լեառն–լերին–լերինք, կողմն–կողման–կողմանք և այլն։ Կան նաև 

հոգնակիության և հավաքական իմաստ արտահայտող այլ մասնիկներ` 

ական– գուսանական, գրաստական, զօրական. 

ան–իշան//իշանք, ձիան. 

անի–աւագանի, ազատանի, աղքատանի, գլխանի, նամականի, 

վնասանի, ամրոցանի, երիցանի, կանանի. 

եան–խոզեան, գրեան, նախարարեան, զօրագլխեան, թղթեան, 

բերդեան, իշեան, ճանճեան, մոգեան, խորդեան (կռունկներ). 

եար–որեար, վանեար, բանեար (խոսքեր, բանակռիվ), իշեար(ք), 

վարժեար (դպրոցներ, ուսուցիչներ). 

նեար–բարձկնեար (բարձիկներ), նաւկնեար (նավակներ). 

որայ (որեայ//որեայք)– վանորայ, արտորայ (արտեր). 

տի կամ ոտի–մանկտի, ծակտի, ոսկրոտի, փորոտի։ 

Ք հոգնակերտ ունեցող մի խումբ բառեր, որոնք տարբեր հոլովման են 

պատկանում, եզակի ձևեր չունեն և կոչվում են անեզական բառեր։ 

Դրանք են` ասք, առանցք, անէծք, արևելք, արևմուտք, բարք, վարք, 

դժոխք, դէպք, գնացք, կամք, կառք, կարծիք, կուռք, կուրծք, կեանք, խելք, 

խօսք, հմայք, կեղծիք, ցնորք, բաղձանք, աղաչանք, կալանք, հալածանք, 

յարգանք, մեծարանք, պատրանք, պերճանք, զարմանք, զարդարանք, 

հոսանք, միտք, ընթրիք, ժանիք, երախտիք, հարսանիք, կարիք, արգասիք, 

բաղանիք, բարիք, չարիք, օձիք։ Երկրներ և տեղանուններ՝ Ալանք, 
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Աղուանք, Գամիրք, Տաշիրք, Վիրք, Հայք, Պարսկք, Կասպք, Գուգարք, 

Հոռոմք, Մոկք, Մարք, Ծոփք, Միջագետք, Տուհք, Քուշանք և այլն։ 

Անեզականներին հակառակ` գրաբարում առկա են նաև անհոգնական 

բառեր, որոնք ունեն միայն եզակի թիվ։ Դրանք գերազանցապես 

հատկանուններ են, վերացական նյութի անուններ, թվականներ, 

դերանուններ և այլ բառեր, օրինակ՝ Մարիամ, Քրիստոս, Հայկ, Մծբին, 

Տարօն, Վաղարշապատ, լուսին, մի, միւս, զի՞, զի՞նչ, ամենայն և այլն։ 

Գրաբարի հոլովման համակարգը նույն վիճակում մնալ չէր կարող. 

այն, օրինաչափ զարգացումներով հանդերձ, ենթարկվում է որոշակի 

փոփոխությունների, որոնք ակնհայտորեն դրսևորվում են միջին 

հայերենում։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հր. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 3, Ե., 1957։ 

2. Գ. Ջահուկյան, Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, Ե., 1959։ 

3. Ս. Ղազարյան, Հայոց գրական լեզվի պատմություն, Ե., 1961։ 

 

4. ¶ð²´²ðÆ ÊàÜ²ðÐØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶À 
 

Հայերենի խոնարհման համակարգին, նրա կրած պատմական 

փոփոխություններին հանգամանորեն անդրադարձել են բազմաթիվ 

լեզվաբաններ՝ Հր. Աճառյան, Մ. Աբեղյան, Ս. Ղազարյան, Գ. Սևակ, Ա. 

Աբրահամյան, Էդ. Աղայան, Գ. Ջահուկյան, Ս. Աբրահամյան, Ալ. 

Մարգարյան, Հովհ. Բարսեղյան. Մ. Ասատրյան և ուրիշներ։ 

Ս. Անթոսյանը, օգտվելով այս բնագավառում եղած 

ուսումնասիրություններից, քննության է ենթարկել բային առնչվող 

պատմական զարգացումները, միջին շրջանում եղանակաժամանակային 

համակարգի պատմական փոփոխությունները, այս շրջանում ի հայտ 

եկած նորակազմությունները, կու մասնիկի ծագման հարցը, որը էական 

դեր ունեցավ գրաբարի և միջին հայերենի բայական համակարգի 

իրողությունները տարբերակելու գործում։ 
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Հայերենի խոնարհման համակարգը նույնպես հնդեվրոպական 

ծագում ունի, որը հաստատվում է ոչ միայն ամբողջ համակարգի 

քննությամբ, այլ նույնիսկ մեկ ժամանակաձևի կառուցվածքային 

տվյալների բնութագրումով։ 

Վերցնենք սահմանական եղանակի ներկա և անցյալ անկատար 

ժամանակաձևերը. 

Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակաձևն ունի –մ, –

ս, –յ, –մք, –յք, –ն վերջավորություններ, որոնք հնդեվրոպական ծագում ունեն։ 

 

Մ–ն հնդեվր. աթեմատիկ 

(անբուն) հիմքի mi ձևից է 

ծագել. 

 

Ս–ն ––//––//–– essi ––//––//––, 

Յ–ն ––//––//–– ti վերջավորությունից՝ t>յ փոփոխմամբ, 

ինչպես` pater>հայր, mater>մայր։ 

 

–Մք և –յք հոգնակի ձևերում ք–ն հայերենի վերջավորությունն է, իսկ 

մյուս բաղադրիչներից մ–ն առաջացել է հնխ. mes ձևից, յ–ն` the–te ձևից, 

հոգնակի III դեմքի ն–ն ծագել է հնխ. nti–ntai ձևից։ 

Անցյալ անկատարի –ի, –իր, –յր, –աք, –իք, –ին վերջավորությունների 

մասին Աճառյանն ասում է, որ նրանցում անկատար կազմող իսկական 

մասնիկը յ–ն է, որը ծագում է հնխ. t–ից։ Այդ յ–ն առկա է բոլոր 

խոնարհումներում` 

 

Ե և 

Ի –  

կարգե+յ–ի> կարգէի, կարգէիր, կարգէր… 

 բազմե+յ–ի> բազմէի, բազմէիր, բազմէր… 

Ա –  զգա+յ–ի> զգայի, զգայիր, զգայր…  

Ու 

–  

թողու+յ–ի>թողուի, թողուիր, թողոյր…(Հնչակցության օրենքով 

յ–ն ընկնում է ւ–ի(ո+ւ) մոտ, մնում է միայն եզակի երրորդ 

դեմքում (ու=ոյ) (ԱՃԼՔ, IV, Բ, 162–164)։  



85 
 

 

Այս ձևով կարելի է ցույց տալ նաև անցյալ կատարյալի, ինչպես նաև 

այլ ժամանակների ձևույթների հնդեվրոպական ծագումը։ 

Առաջանալով հնդեվրոպական հիմք–լեզվից և ժառանգվելով նրա 

քերականական հատկանիշները՝ գրաբարի խոնարհման համակարգը 

ժամանակի ընթացքում ձեռք բերեց բնութագրական նոր գծեր. 

տարորոշվեցին անդեմ և դիմավոր կազմությունները, լծորդությունները, 

եղանակաժամանակային ձևերը, սեռերը, ներգործաձև և կրավորաձև 

խոնարհումնեը, բայահիմքերը, բայածանցները և դիմաթվային 

ցուցիչները, անկանոն, պակասավոր և միադիմի բայերը։ 

Գրաբարի դերբայները չորսն են՝ անորոշ (–ել, –ալ, –իլ, –ուլ 

վերջավորություններով), ապառնի (–ոց, –ի), անցյալ (–եալ), 

ենթակայական կամ ներկա (աւղ // ող)։ Բայի եղանակները երեքն են՝ 

սահմանական (ներկա, անցալի անկատար, անցյալ կատրյալ 

ժամանակներով), ստորադասական (առաջին և երկրորդ ապառնիներով), 

հրամայական (բուն կամ ներկա և հորդորական կամ ապառնի)։ Բայն 

ունի նաև բաղադրյալ (վերլուծական) ժամանակներ՝ կազմված –ոց 

մասնիկով ապառնի և անցյալ դերբայներով ու եմ օժանդակ բայով։ 

Բայական համակարգը բնորոշվում է հետևյալ գծերով. 

ա) Գրաբարը չունի –վ– կրավորական ածանց, և Ա, Ի, ՈՒ 

լծորդություների ներգործական սեռի բայերը նույն ձևով արտահայտում 

են նաև կրավորական սեռի նշանակություն (զգայ – զգում է //զգացվում է, 

դատի – դատում է // դատվում է, թողու – թողնում է // թողնվում է)։ 

բ) Ե լծորդության ներգործական սեռի բայերը կրավորական սեռի 

նշանակություն արտահայտում են լծորդության փոփոխությամբ՝ ե>ի. 

սիրեմ (սիրում եմ) – սիրիմ (սիրվում եմ)։ 

գ) Բայն ունի ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհումներ. Ե 

լծորդության ներգործական սեռի բայերն ունեն ներգործաձև և 

կրավորաձև խոնարհումներ, չեզոք սեռի բայերը՝ ներգործաձև 

խոնարհում (չեզոք սեռի պահպանումով), Ի լծորդության բայերը (անկախ 

սեռից) ունեն կրավորաձև խոնարհում, Ա և Ու լծորդության բայերը 
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առաջին հիմքից կազմվող ձևերում (անկախ սեռից) ունեն ներգործաձև 

խոնարհում և ներգործական սեռի բայերն ընդհանուր ձևով 

արտահայտում են նաև կրավորական սեռի նշանակություն։ 

դ) Որոշ բայեր ունեն խառը խոնարհում. երկրորդ հիմքում Ի թույլ 

բաղադրիչ ունեցող բայերը երկրորդ ապառնիում խոնարհվում են խառը. 

եզակի թվի առաջին դեմքում՝ կրավորաձև, մնացած դեմքերում (եզակի և 

հոգնակի)՝ ներգործաձև և այլն։ 

ե) Ստորադասական եղանակի ապառնիները իմաստով բազմարժեք 

են. առաջին ապառնին եռարժեք է. այն համապատասխանում է արդի 

հայերենի ըղձական, ենթադրական և հարկադրական եղանակների 

ապառնի ժամանակներին, երկրորդ առանին քառարժեք է. 

համապատասխանում է նաև սահմանական եղանակի ապառնի 

ժամանակին։ 

Խոնարհման համակարգը աստիճանաբար ենթարկվում է 

փոփոխությունների, որոնք գրավոր շրջանի առաջին գործերում արդեն 

առկա են. բայի ժամանակաձևերը ժամանակային խառն դրսևորումներ 

ունեն։ Օրինակ`անկատարը գործածվում է անցյալի իմաստով, ներկան 

կամ անցյալ անկատարը` ապառնու իմաստով, ապառնին` ներկայի 

իմաստով և այլն։ Այդ կարգի կիրառությունները դարերի ընթացքում 

առաջ են բերել որոշակի փոփոխություններ, որոնց հետևանքով ի հայտ 

են եկել վերաիմաստավորված նոր ժամանակաձևեր, որոշ 

ժամաակաձևեր էլ գործածությունից դուրս են եկել։ 

Խոնարհման համակարգում բայաձևերի ժամանակային խառն 

դրսևորումների մասին ստույգ կարծիք է հայտնել Հր. Աճառյանը` 

ընդծգելով, որ «ժամանակի խախուտության» ընդհանուր երևույթից բացի, 

կար նաև մեկ ուրիշ հիմնավոր պատճառ. գրաբարը ստորադասականի 

անցյալի ձևեր չուներ. բոլոր չորս ժամանակաձևերն արտահայտում են 

խոսելու պահից հետո կատարելի (ապառնի) գործողության գաղափար։ 

Իսկ ի՞նչ տեղի ունեցավ։ 
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1. Ստորադասականի չեղած անցյալի ձևերին փոխարինում էին 

սահմանական եղանակի անցյալ անկատարի ձևերը. դա շատ 

տարածված երևույթ էր։ 

Օրինակ`Եւ զմիսն եթէ սիրտ ուրուք առնոյր եւ ուտէր` ոչ վնասէր 

(Եզն., 54)։ Ընդգծված բայերը` առնոյր, ուտէր, ոչ վնասէր, գործածվում են 

անցյալ անկատար ժամանակով, սակայն չեն նշանակում առնում էր 

(=վերցնում էր, ընդունում էր), ուտում էր, չէր վնասում, այլ գործածված են 

անցյալ ապառնու իմաստով և նշանակում են` սիրտը առներ (=սիրտը 

վերցներ, ընդուներ), ուտեր, չէր վնասի։ 

2. Եթե սահմանական եղանակի անցյալ անկատարը գործածվում էր 

անցյալ ապառնու իմաստով, ապա ներկան էլ իր հերթին 

համաբանությամբ գործածվում էր ստորադասական ապառնու իմաստով։ 

Օրինակ՝ Յորժամ արգելուս եւ փակես զամենեսեան ի հեռաւոր 

օտարութեան, կատարին խորհուրդք կամաց քոց…տիրես դու և երկրին 

Քուշանաց, եւ Յոյնք իսկ ոչ ելանեն ընդ քո իշխանութիւնդ (Եղ., 18)։ 

Ներկայով գործածված բայերը չեն նշանակում արգելում ես, փակում ես, 

կատարվում են, տիրում ես, չեն ելնում, այլ` արգելես, փակես, 

կկատարվեն, կտիրես, չեն ելնի։ 

Այլ օրինակ` Թէ զհօրն խորհուրդ ծանեաւ Որմիզդ, զեղբօրն չարաճճոյ 

զխորհուրդ ընդէ՞ր ոչ գիտաց` թէ ծակէ զորովայնն և ելանէ, և յառաջ 

երթայ առնուլ զթագաւորութիւնն (Եզն., 102)։ Ներկայով գործածված 

բայերը չեն նշանակում ծակում է, ելնում է, այլ` ծակելու է, ելնելու է։ 

3. Տեղի է ունենում նաև հակառակ երևույթը. ստորադասական 

ապառնին գործածվում է ներկայի, երբեմն էլ` անցյալ անկատարի 

իմաստով։ 

Օրինակ` Զի՞նչ չար քան զօձ կայցէ (Եզն., 52)` Ի՞նչ կա ավելի չար, քան 

օձը. ստորադասական ապառնին ներկայի իմաստով է` կայցէ = կա։ Եւ 

եթէ մոգ իցէ (ն. տ.)` Եվ եթե մոգ է (իցէ = է)։ Եւ անգամ ոչ գիտէր զայրն թէ 

յորմէ’ գեղջէ իցէ (Բուզ., 406). իցէ ստորադասական ապառնին ներկայի 

իմաստով է` է (կամ` էր)։ 
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Այսպիսով` բայաձևերի վերոհիշյալ կիրառությունները, այսինքն` 

ժամանակային տարբեր իմաստներով նրանց գործածությունները շփոթ 

են առաջացնում` տարբեր իմաստներ արտահայտելու պատճառով։ 

Արսեն Այտընյանը նկատում է, որ գրաբարյան ներկա անկատարի 

ձևերն արդեն շփոթ էին ստեղծում միջին շրջանում։ Օրինակ` 

սիրեմ = սիրում եմ, սիրեմ, կսիրեմ, պիտի սիրեմ։ Այդպես էլ` 

սիրէի = սիրում էի, սիրեի, կսիրեի, պիտի սիրեի. նույն ձևն 

արտահայտում է և՛ ներկայի, և՛ ստորադասականի իմաստներ։ Բերված 

քերականական ձևերի միջոցով, համապատասխանաբար, 

արտահայտվում էին ներկային, անցյալ անկատարին և ստորադասական 

եղանակի ապառնուն և անցյալ ապառնուն հատուկ իմաստներ (ԱԱՔՔ, 

74–75)։ 

Լեզվական օբյեկտիվ իրողությունները նոր պահանջներ ու միջոցներ 

են առաջադրում։ Եվ ահա, ներկայի իմաստը հաստատուն դարձնելու, 

շեշտելու համար մատենագիրները գործածում էին որոշ մակբայներ, 

բայական հարադիր ձևեր։ Նման ձևերից է կալ «մնալ, կանգնել» բայի 

սահմանականի ներկա անկատարի եզակի 3–րդ դեմքի (կայ) 

կիրառությունը հոմանիշ մնալ բայի հետ։ 

Օրինակ` Կայ մնայ քահանայ մշտնջենաւոր (Առ. Եբր., Է3)։ Աստուած 

կայ և մնայ յաւիտեան (Սաղ., Ը. 8), (ՍԱԽՀԶ, 169)։ 

Ա. Այտընյանի ձևակերպմամբ, սա ներկայի իմաստի հատուկ 

արտահայտության միջոցներից մեկն էր, որ «սահմանազատիչ» դեր պիտի 

կատարեր գրաբարի և միջին հայերենի միջև։ 
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5. ¶ð²´²ðÆ Þ²ð²ÐÚàôêàôÂÚàôÜ 
 

Ա. ԵՆԹԱԿԱՅԻ ԵՎ ՍՏՈՐՈԳՅԱԼԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Գրաբարում ենթական արտահայտվում է ուղղական, սեռական, 

տրական և հայցական հոլովներով, որը պայմանավորված է ստորոգյալի 

դրսևորման ձևով։ 

Սեռական հոլովով ենթական գործածվում է` 

ա) Անցյալ դերբայով ձևավորված դերբայական անկախ 

նախադասության մեջ, որտեղ անցյալ դերբայը սեռական հոլովով 

ենթակայի ստորոգյալն է։ 

Օրինակ`Իսկ երանելւոյն Սահակայ զեկեղեցական գրոց 

գումարութիւնն՝ կանխաւ ի յունական բարբառոյն ի հայերէն դարձուցեալ, 

եւ բազում եւս զհայրապետաց սրբոց զճշմարիտ զիմաստութիւնն (Կոր., 

31) = Իսկ երանելի Սահակը հունարեն լեզվի` եկեղեցական գրքերը 

նախապես դարձրեց (վերածեց) հայերենի, նաև` շատ սուրբ 

հայրապետների ճշմարիտ գիտական խոսքը (իմաստությունը)։ 

բ) Անցյալ դերբայով կազմված դերբայական նախադասության մեջ, որը 

անկախ չէ։ Անցյալ դերբայի պահանջով է ենթական դրվում սեռական 

հոլովով, սակայն շարունակության մեջ, դերբայ ստորոգյալից բացի, 

զուգահեռաբար գործածվում է նաև դիմավոր ստորոգյալը (կամ 

ստորոգյալները)։ Սա ամենատարածված երևույթներից է։ 

Օրինակ` Արդ մեր թողեալ զնոսա, հարցցուք զսոսա (Եզն., 96)՝ (Այժմ 

մենք, թողնելով նրանց (մանիքեականներին), հարցնենք սրանց 

(մոգերին))։ 

գ) Անցյալ դերբայով և օժանդակ բայի III դեմքով (է, էր, իցէ) կազմված 

բաղադրյալ ձևերի հետ (ստորոգյալը դիմավոր բայ է` միայն եզակի III 

դեմքով)։ 

Օրինակ` Զի այժմիկ ձեր ծառայից զմեր տերանց ձերոց զբարձ կալեալ 

է (Բուզ., 258)՝ (Որովհետև այժմ դուք`ծառաներդ, մեր` ձեր տերերի գահը 

վերցրել եք)։ Զորս առեալ էր նենգաւոր իշխանին Սիւնեաց Վասակայ ի 
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դայեկաց (Փարպ., 258)՝ (Որոնց նենգավոր իշխանը` Սյունյաց Վասակը, 

վերցրել էր դայակներից)։ 

դ) Անորոշ դերբայի նախդրավոր ձևի հետ, օրինակ` Յելանելն մեր 

հանդէպ ամբոխին Բելայ` դիպել ջանասցուք տեղւոյն, ուր անցեալ կայցէ 

ի մէջ խռան քաջացն Բէլ (Խոր., 42)՝ (Երբ մենք ելնենք Բելի ամբոխի դեմ, 

աշխատենք հանդիպել այնտեղ, ուր Բելը անցած կլինի քաջերի 

բազմության մեջ)։ 

Տրական հոլովով ենթական գործածվում է` 

ա) Անորոշ դերբայի հետ (dativus cum infinitivo)։ 

Օրինակ` Եւ ի հայեցուածոցն դժնութենէ ասեն պայթել որձաքար 

վիմացն (Խոր., 198)՝ (Եվ ասում են` [Երվանդի] նայվածքի (այլև` հայացքի) 

դաժանությունից որձաքար վեմերը («կարծր քարերը») պայթում էին)։ 

բ) Միադիմի բայիև անորոշ դերբայի հարադրությամբ կազմված 

բայական բաղադրյալ ստորոգյալի, այլ կերպ` միադիմի բայով և անորոշ 

դերբայով բաղադրված կառույցի հետ։ 

Օրինակ` Ի զուր է կա՛լ կա՛լ ասել ումեք ի կալս և ոչ ա՛ռ ա՛ռ (Եզն., 84)՝ 

(Մեկը կալերում իզուր է ասսում` բռնի՛ր, բռնի՛ր և ոչ թե` ա՛ռ, ա՛ռ։ 

Մարդոյ ոչ է հնար փոխել ի կերպարանս ինչ, յոր և կամիցի (ն.տ.)՝ 

(Մարդը չի կարող փոխել կերպարանքը, ինչին (որին) կամենա)։ 

Հայցական հոլովով ենթական գործածվում է մի դեպքում` մի 

կառույցում. դա հայցականն է անորոշի հետ (accusativus cum infinitivo). 

անորոշ դերբայով կազմված դերբայական նախադասության մեջ անորոշ 

դերբայը ստորոգյալի արժեքով է և ունի հայցական հոլովով ենթակա։ 

Օրինակ՝ Եթէ զամենայն զԱստուած յամենայնի ի հիւղն լինել ասիցեն, 

որչափ մեծ ևս ասիցեն զԱստուած, գտանի հիւղն մեծ քան զնա (Եզն., 60)՝ 

(Եթե ասում են, որ բովանդակ աստված ամբողջ հյուլեի մեջ է, [ապա] 

որքան էլ մեծ համարեն աստծուն, հյուլեն ավելի մեծ կլինի նրանից)։ 
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Բ. ԵՆԹԱԿԱՅԻ ԵՎ ՍՏՈՐՈԳՅԱԼԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1. Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը բացառվում է թեք 

հոլովներով ենթակաների պայմաններում։ Դա բացատրվում է` 

ա) Ստորոգյալն արտահայտվում է բայի անդեմ ձևերով` անորոշ և 

անցյալ դերբայներով, ենթական` եզակի և հոգնակի թվերով։ 

բ) Ստորոգյալն արտահայտվում է անցյալ դերբայով կազմված 

վերլուծական ժամանակների եզակի III դեմքով, իսկ ենթական`և՛ եզակի, 

և՛ հոգնակի թվերով [հմմտ. թագաւորին առաքեալ է (էր, իցէ) և 

թագաւորաց առաքեալ է (էր, իցէ)]. ուստի պատահական 

համաձայնությունը տվյալ դեպքում օրինաչափություն չէ։ 

2. Անեզական անունները ստանում են հոգնակի թվով ստորոգյալ` 

Կամք Աստուծոյ կատարեսցին։ Կուռք հեթանոսաց ոչինչ են։ Փառքն 

յումեքէ՞ աջողեալ էին նմա (Եզն.,118)՝ (Փառքը ումի՞ց է հաջողվել (տրվել) 

նրան)։ 

3. Բակառությունը գրաբարում տարածված երևույթ է. ստորոգյալը 

ենթակային համաձայնում է ոչ թե քերականորեն, այլ թվային իմաստով, 

որը պետք է թարգմանել եզակիով։ Ամբոխ, ժողովուրդ, ազգ, բանակ, զօրն, 

գունդ, բազմութիւն բառերը, որպես ենթականեր, ստանում են հոգնակի 

թվով ստորոգյալներ։ 

Օրինակ` Տիրեցին աշխարհիս Հայոց ազգն Սասանայ պարսկի (Եղ., 

12)՝ (Հայոց աշխարհին տիրեց պարսիկ Սասանի ազգը)։ Ամենայն 

բազմութիւն կային յաղօթս (ՀՀ)՝ (Ամբողջ բազմությունը աղոթում էր)։ 

Ամբոխն տեսեալ զայսպիսի ահագին գործ քաջութեան … փախեան (Խոր., 

37)՝ (Ամբոխը, այսպիսի քաջագործություն տեսնելով, փախավ)։ 

 

Գ. ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՄՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐ 

 

1) Գոյականական անդամի լրացումներ 

 

Գոյականական անդամի լրացումներն են որոշիչը, հատկացուցիչը 

ևբացահայտիչը։ Այն բառերը, որոնց լրացնում են որոշիչը, 
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հատկացուցիչը, բացահայտիչը, կոչվում են որոշյալ, հատկացյալ, 

բացահայտյալ։ 

1. Որոշիչ – որոշյալ կապակցություն. որոշիչը որոշյալի հետ 

գործածվում է և՛ նախադաս, և՛ հետադաս, նրանց միջև լինում են 

համաձայնություն և անհամաձայնություն։ 

ա) Որոշիչները լինում են նաև բազմակի, որոշյալին կից կամ 

ընդմիջարկված։ 

Օրինակ` Եւ հրամանաւ Վռամշապհոյ և մեծին Սահակայ ժողովեալ 

մանկունս ընտրեալս, ուժեղս և քաջասունս, փափկաձայնս և երկարոգիս 

(Խոր., 406)՝ (Եվ Վռամշապուհի ու մեծ Սահակի հրամանով հավաքեց 

ընտիր, ուժեղ (առողջ կազմվածքով), ուշիմ, քաղցրաձայն, երկար 

շնչառությամբ մանուկներին)։ 

բ) Ըստ նոցանէ և պարապեալքն այսպիսում ճգնութեան դիւանագիրք 

մատենից` ներբողականաց ի մէնջ արժանի եղեն ասից (Խոր., 10)՝ (Եվ 

նրանց նման այսպիսի ճգնությամբ պարապած`դիվանների 

մատենագիրները մեր կողմից արժանի եղան դրվատանքի խոսքերի (= 

գովասանական խոսքերի))։ Որոշիչները որոշյալներից ընդմիջարկված են 

բառերով, կապակցություններով։ 

2. Հատկացուցիչ–հատկացյալ կապակցություն. հատկացուցիչը 

գործածվում է և՛ նախադաս, և՛ հետադաս, լինում է հատկացյալին կից և 

նրանից հեռու` ընդմիջարկված։ 

Օրինակ` Աստուծոյ պատկերաւն ձևիցէ (Ագաթ.,146)՝ (Աստծո 

պատկերով կձևի)։ Դիւաց գիւտ է կռապաշտութիւն (Եզն.,122)՝ 

(Կռապաշտությունը դևերի գյուտն է)։ Ըստ պատկերի Աստուծոյ արար 

զնա (Ագաթ., 146)՝ (Նրան ստեղծեց աստծո պատկերով)։ 

Վարազի` որ գազանագոյն է քան զամենայն գազանս` ուտի միսն, և ոչ 

վնասէ (Եզն., 54)՝ (Բոլոր գազանների գազան վարազի միսն ուտվում է և չի 

վնասում)։ 

Հատկացուցիչը հատկացյալին համաձայնում է, բայց նույնքան էլ 

անհամաձայնություն կարող է լինել նրանց միջև. 

ա) հատկացուցիչը և հատկացյալը կարող են դրվել սեռական հոլովով, 
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բ) հոլովների ձգողությամբ` բացառական հոլովով, 

գ) ստացական դերանուններով արտահայտված հատկացուցիչը 

համաձայնում է հատկացյալին թվով և հոլովով։ Օրինակ` 

Եւ յետ անցանելոյ երկուց ամաց գալստեանն Անակայ ի Հայս` 

յերրորդումն սպանանէ զԽոսրով (Խոր., 258)՝ (Անակի`Հայաստան գալուց 

երկու տարի հետո` երրորդում, [նա] սպանում է Խոսրովին)։ Ուստերք և 

դստերք ազատաց և շինականաց կրթեսցին ի հրահանգս նոցուն մոգաց 

(Եղ.)՝ (Նույն մոգերի հրահանգներով պիտի կրթվեն ազատների և 

շինականների տղաներն ու աղջիկները)։ Ամենեքեան իմ ծառայք են (ն. տ., 

342)՝ (Բոլորն իմ ծառաներն են)։ 

3. Բացահայտիչ–բացահայտյալ կապակցություն. գրաբարում ևս 

բացահայտիչը երեք տեսակ է` սովորական կամ բուն, մասնական և 

մասնավորող պարագայական։ 

ա) Սովորական կամ բուն բացահայտիչը հետադաս կիրառություն 

ունի, և քանի որ գրաբարում բացահայտիչը բացահայտյալից 

կանոնարկված կետադրությամբ չի տրոհվում, ուստի նրանց որոշման 

հիմքում ընկած է ենթադրյալ տրոհվող արտաբերությունը, որպիսին 

կարելի է ցույց տալ սովորական (բուն) բացահայտչի մի քանի 

կառույցներում։ 

Օրինակ` Եւ այսոքիկ [են] տոհմք Ղևեայ ըստ ազգին իւրեանց։ 

Գերսոնի` Ղորենայ որդւոյ իւրոյ, Յեթթի որդի նորա, Յովաք որդի նորա, 

Աբդիու որդի նորա, Զարա որդի նորա, Յաթրի որդի նորա (Ա Մնաց., Զ, 19 

– 21)։ Վասն կնոջ իւրոյ Աշխենայ տիկնոջ. Առաքէ զՍմբատ ասպետ, զհայր 

Բագարատայ. Սկիզբն արարեալ յամացն Արշակայ արքայի Հայոց 

որդւոյն Տիրանայ, և կռուէր մինչև յամն վեցերորդ Արտաշիսի արքայի 

Հայոց, որդւոյն Վռամշապհոյ։ 

բ) Մասնական բացահայտիչը ձևավորվում է իբրև և որպէս 

նախադրություններով, գործածվում է և՛ նախադաս, և՛ հետադաս, 

բացահայտյալին հանաձայնում է նախադրության խնդիրների միջոցով, 

իսկ որպէս, իբրև նախադրությունները իրենց խնդիրներից (կապվող 
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բառերից) կարող են ընդմիջարկվել բառերով, բառակապակ-

ցություններով։ 

Օրինակ` Զանօրէն իշխանն խաբեցաք պատրեցաք իբրև զմանուկ մի 

տղայ անպիտան = Անօրեն իշխանին խաբեցինք իբրև մի անպիտան 

մանուկ տղայի։ Ծաղկակալ սկտեղբն իբրև զինու վարեցաւ = Ծաղկակալ 

պնակով վարվեց իբրև զենքով։ Սիրեցին որպէս սուսեր զլեզուս իւրեանց = 

Սիրեցին իրենց լեզուն որպես սուսեր։ 

գ) Մասնավորող պարագայական բացահայտիչը մասնավորում, 

որոշակի է դարձնում պարագայական` հատկապես տեղի, տարածական 

իմաստը։ 

Օրինակ` Իսկ որդի նորա Արամայիս շինէ իւր տուն բնակութեան ի 

վերայ ոստոյ միոյ, առ եզերբ գետոյն = Իսկ նրա որդին` Արամայիսը, իր 

տունը շինում է մի ոստի (բլրակի) վրա` գետեզրի մոտ։ Եւ ամենայն 

իշխանք խաղացին գնացին յԱյրարատեան գաւառէն, ի Վաղարշապատ 

քաղաքէ = Եվ բոլոր իշխանները շարժվեցին–գնացին Այրարատյան 

գավառից` Վաղարշապատ քաղաքից։ 

 

2) Բայական անդամի լրացումներ 

 

Բայական անդամի լրացումներն են խնդիրները և պարագաները։ 

 

Խնդիրներ 

 

Ընդունվում են խնդիրների ուղիղ և անուղղակի տեսակները` նկատի 

ունենալով գործողության հետ ունեցող ուղղակի (անմիջական) և 

անուղղակի կապերը։ 

Գրաբարում ուղիղ խնդիրը և անուղղակի խնդրի բոլոր տեսակները` 

հանգման, մատուցման, անջատման, միջոցի, ներգործող, 

վերաբերության, սահմանափակման և այլն, բառական և կապակցական 

արտահայտություններ ունեն։ 
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Ա. Բառական խնդիրները դրվում են տրական, հայցական, 

բացառական և գործիական հոլովներով։ 

Տրականով` Թագաւորն Պապ զերիվարն զիւր և զիւր նիզակն 

հրամայեաց մատուցանել առն քաջի զօրավարին Մուշեղի (Բուզ., 32)՝ 

(Պապ թագավորը հրամայեց իր երիվարը և իր նիզակը հանձնել քաջ 

մարդուն` Մուշեղ զորավարին)՝ (մատուցման անուղղակի խնդիր)։ Ետ 

պատասխանի մարզպանն մոգպետին … Բայց դու արդ զոր ասեմս արա, 

և բարիոք թուեսցի քեզ … և արանց`որոց ասեմ` նոցա հայտնեա (Եղ., 

126)՝ (Մարզպանը պատասխանեց մոգպետին … Բայց դու այժմ արա՛, ինչ 

ես ասում եմ, և թող քեզ բարի թվա … և մարդկանց, որոնց ասում եմ, 

նրանց հայտնի՛ր)՝ (հանգման անուղղակի խնդիրներ)։ 

Հայցականով` Տարցես նախ զայն տեղ` ուր բնակ իսկ իցէ հողն, 

հարցցես զնա բանս (Բուզ., 265)՝ (Կտանես նախ այնտեղ, ուր հենց բուն 

հողն է, և նրան բաներ կհարցնես)՝ (ուղիղ խնդիր)։ 

Զ նախդրով ձևերը, որոնցում զ–ն որոշյալ առման իմաստ ունի, 

նախընտրելի է բառական խնդիրներ համարել, ինչպես` Բայց զայն ևս 

հարցցուք (Եզն., 84)՝ (Բայց այն էլ հարցնենք)։ 

Բացառականով` Ես և եղբայր իմ հրաժարիմք ի քէն (Ագաթ.)՝ (Ես և 

եղբայրս հրաժարվում ենք քեզնից)՝ (անջատման անուղղակի խնդիր)։ 

Յորժամ աշխարհս թափուր լինիցի ի մարդկանէս (Եղ.)՝ (Երբ այս երկիրը 

մարդկանցից դատարկվի)՝ (անջատման անուղղակի խնդիր)։ 

Գործիականով` Եւ տայր մորթել և լնուլ խոտով (Բուզ.)՝ (Մորթել տվեց 

և [մորթին] լցրեց խոտով)՝ (միջոցի անուղղակի խնդիր)։ Հոգին առաքեցաւ 

Հարբն և Որդւովն (Ագաթ.)՝ (Հոգին առաքվեց Հոր և Որդու միջոցով)՝ 

(միջոցի անուղղակի խնդիր)։ 

Բ. Կապակցական խնդիրները լինում են նախդրավոր և 

նախադրությամբ կառույցներ։ 

1. Նախդրավոր կառույցները հին հայերենում, մանավանդ դասական 

շրջանում, լայն տարածում ունեն և խնդրային բազմազան իմաստներ են 

դրսևորում։ 
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Առ, զ, ի, ընդ, ըստ, ց նախդիրները տարբեր հոլովների հետ 

արտահայտում են խնդրային զանազան հարաբերություններ։ Դրանցից են` 

Հանգման` Գայր տալ պատերազմ ընդ իշխանին Յունաց (Ագաթ.)՝ 

(Գալիս էր` պատերազմելու հունաց իշխանի դեմ)։ Մերձեցուսցէ զմարդիկ 

առ քեզ (Ագաթ.)՝ (Մարդկանց կմերձեցնի քեզ)։ Ի մահ ոչ մատնեաց վասն 

բազում ողորմութեան (Բուզ.)՝ (Մեծ ողորմության պատճառով մահվան 

չմատնեց)։ Ասացեալ է ուրումն ցարքայ (Փարպ.) = Մեկն ասել է արքային։ 

Մատուցման` Ետուն ցպատուական եպիսկոպոսն (Փարպ.)՝ (Տվեցին 

պատվական եպիսկոպոսին)։ Մխիթարութիւն առ արարածս մատուցանէ 

(Ագաթ.)՝ (Մխիթարություն է մատուցում արարածներին)։ Որ ի ձեզ 

պտուղ տայցէ զօգտութեանն (Ագաթ.)՝ (Որը ձեզ օգտակար պտուղ կտա)։ 

Վերաբերության` Բազումք ի զօրացն Հայոց ամբաստանէին առ 

թագաւորն Պապայ զՄուշեղէ, զսպարապետէն (Բուզ.)՝ (Հայոց զորքից 

շատերը Պապ թագավորի մոտ չարախոսում էին Մուշեղից` 

սպարապետից)։ Նոյնպէս և զսատանայէ ասեմք լեալ թշնամին մարդկան 

(Եզն.)՝ (Նույնպես և սատանայի մասին ենք ասում. եղել է մարդկանց 

թշնամին)։ 

Միջոցի` Զաւետարանն` յոր երդուաւ Արշակ արքայ, կապեցի շղթաիւք 

և կայ ի գանձի իմում (Բուզ.)՝ (Այն ավետարանը, որով երդվեց Արշակ 

արքան, կապեցի շղթաներով և իմ գանձարանում է)։ Զարդարեցին 

զՏրդատիոս ի զարդ կայսերական (Ագաթ.)՝ (Տրդատին զարդարեցին 

կայսերական զարդով)։ 

Սահմանափակման` Եգիտ այս Վասակ զայն Վասակ իւր գործակից է 

ի մեծամեծ չարիսն (Եղ.)՝ (Այս Վասակը իմացավ այն Վասակին. իր 

գործակիցն է մեծամեծ չարիքներում)։ Պատերազմօղ առ պատերազմօղի 

տկարացավ (Երեմ.)՝ (Պատերազմողը պատերազմողի պատճառով 

(պատերազմողի հետ բախվելով) թուլացավ)։ 

Ներգործող խնդրի` Ընդ այլով յոլով անգամ նուաճեալ 

թագաւորութեամբ (Խոր.)՝ (Շատ անգամ օտար թագավորության տակ 

նվաճված)։ Ընդ իշխանութիւնս ամպարշտաց հեծեն արդարք (Առակ.)՝ 

(Արդարները հեծում են ամբարիշտների իշխանության տակ)։ 
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2. Նախադրությամբ խնդիրները նախդրավոր խնդիրների 

համեմատությամբ իմաստային սակավ դրսևորումներ ունեն։ 

Նախադրությամբ կառույցներն արտահայտում են հանգման, 

վերաբերության, միասնության, միջոցի, բացառման և խնդրային այլ 

հարաբերություններ ու իմաստներ։ 

Օրինակ` Մահ անկաւ ի վերայ նոցա` որք ի բերդին էին (Բուզ.)՝ (Մահ 

ընկավ նրանց վրա, որոնք բերդում էին)։ Եւ եկն եմուտ թագաւորն Պապ 

յերկիրն Հայոց, և թագաւորեաց ի վերայ նորա (Բուզ.)՝ (Պապ թագավորը 

եկավ–մտավ հայոց երկիրը և թագավորեց նրա վրա)։ Այրուձին Հայոց 

բովանդակ ի ձեռն նախարարացն առաջնորդէր ի պատերազմին (Եղ.)՝ 

(Հայոց ամբողջ հեծելազորը պատերազմում առաջնորդվում էր 

նախարարների ձեռքով)։ Չիք այլ ոք բաց յինէն (Ագաթ.)՝ (Բացի ինձնից այլ 

մեկը չկա)։ Փոխանակ սիրոյ իմոյ մատնէին զիս (Ագաթ.)՝ (Իմ սիրո 

փոխարեն մատնում էին ինձ)։ Ի ձեռն կանանց սրբոց քարոզեցաւ 

Աւետարանն (Ագաթ.)՝ (Ավետարանը քարոզվեց սուրբ կանանց ձեռքով 

(կողմից))։ 

 

Պարագաներ 

 

Գրաբարում ևս պարագաները բազմազան են` տեղի, ժամանակի, ձևի, 

չափի, պատճառի, հիմունքի (հակառակ հիմունքի), նպատակի, վիճակի, 

աստիճանի։ 

Դրանք նույնպես արտահայտությամբ երկու տեսակ են լինում` 

բառական և կապակցական։ 

1. Բառական պարագաներ` արտահայտված տանրբեր խոսքի 

մասերով. 

Ինքն հապճեպ կռուէր ընդ թագաւորին Յունաց (ձևի, մկբ.)։ Իմ այդ 

տեղի, ուր դուդ ես բազմեալ, յոտն կաց այդի, թող ես այդր բազմեցայց 

(տեղի, մկբ.)։ Եւ սգային ամենայն ազատք և շինականք ծագէ ի ծագ 

ամենայն սահմանաց երկրին Հայոց (չափի, մկբ.)։ Գարեգին փեսայ լեալ էր 

յառաջ նորին Համազասպէի (ժամանակի, մկբ.)։ 
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Ճշմարիտ ասացեր և արդար (ձևի, ածական)։ Բոլոր ընդանեօքն գնաց 

փախստական ի Յոյնս (ձևի, ածական)։ 

Դերբայական դարձվածով պարագաներ. Բազում պարգևաց և 

պատուոյ արժանի առնէր, զքաջութիւն և զտիրասիրութիւն գովեալ։ Եւ 

զայս ասացեալ, զդանակն` եհար ի սրտի իւրում։ Խոյս տուեալ յանօրինէն 

մերժեցան (= հեռացան) յեզր աշխարհին։ Երթեալ հասանէր ի մեջ նոցա 

երանելին Աղբիանոս, զնոսա ուղղել նուաճել։ Այլ եկն յառնել (= ի + առնել` 

ստեղծելու) զարարածս։ 

2. Կապակցական պարագաները տարբեր դրսևորումներ ունեն։ Դրանք 

առնվազն երկու բառ–միավորով կառուցված կապակցություններ են։ 

Կապակցություն կամ պարագայական կառույց ստեղծվում է բառերից 

մեկի խնդրառական, հոլովառության, լրացական կապի պահանջով։ 

ա) Նախդիրը և հոլովաձը կազմում են պարագայական 

կապակցություն. 

Եւ դիպեցան միմեանց առ ափն ծովու Բզնունեաց (= ափին)։ Խաղաց 

գնաց առ մեծ իշխանն (= իշխանի մոտ)։ Վառեալք և ջեռեալք, իբրև զհնոց 

առ այրել զուխտ սուրբ եկեղեցւոյ (= այրելու համար)։ Զայնու ժամանակաւ 

էր դուստր մի Անդովկայ (= այն ժամանակ կամ այն ժամանակները)։ 

Թագաւորն Պարսից տաճիկ ուղտուք արձակէ ի Հայս արս զհողոյ և զջրոյ 

(= հողի և ջրի` հող և ջուր բերելու)։ Քանզի էին իսկ այնպիսիքն բնակեալ ի 

կեանս իւրեանց իբրև ի թանձրամած խաւարի (= խավարում), և ոգիքն 

արգելեալք ի մարմնի (= մարմնում) իբրև զկենդանի ի գերեզմանի (= 

գերեզմանում)։ Աւետաւորս առաքեաց ընդ ամենայն ատրուշանս 

աշխարհին իւրոյ (= ատրուշանները)։ 

բ) Նախադրությունը և հոլովաձևը կազմում են պարագայական 

կապակցություն. 

Ելեալ երթայր հատուածի պատճառաւ ի կողմանս Հայոց (Ագաթ., 

գաղթի պատճառով)։ Այնր աղագաւ պատուիրէր նմա (Եզն., այն 

պատճառով՝ նրա համար)։ Եւ յետ այսորիկ հրաման ետ Տրդատ արքայ 

(Ագաթ., սրանից հետո)։ Իմ իսկ առաջի ընթերցան զգիրս մոլորութեան 

ձերոյ (Եղ., իմ առջև)։ Որ կայ ի վերայ գետոյն Եփրատու (Բուզ., Եփրատ 
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գետի վրա)։ Եւ անցեալ որպէս սրաթև զարծուի ընդ գետն (Խոր., արծվի 

նման, գետով)։ Երուանդայ … փոխեալ անդր զամենայն ինչ յԱրմաւրայ 

ուրոյն ի կռոցն (Խոր., բացի կուռքերից)։ Հանդերձ բազում զօրօք (Բուզ., 

զորքով հանդերձ)։ 

 

Դ. ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Գրաբարում նախադասության անդամների շարադասությունը 

հիմնականում ազատ է։ 

1. Ենթական և ստորոգյալը գործածվում են թե՛ նախադաս և թե՛ 

հետադաս, որ պայմանավորված է մի քանի գործոններով` 

ա) ձևաբանական, որի դեպքում կարևորվում են ենթակայի 

խոսքիմասային ու հոլովական և ստորոգյալի դիմավոր կամ անդեմ 

արտահայտությունները, 

բ) շարահյուսական, որի դեպքում նկատի են առնվում պարզ կամ 

բարդ, հարցական և ժխտական, թերի և միակազմ 

նախադասություններում ենթակայի և ստորոգյալի գործառությունները, 

գ) ենթակայի և ստորոգյալի շարադասության տրամաբանական կամ 

ընդգծման, որի դեպքում առաջատար դիրք է զբաղեցնում գործողություն 

կատարողը կամ գործողությունը, այսինքն` ենթական կամ ստորոգյալը։ 

Ա. Ենթակայի և ստորոգյալի առաջադաս գործածություններ. 

ա) Զպարարակ իմ զենեալ է, և ճաշ իմ պատրաստեալ է (Ագաթ., 56)՝ 

(Ես պարարտ [կենդանին] մորթել եմ և ես ճաշ եմ պատրաստել)։ 

Անհնարին է ասել, թէ հիւղայն լեալ իցէ (Եզն., 28)՝ (Անհնար է ասել, թե 

հյուլեն եղել է (եղած լինի))։ Որում օրէն էր զյաշտ առնել (Եզն., 106) = Որը 

պետք է զոհ մատուցեր։ 

բ) Զայս տեսեալ թագաւորին Քուշանաց` ոչ հանդուրժէր ելանել ընդ 

առաջ նորա պատերազմաւ (Եղ., 36)՝ (Քուշանների թագավորը, տեսնելով 

այս, չկարողացավ նրա դեմ ելնել պատերազմով)։ Զի՞նչ ինչ վնաս գործեալ 

է իմ (Եղ., 166)՝ (Ես ի՞նչ վնաս եմ գործել)։ Ու՞ր է Սառա կին քո (Ծննդ., ԺԸ, 

9)՝ (Ու՞ր է Սառան` քո կինը)։ 
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Բ. Ենթակայի և ստորոգյալի հետադաս գործածություններ. 

ա) Բայց ասի, ի ժամանակս Արտաշիսի ոչ գտանել երկիր անգործ 

յաշխարհիս Հայոց (Խոր., 224)՝ (Բայց պատմվում է, [որ] Արտաշեսի օրոք 

հայոց այս աշխարհում անմշակ հող չի եղել (չի մնացել))։ Արդ ո՞վ էր նա` 

որ այնչափ մեծամեծ կարաց գործել (Եզն., 218)՝ (Արդ` ո՞վ էր նա, որ 

կարողացավ այնքան մեծամեծ գործեր կատարել)։ 

բ) Լուսին, ասեն, ի ներքոյ է քան զարեգակն (Եզն., 164)՝ (Ասում են` 

լուսինը արեգակից ներքև է)։ Մեք մեզէն ողջ եմք դիցն օգնականութեամբ 

(Եղ., 18)՝ (Մենք ինքներս ողջ ենք աստվածների օգնությամբ)։ 

2. Որոշիչն ունի և՛ նախադաս, և՛ հետադաս կիրառություն, բայց ավելի 

շատ հանդիպում է նախադաս գործածությամբ, օրինակ՝ Անգործ մեղու՝ 

լաւ է քան զժիր պիծակ (Եզն., 310)։ Որում Ղեւոնդէոսն կոչէին, այր 

հաւատարիմ եւ ճշմարտապաշտ (Կոր., 66)։ 

3. Հատկացուցիչը ավելի հաճախ դրվում է հատկացյալից հետո, 

օրինակ՝ Յերեսաց նոցա փախեան (Յեսու, Ը, 15)։ Աղօթիւք կարեմք ապրել 

(= փրկվել) ի փորձանաց չարին (Եզն., 183)։ 

4. Բացահայտիչն ունի հետադաս գործածություն։ Օրինակ՝ Ապա Գնել 

պատանեակն՝ եղբօրորդին արքայի էառ զնա ի կնութիւն իւր (Բուզ., 99)։ 

Երանելի երէցն Ղեւոնդ հրաման առեալ ի սուրբ ընկերացն՝ ի մեծէն 

Յովսէփայ եւ յամենայն մեծամեծացն… եբաց զբերան իւր եւ ասէ բարձր 

բարբառով (Եղ., 106)։ 

Այսպիսով` թեև ընդհանուր առմամբ նշվում է նախադասության 

անդամների ազատ շարադասության մասին, սակայն միաժամանակ 

հաստատվում են լեզվական–քերականական բազմաթիվ գործոններն ու 

միջոցները, հնարները, որոնք շարադասական տեղաշարժերի ու 

փոփոխությունների պատճառ են դառնում։ 

 

Ե. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Գրաբարի նախադասության անդամների համաձայնությունը հիմ-

նականում նույնն է, ինչ ժամանակակից հայերենում։ Այնուամենայնիվ 

կան նաև տարբերություններ, այսպես՝ 



101 
 

ա) Անեզական գոյականով արտահայտված ենթակայի հետ ստորոգյա-

լը դրվում է հոգնակի թվով. օրինակ՝ Ամենայն կառք ի համազգեաց երի-

վարաց լծին, բայց միայն այսց կառաց (Եզն., 17)՝ (Բոլոր կառքերը 

միատեսակ ձիերով են լծվում, բացի այս կառքից)։ Մեղք նոցա մեծացան 

յոյժ (Ծնն. ԺԵ 16)՝ (Նրանց մեղքերը սաստիկ շատացան)։ Բոլոր մարմնոյս 

հոգի է կենդանութիւն, իսկ մարմնոյ եւ հոգւոյ միտք են կառավար (Եղ., 

15)՝ (Ամբողջ մարմնի կենդանությունը հոգին է, իսկ մարմինը և հոգին 

կառավարվում են մտքի կողմից)։ 

Հավաքականություն արտահայտող (ձևով եզակի) ենթակայի մոտ 

ստորոգյալը կարող է դրվել հոգնակի թվով։ Այս երևույթը ընդունված է 

անվանել բակառություն. օրինակ՝ Ժողովեցան ամենայն աշխարհն Հայոց 

(Բուզ., 25)։ Ի բառնալ ազգին Արշակունեաց տիրեցին աշխարհիս Հայոց 

ազգն Սասանայ պարսկի (Եղ., 6)։ 

բ) Նախադաս որոշիչը սովորաբար չի համաձայնում իր որոշյալին, իսկ 

հետադասը համաձայնում է։ Օրինակ՝ Ցրուեսցին ի բարի երկրէս (Տովբ., 

ԺԴ 6)։ Զի մի՛ ոք ի մէնջ, ասեն, թուլացեալ եւ ելեալ արտաքս ի հաւասար 

միաբանութենէս, կերակուր լիցի չարաբարոյ գազանին (Եղ., 156)։ 

Թագաւորն ցլուք սպիտակօք եւ գիսաւոր նոխազօք առատացոյց զզոհս 

կրակի (Եղ., 12)։ 

գ) Հատկացուցիչը սովորաբար չի համաձայնում հատկացյալին, այն 

դրվում է սեռական հոլովով՝ անկախ հատկացյալի հոլովից։ Օրինակ՝ Որք 

կապեալ էին ի կռապաշտութեանն անլուծանելի հանգուցիւք, վառեալք եւ 

ջեռեալք իբրեւ զհնոց առ այրել զուխտ սուրբ եկեղեցւոյ (Եղ., 8)։ Երբ 

հատկացուցիչն արտահայտվում է ստացական դերանուններով, անկախ 

հատկացյալի հոլովից, համաձայնում է։ Օրինակ՝ Եւ այսչափ եւ այսպիսի 

բանիւք գրգռէր զնա Փիսակն անօրէն ի վերայ տեառն իւրոյ եւ նիւթէր 

զմահ ի վերայ իւրոյ թագաւորին (Բուզ., 43)։ Ի հրապարակի իւրում ի 

տեսիլ ծանականաց կանգնել հրամայէր (Բուզ., 49)։ 

Երբեմն հոլովների ձգողականության օրենքով անվանական 

հատկացուցիչը կարող է համաձայնել հատկացյալին գործիական 

հոլովով. ինչպես՝ Իսկ եթէ հասեալ իցէ ժամանակ կենաց մերոց սուրբ 
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մահուամբ պատերազմիս, ընկալցուք խնդութեամբ սրտիւ (փոխ. սրտի) 

(Եղ., 102)՝ (Իսկ եթե հասել է ժամանակը մեր կյանքը սուրբ մահով 

ավարտելու այս պատերազմում, ընդունենք այն սրտի խնդությամբ 

(ուրախ սրտով))։ 

դ) Բացահայտիչը թվով ու հոլովով համաձայնում է բացահայտյալին։ 

Օրինակ՝ Սկիզբն արարեալ յամացն Արշակայ արքայի՝ որդւոյն Տիրանայ, 

եւ կռուէր մինչեւ յամն վեցերորդ Արտաշիսի արքայի Հայոց՝ որդւոյն 

Վռամշապհոյ (Եղ., 6)։ 

 

Զ. ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 

Գրաբարի շարահյուսության առանձնահատկություններն ի հայտ են 

գալիս նախադասության կառուցվածքի, նրա անդամների 

արտահայտության, ինչպես նաև ստորոգման քերականական հատկանշի 

դրսևորման մեջ և այլ կառույցներում։ 

Մեր քերականները գրաբարի նախադասության որոշ անդամների 

տալիս են տարբեր անվանումներ, այսպես՝ ստորոգյալը կոչում են բայ 

կամ բայ–ստորոգյալ (բայ–ստորոգելի), ենթական՝ անուն բայի կամ տեր 

բայի, որոշիչը՝ գոյականի լրացում կամ վերադիր (ածական), ուղիղ 

խնդիրը՝ ներգործական սեռի կամ կրող խնդիր, անուղղակի խնդիրները՝ 

բնության խնդիրներ և այլն։ 

Գրաբարի նախադասություններն ըստ կազմության բաժանվում են 

դիմավոր, անվանական և դերբայական տեսակների։ 

Գործածության ավելի բարձր հաճախականություն ունեն դիմավոր 

նախադասությունները։ 

1. Դիմավոր նախադասությունների կազմում պարզ ստորոգյալի 

շարահյուսական պաշտոն են կատարում խոնարհված բայերը։ Օրինակ՝ 

Եւ զառաջինն զոր արարեր, գիտեմք, զի մի՛ ընդ աշխարհ քո անցանիցէ՝ 

արարեր զոր ինքն իսկ առնելոց էր (Խոր., 276)։ Այս նախադասության մեջ 

կա հինգ ստորոգյալ, որոնք արտահայտված են չորս ժամանակային 

ձևերով։ 
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2. Անվանական նախադասություններ։ Այս կարգի նախադասություն-

ներում թեև ստորոգումը քերականորեն արտահայտված չէ, 

այնուամենայնիվ նախադասության մտքից հասկացվում է։ Օրինակ՝ Այս 

Հայկ գեղապատշաճ և անձնեայ, քաջագանգուր, խայտակն և 

հաստաբազուկ (Խոր., 32)։ Այստեղ զեղչված է էր հանգույցը։ Անջրպետեաց 

Աստուած ի մէջ ջրոյն որ ի ներքոյ հաստատութեանն եւ ի մէջ ջրոյն որ ի 

վերոյ հաստատութեանն (Ծնն., Ա, 7)։ Երկու անգամ զեղչված է էին էական 

բայը։ 

Երբեմն ստորոգյալն ամբողջությամբ է զեղչվում, որը ևս իմաստից 

զգացվում է, օրինակ՝ Ոչ եթէ բնութեան գործ է քաղաքս, այլ արուեստին է՝ 

որ ի բնութեանն (Եզն., 26)։ Այս բարդ նախադասությունը բաղկացած է 

երեք բաղադրիչից. երկրորդում զեղչված է ստորոգելին (գործ), իսկ 

երրորդում՝ ամբողջ ստորոգյալը՝ է (գտնվում է)։ 

Ստորոգյալի դերում հաճախ հանդես են գալիս եմ, գոլ, կայ, չիք պա-

կասավոր բայերը, որոնք ունենալ են նշանակում։ Դրանցով կազմված նա-

խադասություններում ենթակայից բացի լինում են նաև սեռականով կամ 

տրականով դրված այլ անդամներ ևս, որոնք աշխարհաբար 

թարգմանվում են ուղղական հոլովով և դառնում են ենթակա։ 

Օրինակ՝ Եւ ոչ գրաստ գոյ նոցա՝ եթէ զարդիւնս ի կալոց ուրեք կրիցեն 

(Եզն., 103)՝ (Եվ նրանք գրաստ չունեն, որ կալերից բերքը մի տեղ տանեն)։ 

Որում չիք հնար քակտել եւ ի բաց ելանել (Եղ., 41)՝ (Որը 

հնարավորություն չունի բաժանվելու և հեռանալու)։ Որպէս թէ ամենեւին 

այնմ խնդրոյ չիք սպառուած (Եզն., 22)՝ (Որպես թե այն խնդիրը ամենևին 

վերջ չունի)։ 

3. Դերբայական նախադասությունների կազմում ավելի հաճախակի է 

հանդիպում անցյալ դերբայը, որի միջոցով էլ դրսևորվում է ստորոգումը։ 

Անցյալ դերբայը աշխարհաբար թարգմանվում է դիմավոր բայով, 

օրինակ՝ Եկեալ յիշելին մերձ ի թագաւորական քաղաքն (Կոր., 54)՝ 

(Հիշելին (=հիշելու արժանի մարդը) եկավ թագավորական քաղաքի մոտ)։ 

Որ եկեալ հասեալ հրամանաւ արքունի, զողջոյն բերեալ զմեծ թագաւորին 

(Եղ., 22)՝ (Որը եկավ–հասավ արքունի հրամանով, բերեց մեծ թագավորի 
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ողջույնը)։ Տեսիլ երեւեալ յԱստուծոյ ի վերայ քեռ թագաւորին (Ագաթ., 

114)՝ (Աստծո տեսիլք երևաց թագավորի քրոջ վրա)։ 

Բարդ նախադասությունները երկու տեսակ են՝ համադասական և 

ստորադասական։ Համադասական նախադասության օրինակներ՝ Կոյր 

զրկի ի ճառագայթից արեգական, եւ տգիտութիւն զրկի ի կատարեալ 

կենաց (Եղ., 14)։ Մեք այսպէս գիտեմք զԱստուած, եւ ի սոյն հաւատամք 

յաներկբայս (Եղ., 39)։ Ստորադասական նախադասություններ՝ Զսէր եւ 

զերկիւղ բնութիւն արա քեզ, որ խաբէութեամբ չաշխատիս (Եզն., 299)։ Եւ 

ոչ ինչ կամեցաւ ամենեւին ունկն դնել նմա մարզպանն, զի սրտի մտօք 

կալեալ էր զպարսկական օրէնսն (Եղ., 63)։ 

Բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասությունները միմյանց 

հետ կապակցվում են բառական (շաղկապներ, հարաբերական բառեր, 

հարաբերյալներ) և ոչ բառական (շարահարություն, շարադասություն) 

միջոցներով։ Հարաբերական բառերն ու հարաբերյալները հատուկ են 

միայն բարդ ստորադասական նախադասություններին, իսկ կապակցման 

մյուս միջոցները՝ թե՛ համադասական, թե՛ ստորադասական 

նախադասություններին։ Օրինակ՝ Դէտակն ի վեր ամբառնայր Մուշկան 

Նիսալաւուրտ, քակեալ զոմանս տեսանէր ի գնդէն Հայոց (Եղ., 117)՝ 

(շարահարություն)։ 

Բոլոր մարմնոյս հոգի է կենդանութիւն, իսկ մարմնոյ եւ հոգւոյ միտք են 

կառավար (Եղ., 15)։ Ոչ եւս սովորեցին հարցանել զեկեալ ոք ի 

հեռաստանէ, եթէ ե՛րբ լինիցի մեզ տեսանել զսիրելիսն մեր (Եղ., 203)։ 

Պատճառն այն էր՝ որ զնա այնպէս վարէր (Եզն., 41)՝ (շաղկապ՝ որ, 

հարաբերյալ՝ այն)։ 

Երբ բարդ ստորադասական նախադասության երկրորդական նախա-

դասությունը գլխավորի հետ կապվում է հարաբերական բառով, 

վերջինիս հաջորդում է որևէ էական բայ, որն արտահայտում է 

պատկանելության, վերաբերության գաղափար։ Օրինակ՝ Յուսամ ես ի 

Տէր իմ, որոյ են ստացուածք իւր երկինք եւ երկիր (Ագաթ., 40)։ 

Ժխտական բնույթի նախադասություններում ժխտումը կատարվում է 

չ, ոչ, մի՛ ժխտական մասնիկների և չիք պակասավոր բայի միջոցով, 
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օրինակ՝ Գազանքն իսկ չեն ուստեք՝ այլ յերկրէ (Եզն., էջ 65)։ Ոչ է նա 

առանձին սուրբ յստակ լուսով, այլ ի ձեռն օդոյն հրամանաւն Աստուծոյ 

տարածանէ զճառագայթս իւր (Եղ., 166)։ Բայց զի մի՛ ի միջի մերոյ 

պատմութեանս ընդհատ երեւեսցի հուն մի, նշանակեցաք (Բուզ., 6)։ Չիք 

ոք բարի բայց մի Աստուած (Ղուկ., ԺԸ, 19)։ 

Բարդ ստորադասական նախադասության կազմի մեջ մտնող 

երկրորդական նախադասությունները կատարում են գլխավոր 

նախադասության տարբեր անդամների շարահյուսական պաշտոններ՝ 

ենթակայի, ստորոգելիի և երկրորդական անդամների։ 

Օրինակ՝ Որ զերկեղածն սիրէ, սիրոյ արձան կանգնէ առ Աստուած 

(Եզն., 299)՝ (ենթակա)։ Նա միայն է, որ ժառանգէ զանանց ուրախութիւնն 

(Եղ., 110)՝ (ստորոգելի)։ Առաջնորդ ագահ, որ է կռապաշտ, 

աւազակապետ է (Եզն., 312)՝ (որոշիչ)։ Որպէս ասացաք՝ ի Վաղարշայ 

առնու զթագաւորութիւնն Խոսրով (Խոր., 202)՝ (ուղիղ խնդիր)։ Քանզի 

անմարմինք են հրեշտակք եւ դեւք, յայն սակս եւ ծնունդք ոչ գոն նոցա 

(Եզն., 97)՝ (պատճառի պարագա)։ 

Գրաբարում նախադասության անդամները նույնպես կարող են ար-

տահայտվել դերբայական դարձվածով։ 

Օրինակ՝ Լաւ է յամենայն ժամ նախանձել ի բարիս (Բուզ., 66)՝ 

(ենթակա)։ Էր ժամանակն զայգիսն յատելոյ (Բուզ., 227)՝ (որոշիչ)։ 

Խնդրէին ի նմանէ ամբաստանել զԱրտաշրէ (Խոր., 348)՝ (ուղիղ խնդիր)։ 

Յոգոցն հանել՝ երբեմն յիշատակաւ լինի, եւ երբեմն առանց յիշելոյ զոք 

(Եզն., 177)՝ (ձևի պարագա)։ 

Երկբաղադրիչ բարդ նախադասություններից բացի, գրաբարում ավելի 

հաճախ հանդիպում են բազմաբաղադրիչ նախադասություններ, որոնք 

իրենց հերթին լինում են համադասական և ստորադասական։ 

Օրինակ՝ Եւ զայս արարեալ, բազում այրուձի գումարէր ընդ նոսա, եւ ի 

մոգուցն ոչ սակաւս, աւելի քան զեւթն հարիւր վարդապետս յղէր ընդ 

նոսա, եւ զմեծ ոմն իշխան մոգպետ կացուցանէր ի վերայ նոցա (Եղ., 51)՝ 

(համադասություն)։ Աստուծոյ փառաւորութիւն այն էր, թէ յարարածոցն 

մեկնեալ էր զպատիւ արարչին, որով եւ արարածքն իսկ իւրաքանչիւր 
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շարժմամբք եւ փոփոխմամբք զարարչէն քարոզեն (Եզն., 208)՝ 

(ստորադասություն)։ 

Գործածության ավելի բարձր հաճախականություն ունեն բազմաբարդ 

նախադասությունները, օրինակ՝ Ի մէջ բերէր զամբաստանութիւն նորա 

զօրավարն Պարսից (1), եւ յայտ առնէր պատերազմակից ընկերօքն 

իւրովք (2), որ եւ յետ վճարելոյ պատերազմին բազում արիւն ետ հեղուլ 

Վասակ (3), թէ որպէս սուտ երդմամբք խաբէր (4) եւ իջուցանէր յամրոցաց 

անտի (5) (Եղ., 133)։ Եթէ ամենայն ինչ (1) որ գնայուն է (2)՝ կենդանի իցէ 

(1), ապա եւ ջուրք (3) որ գնան (4)՝ կենդանի համարեսցին (3) (Եզն., 158)։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, II, Ե., 1951։ 

2. Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Ե., 1969։ 

3. Լ. Խաչատրյան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի դասագիրք, Ե., 2003։ 

4. Էդ. Մկրտչյան, Գրաբարի դասընթաց, Ե., 2008։ 

 

´. Ðºî¸²ê²Î²Ü Ð²ÚºðºÜÆ ºÜÂ²Þðæ²Ü ¥6¬7¬ð¸ ¸¸.¤ 
 

Հետդասական շրջանում գրաբարը, որպես գրական լեզու, ավելի է 

հեռանում իր խոսակցական հիմքից։ Այստեղ դեր է խաղում երկու 

հանգամանք` 

ա) հունաբան դպրոցի գործունեությունը, խոսակցական լեզվում չեղած 

և գրական լեզվի ազդեցության թուլության պայմաններում լայն 

տարածում ստացած նորակազմությունները, նոր հեղինակների` հին 

օրինակներին հետևելու միտումը, 

բ) գրաբարի հիմքում ընկած բարբառի բնականոն փոփոխությունն ու 

զարգացումը, գրական լեզուն մշակողների` լեզվի նկատմամբ ունեցած ոչ 

պատմական, կամայական վերաբերմունքը։ 

Այս շրջանում գրական լեզուն ուներ երեք շերտ` 

1) նորմավորված, 

2) հունաբան, 
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3) խոսակցական–բարբառային, որոնց հիմքերը կային նախորդ 

շրջանում։ 

Հր. Աճառյանը հանգամանորեն բնութագրում է այս երեք շերտերը։ 

(ԱՃՀԼՊ, II, 142, 168)։ 

Նորմավորված շերտը վարպետ հեղինակների գրչի արդյունք է. 

«Հետմեսրոպյան հայերենն էլ, արվեստագետ հեղինակի գրչի տակ, կարող 

է դուրս գալ այնպես գեղեցիկ ու ճաշակով, ինչպես մեսրոպյան հայերենն 

է» (ԱՃՀԼՊ, II, 110)։ Ասվածը հաստատելու համար երկու հատված է 

վկայում հետմեսրոպյան առաջին երկու հեղինակներից՝ Փարպեցուց (V 

դարի վերջ) և Եղիշեից (նրանից քիչ առաջ)։ Այս շերտից վկայում է նաև 

բազմաթիվ բառեր, որոնք անցել են պարսկերենից կամ պարսից և հայ 

բարբառներից։ 

Օրինակ՝ փեթակ, վեհ պարսկական փոխառություն են, պատասխանի 

իրանական մի բարբառի բառ է. պատասխան՝ մի ուրիշ բարբառի, 

փարթամ, հրաշք, արվեստ, վսեմ, հիւսիս, արծիւ և այլն պետք է 

հասկանալ, որ գավառական ձևեր են կամ նմանակության արդյունք. 

ամեն բառով, –ուհի, –ային, –ական, –ելի, –ան– ածանցներով նոր 

իմաստով (ամենագէտ «ամեն բան իմացող», այս ենթաշրջանում՝ «ամենից 

ավելի գիտուն»), նոր բառեր՝ աստուածային, մարդկային, շարժելի, 

տանելի, փոփոխելի, անշարժելի, անփոփոխելի, կամ՝ հարադրական 

կառույցների փոխարեն՝ բառեր, ինչպես՝ պատասխանի առնել–

պատասխանել, յաղօթս կալ – աղօթել և այլն։ 

Երկրորդ շերտը վերաբերում է հունաբան հայերենին, որին 

կանդրադառնանք ստորև։ 

Երրորդ շերտը ներկայացնում են խոսակցական–բարբառային ձևերը։ 

Այս ենթաշրջանի ամենահավաստի տեղեկությունը տալիս է VII–VIII 

դարամիջի հեղինակ Ստ. Սյունեցին. «Եւ դարձեալ զքո լեզուիդ գիտելն 

զբովանդակ զբառսն զեզերականս, որպէս զԿորճայն և զՏայեցին և 

զԽութայինն և զՉորրորդ Հայեցին և զՍպերացին և զՍիւնին և 

զԱրցախայինն. այլ մի՛ միայն զՄիջերկրեայսն և զՈստանիկս, վասն զի 
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պիտանիք այսոքիկ են ի տաղաչափութեան, այլև աւգտակարք ի 

պատմութիւնսն … » (ԱՃՀԼՊ, II, 128), (ԳՋՀԼԶԿ, 42–43)։ 

Հր. Աճառյանը, Ա. Ղարիբյանը և Գ. Ջահուկյանը նշում են Ստ. 

Սյունեցու կողմից «տերիտորյալ հատկանիշով» կատարված բարբառների 

խմբավորումը՝ տարբերելով 7 բարբառ։ Արարատ Ղարիբյանը, Հր. 

Աճառյանից վերցնելով այս տեղեկությունը, նշում է, որ Աճառյանը «ըստ 

էության չի մեկնաբանել», և ինքը տալիս է հետևյալ մեկնաբանությունը. 

ա) «բառք եզերականք» ասելով՝ Սյունեցին նկատի ունի երկրի 

ծայրամասերում ընկած բարբառները, որոնք համեմատաբար 

հասկանալի են, 

բ) այդ բարբառների անունները թելադրում են, թե որոնք են դրանք՝ 

Կորճայքը կարելի է կապել Մոկաց բարբառի հետ, Տայոց բարբառը 

Արդվինի բարբառի նախնին է, Խութի բարբառը սասունցիների 

խոսվածքն է, Սպերը Կարնո բարբառն է, Չորրորդ Հայքի բարբառը 

Մալաթիայի բարբառն է, իսկ Սյունիքի և Արցախի բարբառները այժմյան 

Ղարաբաղի բարբառն են, 

գ) Միջերկրյա և Ոստանիկ բարբառները կենտրոնների ընդհանուր 

լեզուն են՝ ժամանակի ընդհանուր լեզուն։ Ապա ավելացնում է, որ 

Սյունեցին ըմբռնումով է իրար կողքի դասում աշխարհագրորեն 

հակադիր և իրարից հեռու գտնվող բարբառները՝ Կորճայք – Տայք, Սպեր 

– Խութ, Չորրորդ Հայք – Սյունիք և Արցախ (ԱՂՀԲ, 80)։ 

Գ. Ջահուկյանը նկատում է, որ այս ենթաշրջանում բազմանում են 

գրաբարում եղած խոսակցական–բարբառային շեղումները, առաջանում 

են նոր շեղումներ, հաճախանում են հնչյունափոխական, քերականական, 

բառապաշարային–իմաստաբանական տարբերությունները, հանդիպում 

են –ած–ով դերբայի և օժանդակ բայի հարադրությամբ կազմվող 

բաղադրյալ ձևեր, այլև «յոյնք են ի գալ» տիպի կազմություններ, որոնք 

հաճախանում և հիմք են տալիս նոր ժխտական կազմության համար 

(ԳՋՀԼԶԿ, 43)։ 
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ÐàôÜ²´²Ü ¸äðàò ºì ÐàôÜ²´²Ü Ð²ÚºðºÜ 
 

Հունաբան դպրոցի գործունեության ուսումնասիրությամբ զբաղվել են 

Վիեննայի Մխիթարյանները։ Այդ ասպարեզում լուրջ ներդրում ունեն նաև 

Հր. Աճառյանը, Հ. Մանանդյանը, Ստ. Մալխասյանցը, Գ. Ջահուկյանը և 

ուրիշներ։ 

Անդրադառնալով հունաբան դպրոցի առաջացման շարժառիթներին` 

Հր. Աճառյանը նշում է, որ 5–րդ դարում «Սուրբ գրքի» և «Ոսկեբերանի» 

թարգմանություններն այնքան հաջող ստացվեցին, որ թվում է, թե 

հայերենն է բնագիրը, իսկ հունարենը` դրանց անհաջող 

թարգմանությունը։ Սակայն երբ ձեռնարկեցին թարգմանելու նաև 

փիլիսոփայական գործեր, պարզ դարձավ, որ հայերենի մեջ պակասում 

են դրա համար անհրաժեշտ բառերը։ Պահանջ զգացվեց լրացնելու 

«հայերենի այս պակասը», և դրանով զբաղվող դպրոցն էլ կոչվեց 

հունաբան։ 

5–րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 8–րդ դարն ընկած շրջանում հայ 

իրականության մեջ հանդես են եկել անհատներ, ովքեր 

արհեստականորեն փոխել են հայերենը` համաձայն հունարենի, որով էլ 

թարգմանել են բազմաթիվ փիլիսոփայական գրվածքներ։ Այդ շրջանի 

հայերենը կոչվում է հունաբան հայերեն։ 

Հր. Աճառյանը քննության է առել հունաբան դպրոցի կողմից մշակված 

բառակազմական և քերականական նորամուծությունները և տվել 

հունաբան հայերենի նկարագրությունը։ Նա հունաբան դպրոցի 

ամենակարևոր կողմը համարում է բառապաշարը. 

1. Հունարենի հետևողությամբ կերտվել են նախածանցներ և նրանց 

միջոցով կազմվել բառեր։ 
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2. Բարդ բառեր են կազմվել նաև նոր ձևերով` բառապատճենումներով, 

որոնք երբեմն շեղվում էին դասական կանոններից (ԱճՀԼՊ, II, 142–143)։ 

Ս. Ղազարյանը նկատում է, որ հայոց լեզվի մշակման համար 5–րդ 

դարում ձևավորվել է երկու ուղղություն` 

1. հունարենից և այլ լեզուներից չափավոր կերպով օգտվողներ, 

2. այդ լեզուների իրողություններն օգտագործելու մեջ իրենց ավելի 

ազատ զգացողներ։ Երկու հոսանքներ հակադրության հետևանքով 5–րդ 

դարի կեսերից սկսած՝ առաջ եկավ հունաբան դպրոցը։ 

Ս. Ղազարյանը համաձայն չէ այն կարծիքին, թե հունաբան հայերենն 

անհատների ստեղծած նոր լեզու է, որովհետև այն, արհեստական 

նորամուծություններով հարուստ լինելով հանդերձ, իր շատ կողմերով 

կապված է հին հայերենի, ինչպես նաև հայ բարբառների հետ։ Նա 

նկատում է, որ հունաբան հայերենը եղել է հելլենասեր ուղղության 

ձեռքին ուժեղ գործիք, որ օգտագործվել է հայ լուսավորչական եկեղեցու և 

պարսկական կողմնորոշում ունեցող հայ հոգևորականության դեմ այդ 

շրջանում մղված պայքարում։ Եվ չնայած իր արհեստական շատ 

կողմերին` հունաբան հայերենը մեծ դեր է կատարել հայ ժողովրդի 

մշակութային կյանքում` օժանդակելով աշխարհիկ գրականության 

զարգացմանը և հայ գիտական քերականության մշակմանը (ՍՂՀԼՀՊ, 

163)։ 

Արդ` որո՞նք են հունաբան հայերենի նախադրյալները։ 

5–րդ դարի կեսերին հայ ժողովրդի համար սպառնալից էր դարձել 

պարսից բռնակալության կողմից պարտադրվող հավատուրացությունը, 

որը ձուլման քաղաքականության անթաքույց դրսևորումներից էր, և որին 

հայ ժողովուրդը պատասխանեց ազգային–ազատագրական 

պատերազմներով (450–451 և 481–484 թվականներ)։ 

5–րդ դարի վերջին հայ ժողովրդի կյանքում տեղի են ունենում սոցիալ–

տնտեսական և գիտական–մշակութային տեղաշարժեր, որոնք 

բնականաբար ազդում են նաև գրական լեզվի զարգացման ընթացքի վրա։ 

Գրաբարը, որ ժամանակին կատարել էր եկեղեցական, պաշտոնական և 
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գրական լեզվի գործառույթներ, այժմ պիտի դառնար նաև գիտության 

լեզու։ 

Բայց երբ ձեռնարկվեցին քերականական, փիլիսոփայական, 

մաթեմատիկական, աստղագիտական և այլ գրքերի թարգմանություններ, 

պարզվեց, որ գրաբարը չունի գիտական գրականություն թարգմանելու 

պատշաճ ու բավարար հնարավորություններ, որոնց ստեղծմամբ էլ 

սկսեցին զբաղվել հունաբան դպրոցի ներկայացուցիչիները։ 

Հունաբան դպրոցի գործունեության ժամանակի հարցը կարևորել են 

բոլոր հայագետները։ Նշվում են 5–րդ, 7–րդ, 9–րդ դարերը (Հ. 

Մանանդյան)։ Ընդհանուր է այն տեսակետը, որ այդ դպրոցը 

գործունեությունն սկսել է 480–ական թվականներից առաջ՝ 5–րդ դարի 

կեսերից։ 

Մխիթարյանները (Գաթըրճյան, Գարագաշյան, Թոռնյան, Այտընյան), 

ապա նաև Հր. Աճառյանը, Գ. Տեր–Մկրտչյանը, Մ. Աբեղյանը, Ստ. 

Մալխասյանցը, Գ. Ջահուկյանը համամիտ են, որ հունաբանները գործել 

են 460 թ. հետո։ Չի բացառվում նաև, որ նրանք իրենց գործունեությունն 

սկսած լինեն դրանից քիչ առաջ` 440–ից հետո, որովհետև առաջին 

հունաբաններից են Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի 

աշակերտները` «կրտսեր թարգմանիչները», որոնք Հայաստան 

վերադարձան ուսուցիչների մահից հետո, ուստի կարելի է նաև 

ենթադրել, որ նրանք արտասահմանում, այսինքն` մինչև իրենց 

վերադարձը (440 թ.) ևս կարող էին թարգմանություններ կատարած լինել։ 

Այսպիսով, այդ շարժումն սկսվել է 5–րդ դարի կեսերին և տևել երկու 

դարից ավելի` մինչև 7–րդ դարի վերջերը, չնայած որ նրանց 

ընդօրինակողներ են եղել նաև հետագա դարերում։ 

Որտե՞ղ է գործել հունաբան դպրոցը։ 

Մասնագետները կարծում են, որ այն պետք է սկզբնավորվեր 

Արևմտյան Հայաստանում, այսինքն` հունական մասում, որովհետև 

արևելյան մասում պարսիկների կողմից հալածվում էին ոչ միայն 

հունարեն լեզուն և մշակույթը, այլև ընդհանրապես հունամետությունը։ 

Այսուհանդերձ, հունաբան դպրոցը գործել է նաև Արևելյան 
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Հայաստանում. մեծ թիվ են կազմում Սյունյաց հունաբան դպրոցի 

շրջանավարտները։ 

Ըստ պատմական սուղ տվյալների` 5–րդ դարում հունաբան 

կենտրոններ են եղել Կարինը Արևմտյան Հայաստանում, ապա Շիրակը 

(7–րդ դարում), Սյունիքը (7–8–րդ դդ.), չեն բացառվում նաև Տարոնն ու 

Տայքը Արևմտյան Հայաստանում (ԱՄՀԴ, 81–86)։ 

Իբրև հունաբաններ, նշվում են Դավիթ Անհաղթը, Խորենացին, Եղիշեն, 

Փարպեցին, Պետրոս և Մովսես Սյունեցիները, Մաթուսաղան, Թեոդորոս 

(Թադեոս) Քռթենավորը, Անանիա Սյունեցու դպրոցի աշակերտները, 

Հովհան Մանդակունին, որոնցից շատերը կրտսեր թարգմանիչների 

սերունդն են (ԱՃՀԼՊ, II, 177–179)։ 

Հունաբան դպրոցը ծավալել է եռանդուն գործունեություն` ստեղծելով 

թվով շուրջ 4 տասնյակ քերականական, փիլիսոփայական, 

ճարտասանական և բնական գիտություններին վերաբերող հարուստ 

գրականություն։ Դրանք թարգմանություններ են, մեկնություններ և 

ինքնուրույն գործեր։ 

Հունաբանները ջանում էին բավարարել հասարակության գիտական և 

մշակութային պահանջները, արձագանքել ժամանակի հուզող հարցերին, 

քաղկեդոնական կրոնադավանաբանական վեճերին, տարածել 

գիտություն։ Նրանք ծանոթանում էին հելլենիստական մշակույթի 

նվաճումներին, միաժամանակ ստեղծում բարձր մակարդակի մշակույթ, 

որը հայ ժողովրդի համար կարևոր էր թե՛ ընդհանուր զարգացման, 

թե՛ազգային անկախության հեռանկարի առումներով, որպես էական 

պատվար հայ ժողովրդի ոչ միայն մտավոր, այլև հոգևոր անկախության 

պահպանման համար։ 

Փիլիսոփայական, քերականական, մաթեմատիկական, թվաբանական, 

երկրաչափական, աստղագիտական և այլ երկերի թարգմանությունը 

պահանջում է համապատասխան լեզու, հատկապես կայուն 

տերմինաբանություն, որից զուրկ էր դասական հայերենը։ Հենց այս 

հանգամանքն էլ առիթ դարձավ, որ հունաբաններն ստեղծեն ածանցներ, 
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նոր բառեր, կատարեն նորամուծություն և մշակեն տերմինաբանություն։ 

Անշուշտ, այդ ամենը կատարվում էր հունարենի նմանողությամբ։ 

Սակայն կատարված վիթխարի դրական աշխատանքի, անհրաժեշտ 

հաջող նորակազմությունների կողքին հունաբաններն ունեցել են նաև 

թերություններ. ստեղծել են հորինովի, արհեստական քերականական 

ձևեր, հայոց լեզվի ոգուն խորթ նորակազմություններ։ 

Դրանք արվում են երկու պատճառով. ա) հրապուրված հունարենի 

առավելություններով` հունաբանները ձգտում էին դրանք ներմուծել 

հայերենի մեջ, բ) դրան նպաստում էր նաև հետևյալ հանգամանքը. 

դավանաբանական–փիլիսոփայական երկեր թարգմանողները ջանում 

էին բնագիրը թարգմանել այնքան հարազատորեն, որ վիճելի մասերի ոչ 

ճիշտ մեկնաբանությունների հնարավորությունը բացառվի։ Այդ էր 

պատճառը, որ նրանք հաճախ կատարում էին բառացի 

թարգմանություններ (ԱՄՀԴ, 6–7)։ 

Հունաբանների նորաստեղծումները դրսևորվում են տարբեր 

բնագավառներում։ 

 

1. Բառակազմության բնագավառում 

 

ա) Նախածանցների և նախածանցավոր բառերի ստեղծում։ 

Հունարենը նախածանցներով հարուստ էր, մինչդեռ գրաբարը 

նախածանցներ չուներ` բացի ժխտականներից և համ– ածանցից (Եզնիկ` 

համազգիք, Բուզանդ` համարձակ)։ 

Հունաբանները որոշեցին հնարել հայերեն նախամասնիկներ. Ահա 

դրանք` 

 

ապ = ’απο, ’απ, ’αφ հակ = ’αντι վեր = ’ανα 

առ = προσ հոմ = ’ομο տար = παρα

արտ = ’εχ, ’εξ մակ = ’επι տրամ = δια 

բաղ = συν յար= παρα փաղ = συν 

բաց = ’απο ներ = ’εν փար = περι 
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գեր = ’υπερ շաղ = συν փոխ = μετα 

դեր = ’αντι պար = περι շար = συν 

ենթ = ’υπο ստոր = ’υπο – 

 

Ընդամենը` 23 նախածանց (ԱճՀԼՊ, II, 143–144)։ 

 

Ըստ ծագման` այս մասնիկները կարելի է բաժանել 5 տեսակի. 

1) Հայերեն միավորներ. ինչպես` առ (առ լերամբ), յար (յարակայ), բաց 

(ի բաց, բացեայ), գեր (գեր ի վերոյ). 

2) Հայերեն սովորական որևէ բառի արմատն են իրականում կամ 

ենթադրաբար, ինչպես` փոխ (փոխել, փոխանակ), հակ (հակիլ, 

հակառակ), արտ (արտաքս, արտաքին), ներ (ներքս, ներքին, ներքինի), 

բաղ (բաղբաղայք – «կցկցանք, յերիւրանք», զբաղել – «մի բանի յարիլ, 

պարապիլ»), ստոր (ի ստորէ, ստորին, ստորնեայք, ստորոտ), շաղ (շաղիլ, 

շաղապատել), պար (պար – «կլոր պար», պար առնուլ, պարոյկ, պարոյր, 

պարուրել), տար (տար աշխարհ – «հեռու երկիր», տարաշխարհիկ – 

«պանդուխտ», տարադէմ – «հեռագնաց», տարակայ – «հեռու կեցած», 

տարագիր, տարաժամ, տարակարծ, տարապայման, որոնք կան 

մեսրոպյան հայերենում (ԱճՀԼՊ, II, 162)։ 

3) Մի քանիսը հայերեն սովորական տարրեր են` ձևով կամ 

նշանակությամբ փոփոխված, ինչպես` ենթ (ընդ – «տակը»), փաղ (նույն 

ընդ բաղ), հոմ (=համ, որ փոխադրյալ է իրանական ham մասնիկից. 

հունարեն ’ομο մասնիկին համաձայն, համ ծանոթ ձևը դարձրել են հոմ), 

վեր (ի վեր – «վերև» բառն է, որին տրվել են «նորից, վերստին, դարձյալ, 

կրկին» նշանակությունները), շար (հայ. շարել – «կարգել, դասել» բայից, 

արմատը` շար, շարք, որին տրվել է «կից, յար, միասին» 

նշանակությունը), ապ (հայ. ապ բացասական մասնիկն է, որ 

պարսկական ծագում ունի և կա մի քանի բառերում` ապալեպ, 

ապենիազ, ապերասան, ապախուրել. պատահաբար նման է հայ. ապա – 

«հետո» բառին, ինչպես և հուն. ’απο` – «հեռու, բաց», որ իբրև մասնիկ 

նշանակում է «ժխտում, բացասություն, կատարում, վերադարձ»։ 
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Վերջապես փար նույն է պար ձևի հետ (հմմտ. փարաբառնալ – 

պարաբառնալ, փարադրել–պարադրել և այլն)։ 

4) Բոլորովին անծանոթ են դեր և տրամ մասնիկները (ԱճՀԼՊ, II, 162–163)։ 

Հունաբաններն այս ածանցով կազմում են նոր բառեր։ 

Հր. Աճառյանը Հայկազյան բառարանում հաշվել է այդ ածանցներով 

կազմված շուրջ 1800 (ավելի ստույգ` 1793) բառ` հունարենի 

պատճենումով, ինչպես՝ 

բաղադրել, բացատրել, ապուսել («ժխտել»), բաղդատել, ենթադրել, 

ենթակա, գերադրական, դերանուն, մականուն, մակբայ, անորոշ, 

աներևույթ, անհոլով, ապառնի, ներկա, նախադրություն, 

տրամադրություն, առոգանություն, ներգործություն, բացատրություն, 

շաղկապ, շարակարգ, առձեռն, ընդունելություն, բացարձակ, 

գերակատար, հարակատար, ներշնչական, հակաճառել, վերածնել, 

փոխարկել, փոխանուն և այլն։ 

Բարդ բառեր, նաև բարդածանցավոր բառեր են կազմվում, որոնց մի 

մասը քննություն է բռնում նաև հետագայում` առաջադիր, երկբարբառ, 

եռավանկ, երկդիմի, շնորհակալ, կիսաձայն, չարաձայն, 

կատակերգություն, ողբերգություն, փաստաբանություն և այլն։ 

Կազմում են վերջածանցավոր բառեր` արական, իգական, 

ածանցական, ազգական, դասական, դրական, քերականություն, 

ճշգրտություն, համեմատություն, դրություն, բարդություն, ձայնորդ, 

ձայնավոր, որակ, քանակ, միջակ և այլն։ 

Հունաբանների կազմած արմատական տերմիններից են` արվեստ, 

սեռ, բայ, բութ, թիվ, կետ և այլն։ 

Մի շարք բարդ բառեր կազմում են հունարենի պես, որը հայերենի 

համար ներկայացնում է բաղադրիչների հակառակ դասավորություն, 

ինչպես` 

 

φι’λεργος սիրագործ  գործասեր 

μητρο’πολις մայրաքաղաք քաղաքամայր 

φιλο’λογος սիրաբան բանասեր (ԱճՀԼՊ, II ,146)։ 
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2. Քերականության բնագավառում 

 

Նորամուծություններ կատարելով նաև քերականության մեջ` 

հունաբաններն ստեղծեցին բազմաթիվ արհեստական ձևեր, որոնք 

արդյունք էին հունարենի լեզվական իրողություններին 

արհեստականորեն հետևելուն։ 

1. Սա, դա, նա ցուցական դերանունների և մի թվականի համար 

ներմուծվում է սեռի քերականական կարգ։ 

 

Արական  Իգական 

  Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 

սա, դա, 

նա 

Ուղղ. սէ, դէ, նէ  սէք, դէք, նէք // սայք, դայք, 

նայք 

 Սեռ. սերա, դերա, ներա սոցա, դոցա, նոցա 

 Տր. սերում, դերում, 

ներում// 

սեմա, դեմա, նեմա 

սոջա, դոջա, նոջա // 

սացա, դացա, նացա 

 

Իգական Արական Չեզոք

մի եզ մու 

 

2. Գոյականների, անձնական, ցուցական և ստացական դերանունների 

համար մտցվում է երկակի թիվ. 

 

գոյական – Պետրու – «երկու Պետրոսները», 

անձնական 

– 

մոնք, դոնք, նոնք 

– 

«մենք երկուսս, դուք երկուսդ, 

նրանք երկուսը», 

ցուցական – այսու, այդու, 

այնու – 

«այս երկուսը, այդ երկուսը, այն 

երկուսը», 

ստացական 

– 

իմէն, քովրա, 

նովրա – 

«իմ` քո` նրա ունեցած երկու 

բաները»։ 
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3. Հոլովման համակարգում նորամուծություններ են հետևյալ 

հոլովակերտները` 

 

սեռականի համար` ոջ, ոյր

տրականի համար`  ում 

 

4. Թվականների մեջ նկատելի է դասականների փոփոխությունը. 

երկիր, երիր, չորիր, հինգիր կամ հինգերիր, վեցերիր և այլն։ 

Նշված բոլոր քերականական ձևերը, հետագայում քննություն չբռնելով, 

վերացան, և միայն մի թվականի համար եզ արհեստական ձևից 

ածանցմամբ մնաց եզակի բառը։ 

Երեք քանակական թվականին զուգահեռ ստեղծվեց եռ արմատը` 

եռօրեայ, եռանկիւն, եռամեայ և այլն։ 

5. Բայական համակարգում կատարված փոփոխություններն ու 

նորամուծությունները չափազանց շատ են. 

– երկակի թիվ, 

– աներևույթ և ըղձական եղանակներ (ըղձականը` 6–ական ժամա-

նակներով), 

– ստորադասական՝ 6 ժամանակներով, 

– սահմանական եղանակի հարակատար և գերակատար արհեստա-

կան ձևերը` 6 ժամանակներով, 

– կրավորական ձևեր բոլոր ժամանակների համար, 

– դերբայների զանազան կազմություններ։ 

6. Միջակ անունների և չթեքվող (ըստ Հր. Աճառյանի` անփոփոխելի) 

խոսքի մասերի մեջ նորամուծություններ են` թարց «առանց», սերկ, 

սերկեան «այսօր», ոչ եզով իւիք «բնավ», հայո’ «այո», որգոն, որզան, 

որբար, հիզան, հիբար «որպես, ինչպես» և այլն (ԱՃՀԼՊ, II, 149)։ 

7. Շարահյուսության բնագավառում ևս հունաբանները ձգտում են 

շատ բան հարմարեցնել, նմանեցնել հունարենին, մանավանդ որ երկու 

լեզուներն ընդհանրություններ ունեին։ Այսպես` լրացում ածականն ու 

դերբայը միշտ համաձայնեցնում են լրացյալ գոյականին։ Հայերենի մեջ 
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ներմուծում են քերականական կառույցներ, ոճեր, շարադասության, 

խնդրառության հետ կապված իրողություններ։ 

Քննությամբ պարզվում է, որ հունաբանների նորամուծությունների 

մեծ մասը ժամանակի ընթացքում դուրս մնաց հայերենից։ 

Գործնականում հունաբան հայերենի ազդեցությունը տարբեր էր. 

Եղիշեն չունի հունաբանություններ, Փարպեցու երկում հանդիպում է 

միայն մեկ օրինակ` շարագրել, Խորենացին շատ է գործածում 

նախածանցավոր կազմություններ, այդպես էլ` Տիմոթեոս Կուզը, իսկ 

Դավիթ Անհաղթը` զգալիորեն շատ, որ հասկանալու համար պետք է 

հունարեն իմանալ։ 

Ինչպիսի՞ն է հունաբան հայերենի ճակատագիրը։ 

Այն ամենը, ինչ որ խորթ էր հայերենին, վերացավ, իսկ ինչ 

անհրաժեշտ էր, ընդունվեց և շնորհիվ իր կենսունակության`մնաց առ 

այսօր։ Հր. Աճառյանը գրում է. «Կեղծ քերականությունը ամբողջապես և 

բառարանը (իմա՝ բառային կազմը) մեծավ մասամբ վտարված են, 

պահվում են միայն այն կարևոր բառերը, որոնք անհրաժեշտ են արդի 

գիտական և փիլիսոփայական լեզվին» (ԱճՀԼՊ, 2, 168)։ 

Հունաբան հայերենը հայ իրականության մեջ զարգացրեց ոչ միայն 

քերականությունը, այլև փիլիսոփոյությունը, բնագիտությունը, ճշգրիտ 

գիտությունները` թվաբանություն, տրամաբանություն, աստղագիտու-

թյուն, աշխարհագրություն, տիեզերագիտություն, ճարտարապետություն։ 

Հունաբան հայերենը հետևանք է նաև մ.թ.ա. 2–րդ դարից մինչև մ.թ. 5–

6–րդ դարերի ընթացքում հունահայկական հարաբերությունների, որոնք 

5–6–րդ դարերում քաղաքական և կրոնական հողի վրա վատացան` 

պատճառ դառնալով, որ հեռագնաց ուսման փոխարեն ստեղծվեն 

սեփական դպրոցներ։ Վերջիններս էլ թուլացրին հունաբան դպրոցի 

ստեղծած կուռ հիմքերը։ 

Մխիթարյան միաբանները, տարբերակելով գրաբարի դասական և 

հետդասական ենթաշրջանները, նշում էին, որ դրանք իրարից բաժանողը 

ոչ այնքան ժամանակն է եղել, որքան հունաբան դպրոցը` իր բերած 

նորամուծություններով։ 
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Հովհ. Գարագաշյանի կարծիքով, հունաբան դպրոցի բերած բառերի և 

տերմինների կարիքը չկար, քանի որ այդ նորամուծությունների փոխարեն 

նույն բանը կարելի է անել տեղական բառերի հաճախակի գործածությամբ 

ու սովորության ուժով։ Մինչդեռ Ա. Այտընյանը նշում է, որ դասական 

հայերենն իր բառակազմական հնարավորություններով փիլիսոփայության 

համար ամուլ ու աղքատիկ լեզու էր։ Հանուն փիլիսոփայելու 

գայթակղության, լեզուն կորցրեց իր գեղեցկությունը, թեև որոշ բառեր արդի 

հայերենի բառային կազմի ընտիր տարրերն են կազմում։ 

Ա. Բագրատունին հունաբան հայերենը համեմատում էր «թնճուկ»–ի ու 

չքանդվող կծիկի հետ։ 

Գ. Ջահուկյանը նկատում է, որ հունաբան դպրոցը որոշ իմաստով 

առաջադիմական և անխուսափելի երևույթ էր` իբրև գրական լեզվի 

մշակման արտահայտություններից մեկը։ 

Ա. Մուրադյանը նշում է, որ գիտական հասկացություններն 

արտահայտվում և որոշակի են դառնում տերմինների մեջ։ Սակայն 

մարդկային ճանաչողության զարգացման, երևույթների նոր ձևով 

ընկալման հետևանքով փոխվում է նաև հասկացությունների ըմբռնումը։ 

Այնպես որ ճանաչողության զարգացման զուգընթաց ստեղծվում են նոր 

տերմիններ, վերանում են հները, որոնց մի մասը կյանքի է կոչվում 

իմաստային որոշ փոփոխության հետևանքով։ 

Ահավասիկ մի շարք տերմիններ, որոնք անփոփոխ կիրառվում են ցայժմ՝ 

տառ, գիր, ձայնաւոր, բաղաձայն, երկբարբառ, սուղ, նայ, հագագ, վանկ, 

արական, իգական, չեզոք, սեռ, եզակի, երկակի, հոգնակի, հոլով, ուղղական, 

սեռական, տրական, հայցական, կոչական, պատմական, պարառական, 

ներգոյական, բացառական, գործիական, դասական, կրավորական, 

ներգործական, բայ, անորոշ, հոդ, մակբայ, բարդություն, շաղկապ, 

նախադրություն, կետ, ստորակետ, միջակետ, շեշտ, բութ, ապաթարց, 

ենթամնա, դերանուն, գերադրական, ենթակա, բակառություն և այլն։ 

V–X դարերում քերականական տերմինների էական 

փոփոխություններ չեն կատարվել։ Սակայն XI–XV դդ. (մասնավորապես 

XII–XIII դդ.) գիտության ու արվեստի ծաղկման զուգընթաց կրկին աճում 
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է հետաքրքրությունը քերականության նկատմամբ։ Փոխվում է 

ուսումնասիրության մեկնողական բնույթը, սկսում են ստեղծվել 

նկարագրական բնույթի ստեղծագործություններ (Վարդան Այգեկցի, 

Հովհ. Քռնեցի, Եսայի Նչեցի, Հովհ. Երզնկացի)։ Միաժամանակ 

քննադատական վերաբերմունք է նկատվում եղած արհեստական ձևերի 

նկատմամբ։ Գրաբարյան ձևերին զուգահեռ գործածում են միջին 

հայերենի և բարբառների լեզվական արժեքավոր փաստերը։ 

Ժողովրդական լեզվի տարածվածությունն ու միջին հայերենի 

կազմավորումն անհասկանալի են դարձնում Դ. Թրակացու 

աշխատության շատ տերմիններ։ Այդ պատճառով XI–XII դդ. ստեղծվում 

են «Բառք քերականին» խորագիրը կրող բառարաններ (սրանցում 

ընդգրկված են հունաբան տերմիններ, բառեր, արտահայտություններ՝ 

իրենց բացատրություններով), որոնք պահպանվել են թվով 65 

ձեռագրերում, դարձյալ վկայում են Դ. Թրակացու քերականության լայն 

տարածման մասին։ 
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Այս ենթաշրջանում էլ ավելի է խորանում գրական և խոսակցական 

լեզուների տարբերությունը։ Ընդ որում, երկփեղկված է նաև գրական 

լեզուն. գրավոր աղբյուրների մի մասը գրված է «գեղջուկ բանիւ», մյուս 1 

մասը՝ «քերթողական լեզուաւ», մատենագիտական աղբյուրներում նշվում 
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է քերթողական լեզվի և գեղջուկ բանի (բարբառի) տարբերությունը։ 

Վերջինիս նմուշ է Շապուհ Բագրատունու պատմությունը։ Այդ 

տարբերության գիտակցումով որոշ մատենագիրներ ձգտում են «գեղջուկ 

բանից» խուսափել և հետևել հին լեզվական կանոններին, որովհետև դա 

համարվում է «գիտականության» չափանիշ։ 

Նախամիջին հայերենի լեզվավիճակի վերաբերյալ ուրիշ հավաստի 

աղբյուր չկա, բացի Շ. Բագրատունու երկից, որի լեզուն կրում է գրական և 

խոսակցական շերտերի միախառնված տարրեր։ Եթե համեմատելու 

լինենք նախամիջին հայերենի ենթափուլում ստեղծագործած 

հեղինակների (Հովհ. Մամիկոնյան, Ստ. Ասողիկ, Հովհ. 

Դրասխանակերտցի, Գր. Նարեկացի) երկերի լեզուն Շ. Բագրատունու 

պատմության երկի լեզվի հետ, ապա կնկատենք ակնառու 

տարբերություններ։ Վերոհիշյալ հեղինակներն ստեղծագործել են 

կանոնիկ գրաբարով, նրանց երկերի լեզուն աննշան շեղումներ ունի 

դասական գրաբարից, մինչդեռ Շ. Բագրատունու երկի լեզուն հեռու է 

մշակված գրաբար լինելուց. այն ավելի շուտ խոսակցական–բարբառային 

լեզվով գրված աշխատանք է, որի լեզվանյութի ուսումնասիրությամբ 

կարելի է գաղափար կազմել միջին հայերենի ենթափուլւմ գործառվող 

հայերենի վերաբերյալ։ 

Հայ մատենագրության մեջ Շապուհ Բագրատունին և նրա երկը 

տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք են տվել։ Նրա մասին 

համեմատաբար հավաստի վկայություններ են հաղորդում Գ. Տեր–

Մկրտչյանը և Մեսրոպ Եպիսկոպոսը, որոնք ժամանակին զբաղվել են 

պատմիչի երկի քննական բնագրի հրատարակությամբ։ 

1917 թ. Էջմիածին բերված ձեռագրերի մեջ Մեսրոպ Եպիսկոպոսը 

հայտնաբերում է մի հետաքրքիր և անծանոթ բովանդակությամբ 

հատորյակ, որը տալիս է Գ. Տեր–Մկրտչյանին ուսումնասիրելու։ 

Վերջինս, ծանոթանալով նորահայտ ձեռագրին, հայտարարում է , որ դա 

Շ. Բագրատունու կորած աշխատանքն է։ 

Գ. Տեր–Մկրտչյանը պատրաստում է երկի քննական բնագիրը, իսկ Մ. 

Եպիսկոպոսը գրում է ընդարձակ առաջաբան, որտեղ համեմատական 
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խարիսխ նետելով 10–րդ դարի պատմիչների գործերին և 11–13–րդ դդ. 

Ճառընտիր մատյաններին, եզրակացնում է, որ Շ. Բագրատունին իրոք 

10–րդ դարի պատմիչ է, ժամանակակիցը Հովհ. Դրասխանակերտցու և 

Թովմա Արծրունու, որին հաջորդել են Ստեփանոս Տարոնեցին և 

Ուխտանես Եպիսկոպոսը։ 

Պատմիչներ Հովհ. Դրասխանակերտցու, Ուխտանեսի, Ստեփանոս 

Ասողիկի, Սամուէլ Անեցու և Մովսես Երզնկացու «Ոսկեփորիկ» Ճառընտրի 

(13–րդ դար) ժամանակագրական վկայությունները բաղդատելով՝ Մեսրոպ 

Եպիսկոպոսը եզրակացնում է, որ Շապուհ Բագրատունու «Պատմության» 

համար կարելի է ավելի հնագույն սահման գծել և ասել, որ այն 11–րդ 

դարում արդեն գոյություն ուներ (ՊՇԲ, 3–11)։ 

Պատմագիրների վկայությունները ապացուցում են, որ Շապուհ 

Բագրատունի անունով պատմիչը ապրել և ստեղծագործել է 10–րդ 

դարում, սերում է Բագրատունիների իշխանական տոհմից։ Նա հոգևոր 

ծառայության չի անցել, եղել է աշխարհական և իբրև գրող հարազատ է 

մնացել աշխարհիկ կյանքին ու լեզվին։ Վերջին հանգամանքը 

քննադատության է ենթարկվել Հովհ. Կաթողիկոսի կողմից. այս 

վերաբերմունքը անցել է հաջորդ պատմիչներին, որոնք շատ դեպքերում 

խուսափել են Շապուհի պատմությունը իբրև հավաստի աղբյուր 

օգտագործելուց։ 

Ի տարբերություն իր ժամանակակից պատմիչների, Շապուհ 

Բագրատունին ստեղծագործել է մի լեզվով, որ գրաբարի և 

ժողովրդախոսակցական լեզվի յուրօրինակ համադրում է։ Նրա երկի 

լեզուն զգալիորեն հեռացել է հետդասական գրաբարի 

լեզվաքերականական և լեզվաոճական համակարգային ձևերից։ Այդ 

փոփոխություններն արտահայտվում են լեզվի կառուցվածքային գրեթե 

բոլոր մակարդակներում։ 

Դիտարկենք Շ. Բագրատունու երկում սփռված լեզվի հնչյունական 

համակարգի, բառային կազմի և քերականական կառուցվածքի էական 

հատկանիշները, որոնք բնութագրական են նախամիջին հայերենի 

լեզվավիճակի համար։ 
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1) Հնչյունական տարբերակներ. 

Հանդիպում են երկբարբառների գրության տարընթերցումներ, 

ձայնավորների հնչական գրություններ, բառասկզբում ձայնորդների (Յ) 

անկման դեպքեր, վանկային աճականի անսովոր փոփոխություններ (Ե 

նախահավելվածի փոխարեն). 

 

աւ–

օ–ո. 

Կոստանդնուպաւլիս 

–15, 

Կոստանդնուպօլիս 

–16, 

Կոստանդնուպոլիս 

– 5 

 Անդիաւք – 15, Անտիօք – 16  

ու–ւ. լուան –19, լւան – 7  

յ–0 արուցեալ – 22, անդգնել – 68  անկարծակի –39 

ե–

է–ը. 

էհաս –29, էսպան – 29, ըսպան – 52 

 

2) Նոր բառեր, բառակապակցություններ. 

Հանդիպում են փոխառյալ բառեր (չհաշված հետագա ժամանակների 

նորամուծությունները), բառակազմության մեջ իշխում են հոդակապով 

և անհոդակապ կազմությունները, անցյալ դերբայաձևի եա–ե 

հնչյունափոխությունը, որոշակի կշիռ ունի սեռական հոլովաձևը, իբրև 

բառակազմական սերող հիմք, 

 

ֆռանկ (աց զօրք) – 9 բարեպաշտուհի –14

հճեպ –53  կնկանասէր – 64 

պարոն – 48  վատուժել –30 

հաճիս –14 տաւեղահար – 40 

հեծել – 51 աղեկատեսակ – 42 

թամբ (ով)  քվէրորդի – 61 

ուղտերամակ – 46 քուրորդի – 48 

եղջիւրէ –23  քոյրադուստր – 39 
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Նորահայտ բառակապակցական կաղապարների մեջ իշխում են 

անվանաբայական հարադրությունները՝ գերազանցապես գոյական 

անվանական բաղադրիչով, հանդիպում են նաև ածական և մակբայ 

անվանական բաղադրիչներ. 

 

կարմունջ կապել– 31 ճար լինել – 33 

ի հոս եկի – 42 սուք լինել –52  

շան բնութիւն – 13 սև հագնել – 53

ոտէ ի գլուխ – 53 կրակ ձգել –56 

 

3) Բարբառային բառեր. խոսակցական ոճ. 

Հանդիպում են մի շարք բարբառային բառեր, բառաձևեր և 

արտահայտություններ, որոնք հայ մատենագրության մեջ հիշատակվում 

են միայն միջինհայերենյան շրջանից. դրանք չեն պատկանում որոշակի 

բարբառի, այլ բնութագրական են տարբեր տարածքային տարբերակների. 

 

ժուկ – 46 դեհ – 31 

մեկալ – 51 ղորդ – 14 

էպաք – 14 պաղ –13 

աղեկ – 44 կուշտ – 24

 

Թռիկ հաւիկ Վասպուրականի, մի՛ խռովիր –29 

Անցանեն այդ դեհ – 31 

4) Նոր հոլովաձևեր և հոլովական զուգաձևություններ. 

Հոլովական համակարգում ի հայտ են գալիս նոր հոլովիչներ, որոշ 

գոյականներ փոխում են իրենց հոլովման բնույթը, հոլովման ընթացքում 

տեղի են ունենում գրաբարին ոչ հատուկ հնչյունական 

փոփոխություններ, հանդիպում են հոլովական զուգաձևություններ. 

 

յետ տարուն –6 ակամք –13 

Հերակլի –15 շինեց զեկեղեցիքն –4
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ոսկոյ –6 միւսուն – 39 

ի եզր ծովոյ – ծովու –23 ժամիւ – 29 

 

Ցուցական դերանունները որոշ դեպքերում դերանվանական 

հոլովումից անցնում են անվանական հոլովման. 

 

այնիւ –24 այդով –34 

այլին – 37 այդից – 27

 

Ներգոյական հոլովի իմաստը երբեմն արտահայտվում է –ում 

մասնիկով կամ աննախդիր տրականով. 

 

որում կայ– 9 իր մտին խորհէր – 45

 

 Գոյականի հոգնակերտ նոր մասնիկներ. 

Հոգնակի թվի քերականական իմաստն արտահայտելու համար ի 

հայտ են գալիս նոր մասնիկներ, որոնք գրաբարում գործածական 

հիմնական մասնիկների հնչյունափոխական դրսևորումներն են (եայք–

այք, անի–նի, եար–եր և այլն). 

 

աղախնայք –( փոխ. եայք) – 17 նաւեր– 23  բերդեր – 34  

ամրոցնի – (փոխ. անի) – 28 քաղաքացիք – 23 գեղեր – 34 

 

 Շեղումներ խոնարհման համակարգում. 

ա) Բայաձևերի բաղարկություններ. 

ուղարկեաց – 24, յուղարկեցին – 19, յղարկեցին –5, յղրկեաց 21 

բ) Պատճառական բայերի կառուցվածքային փոփոխություններ. 

 

մտուցին –26 շրջուցել –11 

նստուց –50  վերուցել –20

 



126 
 

գ) Անցյալ կատարյալի հիմքի ածանցի հնչյունափոխություն (3–րդ 

դեմքում). եաց–եց. 

 

կազմեց – 72 ժողովեց – 13

մեծարեց –48 գրեց – 22 

 

դ) Վաղակատար և հարակատար դերբայների գործածություն 

դիմավոր բայերի կազմում. 

 

մտել է –19  հեծել էր –45  հարբած էին – 43

երթվել եմ –29 կախած էր –32 սպանած է – 5 

 

ե) Տևական կերպի –ան ածանցի անկում. 

մտանել – մտել –19 արկանել – արկել– 51 (տե՛ս նաև պատճառական 

բայերի կառուցվածքները) 

 

զ) Կու մասնիկի ակտիվացում սահմանական եղանակի բայաձևերի 

կազմում (ներկայի իմաստով). 

 

կու տառապի – 35 կու գործեմք – 20 կու սիրէ – 6

 

է) Ոչ ժխտական մասնիկի փոխարինում օժանդակ բայի ժխտական 

ձևերով կամ չ մասնիկով. 

 

չէր ճանաչել –

46 

(է՞ր) չի հիշես – 

84 

զմտաւ չէած – 

27 

չի դառնանք –

27 

 

ը) Միադիմի բայերի և նոր հարադրությունների առաջացում. 

 

հերիք է քեզ – 22 ի պետք են քեզ–23
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շնորհակալ լինիմ (փոխ. գոհանամ զքէն) – 46 

թ) Բայական կառուցվածքային զուգաձևություններ. 

 

երկիրպագանել – 9 յերկիրպագանել – 8 յերկիր պագանել – 20 

 

 Կայուն կապակցություններ. 

Ի հայտ են գալիս փոխաբերական իմաստ արտահայտող որոշ կայուն 

կառույցներ, որոնք ունեն դարձվածային միավորների արժեք. 

ձագն աւձին – 6 

աւձին ձագն լաւ է սպանանել, որ ոչ վիշապանան – 15 

որչափ ձեռն հասանի – 23 

չէ մնանք ոչինչ բարոյ ի նմանէ – 25 

այնց իրք չառնէ, որ դու խնդաս – 25 

ելնել յերեսաց – 85 

վճարել զարիւն – 15 

ոչ կայ ճար խօսելոյ –22 

ի տարակոյս մատնեցաւ – 30 

կարող է Աստուած փրկել զքեզ –33 

կարեմ քաւել զանցանս –34 

 

 Անկանոն նախդրագործածություն. 

Որոշակի հոլովաձևեր իրենց հատուկ շարահյուսական 

հարաբերոթյունն արտահայտելիս հանդես են գալիս կա՛մ կրկնակի 

նախդիրներով, կա՛մ առանց նախդիրների. 

ա) կրկնակի նախդիրներ. Ի նախդրի կրկնակի գործածություն. 

Եւ զՄախազ ոմն ի յաշխարհէն Հայոց կացոյց ի յարեւելս –4։ 

Ապա Հերակլ աքայն Յունաց ճանապարհ արարեալ ի յարեւելք – 6։ 

Եւ հաւանեալ գնաց և ոչ եմուտ ի յերկիրն Հազարաց – 18։ 

բ) աննախդիր հոլովաձևեր. շարահյուսական իմաստների դրսևորում 

առանց ի, առ, ըստ և այլ նախդիրների. 

Ասեն, թէ (առ) նախանձու սպանին զՏաճատ –57։ 
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Արքայն Քասրէ հարցաւ ցնա և ասէ. «(յ)որմէ՞ աշխարհէ ես» –7։ 

Զիս (ի) իմ տանէս հանե՞լ կամիք – 58։ 

Արդ տես արս հարկաւորս և անցո (յ)այս կոյս գետոյն – 18։ 

Արքայն Հերակլ առաջ ել գնաց (յ)երկիրն Վասբուրականի –9։ 

Անկարծակի կալաւ զնա և արար (ըստ) կամաց իւրոց –39։ 

Զամենայն մեծքն Յունաց արգելեաց (յ)աքսորս – 4։ 

 

 Շարադասական և խնդրառական փոփոխություններ, անհամա-

ձայնություն. 

Խախտվում է գրաբարի նախադասության շարադասական 

կառուցվածքը, փոխվում է որոշ բայերի հոլովական խնդրառությունը, 

հաճախակի են դառնում լրացում–լրացյալի հոլովի և թվի 

անհամաձայնության դեպքերը. 

ա) նախադաս հատկացուցիչ. 

Աւձին ձագն լաւ է սպանանել, որ ոչ վիշապանան – 15։ 

Նստեք ընդ իս, մինչ տայք զամենայն բերդերն ի իմ ձեռս – 48։ 

Ընդ լուսանալն առաւօտուն ըզգլուխն նենգաւոր Ապումրվանա իմ 

առաջքն հասուցէք – 30։ Մի՛ հաւատայք դուք Սմպատայ, զի որչափ նորայ 

ձեռքն հասանի, կորստեան ջանայ ձեզ –23։ 

բ) անհամաձայնություն. 

Բայց չէ հնար ումեքէ ձեռնահաս լինել այն տեղին – 9։ 

Մի՞թէ նա ազատէ զքեզ այդ անհնարին չարեացդ յայդմանէ – 34։ 

Ապայ թէ նենգութիւն գտանեմ ի ձեզ, ոչ կարիք ապրիլ ի ձեռաց իմ – 48։ 

Զօրս, որ շուրջ են զքեւ և յաղթէ քո ամենայն թշնամեաց – 49։ 

Եւ յայն ժամանակէն (յայնմ ժամանակէն) ի վեր փքայր առաւել քան 

Յուսեփ– 81։ 

Ոչ կայր չափ ուտել և ըմպելոյ – 40։ 

գ) խնդրառական փոփոխություններ. 

Զրուցէին զնա (… զնմանէ) առաջի իմ վասն առատութեան մարդոյն 

այն – 42։ 
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Եւ հաւանեցոյց զայրն մեծատուն . եղեն նորա քարոզք և համբաւեցին 

զնա 

(… զնմանէ) – 16։ Հայէին իշխանքն և կատակէին զնա (… զնմանէ) – 17։ 

դ) ցուցական դերանունների նախադաս գործածություն արմատական 

բաղաձայնի կրկնության դեպքում. 

Լո՛ւր արքայ, զոր ասեմ քեզ այս բանքս (բանքս այս), որ այս 

հրովարտակս (հրովարտակս այս) գրած է, նման է հրովարտակին 

Ռափսակայ –20։ (ՊՇԲ)։ 

Ինչպես տեսնում ենք, ժողովրդական կամ գեղջուկ բառերի հետ 

համահունչ են երկի քերականական կառուցվածքը և լեզվական 

միջոցների արտահայտման պարզ ձևերը։ Ժամանակին ոչ բնորոշ 

ուղղագրական դեպքերը և մանավանդ որոշ բառերի գործածությունը 

(ֆռանկ, պարոն) անշուշտ ուշ ժամանակի ներմուծություն են որևէ գրչի 

ձեռքով։ Այդ բանի լավագույն ապացույցն է այն, որ Ոսկեփորիկի 

ձեռագրում չկա ֆռանկաց բառը. այնտեղ կարդում ենք. «Հերակլ արքայն 

միաբանեաց զզօրս աշխարհին յունաց և հայոց և զափխազաց» (ՊՇԲ, 22)։ 

Բնական է, որ Շ. Բագրատունու երկում նախապես եղել է «…զզօրս 

ափխազաց» բառակապակցությունը, որ, ինչպես ենթադրվում է, 

փոփոխության է ենթարկվել հետագա գրիչների կողմից։ 

Շապուհ Բագրատունու երկում սփռված լեզվական այս 

իրողությունները որոշ բացառություններով կարելի է ցույց տալ գրաբարի 

թե՛ դասական, թե՛ հետդասական շջաններում։ Սակայն դիտարկվող 

լեզվական այս իրողությունները, լեզվական համակարգի համալիր այս 

փոփոխությունները 10–րդ դարում համակարգային բնույթ են կրում, 

ընդհանրական են, որ հատուկ է ժամանակի ժողովրդախոսակցական 

լեզվին։ Համաժամանակյա կտրվածքով այդ լեզվավիճակը ներկայացնում 

է լեզվական մի նոր որակ, ինչը բնութագրական է հայերենի զարգացման 

նախամիջին ենթաշրջանին (ԼԽՇԲ, 42–49)։ 

Խոսակցական–բարբառային լեզվին համեմատաբար մոտ կանգնած 

գրավոր հուշարձաններում դրսևորվում է հենց նույն լեզվի հետագա 



 
 

փոփոխության ու զարգացման գործընթացը, որ հետագայում ձևավորում 

է լեզվական մի նոր որակ, որը կոչվում է միջին հայերեն։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Պատմութիւն Շապհոյ Բագրատունւոյ, Էջմիածին, 1921։ 

2. Լ. Խաչատրյան, Շապուհ Բագրատունու երկը որպես նախամիջին հայերենի 

գրավոր արտահայտություն («Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբա-

նություն», Պրակ Ե., «Լինգվա», Ե., 2006)։ 
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¶ÈàôÊ ´ 

ØÆæÆÜ Þðæ²Ü ¥12¬16¬ð¸ ¸¸.¤ 
 
 
 
 

². ØÆæÆÜ Ð²ÚºðºÜÀ ºì  
Üð² Èº¼ì²Î²Ü î²ð´ºð²ÎÜºðÀ 

 
Միջին հայերենը հայոց լեզվի գրային շրջանի պատմության երկրորդ 

շրջանն է, որն ընդգրկում է մոտավորապես 12–16–րդ դարերը և հայոց 

լեզվի զարգացման ընթացքի մեջ կապող օղակ է հին և նոր գրական 

հայերենների միջև։ Այս շրջանի խոսակցական լեզուն միջին հայերենն է, 

որը հանդես է գալիս նաև իբրև գրական լեզու։ Միջին հայերենի հիմքում 

ընկած է Կիլիկյան բարբառը։ Դա պայմանավորված էր Բագրատունյաց 

թագավորության անկումից (1064–1065 թթ.) հետո Կիլիկիայում 

հայկական թագավորություն ստեղծելու հանգամանքով։ Իր 

խոսակցական հիմքով, տարածվածությամբ ու մշակվածությամբ 

Կիլիկիայի բարբառը հասնում է ընդհանուր գրական լեզվի աստիճանի 

Կիլիկյան հայկական թագավորության գոյության ընթացքում (մինչև 1376 

թվականը)։ Դրանից բացի, զուգահեռաբար գործածվում էր նաև գրաբարը։ 

Միջին հայերենի լեզվական հատկանիշներն աստիճանաբար 

ձևավորվել–կազմավորվել են հին հայերենի ընդերքում և 12–րդ դարում 

հանդես են եկել որպես ինքնուրույն գրական լեզվի բաղադրիչներ։ 

Հետդասական (6–7 դդ.) շրջանից սկսած` գրական լեզվի մեջ 

նկատվում է զարգացման երկու միտում։ 

1. Մեսրոպ Մաշտոցի և նրա աշակերտների անմիջական հաջորդների 

երկերում գրաբար լեզուն մնում է հաստատուն և անփոփոխ։ Եկեղեցին 

սրբությամբ պահում է այդ լեզուն իբրև օրինակելի լեզու, որն ավանդվում 

է նաև դպրոցներում։ 
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2. Խոսակցական լեզուն, որ 5–րդ դարում նույնանում է գրական լեզվի 

հետ, փոփոխվում է բնականոն եղանակով` կրելով նաև օտար 

ազդեցություններ, աստիճանաբար տարբերվելով գրաբարի ձևերից։ 

(ԱճՀԼՊ, II, 227)։ 

Լեզվի զարգացման այսպիսի ընթացքով գրաբարի և խոսակցական 

լեզվի տարբերությունը 7–րդ դարում արդեն նկատելի է դառնում, որն 

ավելի է խորանում հաջորդ դարերում։ 

Լեզվական իրողությունների փոփոխություններն արտացոլվում են 

նաև գրավոր (գրաբար) և բանավոր (խոսակցական) տարբերակներում։ 

Գրավոր հուշարձանների մի մասի լեզուն մոտ է 5–րդ դարի լեզվին, թեև 

որոշ հեղինակների մոտ այն հանդես է գալիս բավականաչափ խրթին 

ձևով` հեռացած խոսակցական լեզվից, մեկ այլ մասի լեզուն, 

ընդհակառակն, մոտ է խոսակցականին` նրան հատուկ բառերով ու 

քերականական ձևերով։ 

Հին գրական լեզվի թուլացման համար վճռական նշանակություն է 

ունենում նաև Հայաստանի պատմաքաղաքական վիճակը։ Արաբական 

տիրապետությունից հետո սկսվում են թուրք–սելջուկյան արշավանքները 

Հայաստան (1020 թ., 1048 թ.)։ 1048–ին ընկնում է Բագրատունիների 

մայրաքաղաք Անին, 1064–65 թթ. վերանում է Բագրատունյաց 

թագավորությունը։ Սելջուկները գրավում են Վրաստանը, Աղվանքը, 

դարավերջին` ողջ Հայաստանը։ 

Երբ Հայաստանը զրկվում է անկախությունից, նույն 11–րդ դարից 

Կիլիկիայում ստեղծվում է մի նոր պետություն, որ գոյատևում է շուրջ 300 

տարի` 1080–1376 թթ.։ Կիլիկիայում նպաստավոր պայմաններ են 

ստեղծվում միջին գրավոր հայերենի դիրքերի ամրացման համար. 

Կիլիկիայի խոսակցական լեզուն այն տարբերակն էր, որ մոտ է միջին 

հայերենի վաղ հուշարձաններին։ 

Միջին հայերենը, այսպիսով, իր բարբառային հիմքով տարբեր էր 

գրաբարի բարբառային հիմքից։ Գրաբարն այլևս խոսակցական հիմքեր 

չուներ, իսկ միջին հայերենը հենց այն լեզուն էր, որով խոսում էր 

ժողովուրդը։ 
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Կիլիկյան թագավորության շրջանում միջին հայերենը պետական 

լեզու էր և նորմավորվում էր հիմնականում Կիլիկիայում։ Այս 

պատճառով էլ 12–14–րդ դարերում միջին հայերենն ավելի էր 

նորմավորված` միասնական, քան 15–16–րդ դարերում։ 

Միջին հայերենի հետ է կապվում լեզվական մի 

առանձնահատկություն ևս. միջին գրական հայերենի գործածության 

շրջանում գրաբարը, որպես գրական լեզու, չվերացավ։ Երկու գրական 

լեզուները շարունակում էին կողք կողքի գործել` ունենալով 

գործառության տարբեր շրջանակներ։ Միջին գրական հայերենը 

Կիլիկիայի թագավորության հրովարտակների, բանաստեղծությունների, 

գիտական, պատմական, բժշկական թեմաներով աշխատությունների 

լեզուն էր, գրաբարը շարունակում էր գործածվել եկեղեցական 

արարողություններում, կաթողիկոսական կոնդակներում, 

փիլիսոփայական, մեկնողական, քերականական և այլ բնույթի երկերում։ 

Ե՛վ գրաբարը, և՛ միջին հայերենը միատարր չեն։ 

Գրաբարով գրված երկերը կարելի է բաժանել երկու կարգի՝ 

ա) համեմատաբար մաքուր գրաբարով գրված երկեր, որոնք 

պարունակում են նաև ժողովրդախոսակցական լեզվին բնորոշ տարրեր 

(վերջիններս ավելի են խախտում գրաբար լեզվի նորմաները՝ հօգուտ 

ժողովրդախոսակցական լեզվի), 

բ) խրթին, հին գրական լեզվի նորմերով ստեղծված երկեր, որոնց 

լեզվում ավելի հաճախ են հանդիպում հունաբան արհեստական ձևեր։ 

Միջին հայերենով գրված երկերում նույնպես նկատելի է լեզվական 

երկու հիմնական միտում՝ 

ա) արաբական, եվրոպական, թուրքական փոխառությունների 

համեմատաբար առատ գործածությամբ, ինչպես նաև բարբառային ու 

ժողովրդախոսակցական հատկանիշներով աչքի ընկնող լեզու, որտեղ 

հիմնականում գերակշռող են կիլիկյան հայերենի լեզվական 

օրինաչափությունները, 
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բ) գրաբարախառն միջին հայերեն, որը հակված է ոչ թե դեպի 

բարբառները, այլ դեպի գրաբարը, դեպի վերջինիս դարձվածքներն ու 

գործածությունից դուրս մղվող քերականական ձևերը։ 

Այս շրջանում աշխուժանում է բարբառային տարրերի թափանցումը 

միջին հայերեն՝ պայմանավորված հայ ժողովրդի այս կամ այն հատվածի 

տարածքային մասնատվածությամբ, հատկապես աշխարհի տարբեր 

մասերում հայկական գաղութների առաջացմամբ (Լեհաստան, Սիրիա, 

Հնդկաստան և այլուր)։ 

Միջին հայերենը, ըստ մշակվածության և տարածվածության 

հատկանիշների, բաժանվում է տարբերակների։ Հր. Աճառյանը նշում է 

միջին հայերենի հետևյալ տարբերակները։ Կենտրոնում կիլիկյան 

հայերենն է` Կիլկիայի բարբառի հիմքով, որը, ինչպես նշվեց, Կիլիկիայի 

պետականության սահմաններում գործող լեզուն է` բարձրացած 

պետական մակարդակի, մյուսը ընդհանուր միջին հայերենն է, որը 

առաջինից տարբերվում է նրանով, որ ավելի շատ է կրել տեղական 

բարբառների ազդեցությունը։ Կիլիկիայի բարբառը (լայն 

հասկացությամբ) գրական լեզու է, որ գործում է պետության տնտեսական 

և մշակութային անհրաժեշտ պայմանների բացակայության 

պայմաններում։ Այս երկրորդ տարբերակը ևս ունի իր համապատասխան 

խոսակցական հիմքը։ Այսպիսով ունենք` 

1. կիլիկյան խոսակցական հայերեն, 

2. ընդհանուր միջին հայերեն, 

3. բարբառներ։ 

Գ. Ջահուկյանը գրում է. «Քանի որ միջին գրական հայերենի 

հիշատակարանների գերակշռող մեծամասնությունը արտացոլում է 

կիլիկյան բարբառի առանձնահատկությունները, ուստի և այդ 

հիշատակարանների լեզվի համար կարելի է գործածել նաև «կիլիկյան 

միջին գրական հայերեն» անվանումը (ԳՋՀԼԶՓ, 27)։ 

Միջին շրջանի մյուս տարբերակը գրաբարն է, որն այդ ժամանակ 

արդեն խոսակցական լեզու չէր, այլ կրոնական, պատմագրական, 
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բանասիրական երկերի, դպրոցավարության, եկեղեցական 

արարողությունների լեզու էր։ 

Գ. Ջահուկյանը միջին հայերենի շրջանը բաժանում է երկու 

ենթաշրջանի. 

Ա. Կիլիկյան նորմավորման ենթաշրջան (XII–XIV դարեր)։ 

Սա միջին հայերեն մատենագրության ծաղկուն վիճակն է։ Կիլիկյան 

միջին հայերենը պետական լեզու է և ձգտում է հասնել նորմավորման 

վիճակի։ Կատարվում են բազմաթիվ փոխառություններ արաբերենից, 

նոր պարսկերենից, թուրքական և նոր եվրոպական լեզուներից, 

մասնավորապես՝ ֆրանսերենից։ 

Բ. Աշխարհաբարացման ենթաշրջան (XV–XVI դարեր)։ 

Կիլիկիայի անկումը հիմքից զրկում է նաև Կիլիկիայի միջին գրական 

հայերեն տարբերակը, գաղթերն ու մասնատվածությունն էլ ավելի են 

ուժեղացնում բարբառների, ենթաբարբառների, խոսվածքների աճող 

տարբերակները։ Անկում են ապրում գրաբարը և միջին հայերեն 

մատենագրությունը։ 

Մխիթարյան միաբաններն ու Ստ. Նազարյանն այս շրջանն անվանել 

են «գրական ամլության և գրական լեզվի անկվածության» շրջան։ 

Ակնառու են դառնում գրական լեզվի անմիօրինակությունն ու 

բարբառայնությունը, մեծ չափերի են հասնում թուրք–պարսկական 

փոխառությունները։ 
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Միջին հայերենի հնչյունական համակարգը տարբերվում է 

գրաբարյան վիճակից։ 
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1. Գրաբարի համեմատությամբ հնչյունական համակարգում տեղի են 

ունենում բազմաթիվ փոփոխություններ. գիտակցվում և գործածվում է  ֆ 

հնչույթը, այբուբենում ավելանում են օ և  ֆ տառերը։ Տառերի հնչյունական 

արժեքը հաճախ չի համապատասխանում դասական արժեքին 

(թուխթ<թուղթ, շխթա<շղթա, նա ֆթ<նաւթ)։ 

2. Տարածվում են բազմաձևությունները, որոնք կապվում են 

հնչյունական փոփոխությունների հետ (գրաբ. ինչք>ինչւի// 

ինչվի//ինչուի//ինչ ֆի, պայման//պոման/ պօման)։ 

3. Բաղաձայնական համակարգում տեղի են ունենում տարբեր 

աստիճանների բաղաձայնների խլացման, ձայնեղացման, 

շփականացման բազմաթիվ տեղաշարժեր, որի արդյունքում նույն 

բաղաձայնը հանդես է գալիս մի քանի գործառույթներով (բ=bh, b, p, ph. 

բ’ազուկ//բազուկ//պազուկ//փազուկ, դ=dh, d, t, th. Դաւիթ//Թաւիթ), 

Թադեոս//Դադեոս։ 

4. Փոխառություններ կատարելիս տառադարձումների մեջ 

առաջանում են անհամապատասխանություններ (պրս. magzith > մզկիթ, 

արբ. gumaš > կումաշ, արբ. Murad > մուրատ, արբ. nauba > նոպայ // 

նուպայ)։ 

5. Հանդիպում են շեշտափոխության, հնչյունի անկման, հավելման և 

այլ դրսևորումներ, որոնք բացառվում էին գրաբարում։ 

Միջին հայերենի բազմաթիվ երևույթներ պարզաբանելու, ճշտելու 

համար հաճախ հարկ է լինում դիմել գրաբարին և բարբառներին, ինչպես 

նաև փոխատու լեզուներին։ 

Միջին հայերենի հնչյունական համակարգը ներկայացնելու համար 

անհրաժեշտություն է զգացվում առաջնորդվել տարժամանակյա 

մեթոդով՝ համակողմանի բնութագրելով հին և միջին փուլերում կրած 

փոփոխությունները՝ լիարժեք կարգով օգտագործելով պատմական 

հնչյունաբանության ընձեռած տվյալները։ 

Ստորև պատմական քերականության հայեցակարգով կտրվեն 

ձայնավորների փոփոխություններից հատկապես երկուսը՝ 

երկբարբառացումը և համակարգային փոփոխությունները։ 
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ա) Շեշտափոխություն 

 

Ձայնավորների պատմական փոփոխությունները գերազանցապես 

կապվում են շեշտի հետ։ Շեշտի ազդեցությամբ առաջացած պատմական 

հնչյունափոխության ամենատարածված երևույթը ձայնավորների սղումն 

է կամ ը–ի փոխվելը։ Հին հայերենից ավանդված եռավանկ բառերի 

միջնավանկի ձայնավորը (կամ ձայնավորները) սղվում են։ Միջին 

հայերենի շրջանում գրավոր աղբյուրները արձանագրում են հասկանալ > 

հասկնալ, բաժանել > բաժնել, վաճառական > վաճռկան, ժողովել > ժողվել, 

վայելել > վայլել փոփոխությունները։ XII–XIV դարերի սկզբնաղբյուրները 

բազմաթիվ փաստեր են վկայում` 

 

հաւանել – հաւնել 

մեռանել – մեռնիլ 

պահանջել – պահնջել 

ճանաչել – ճանչնալ 

թագաւոր – թագւոր // թագվոր 

գանգատաւոր – գանգտւոր 

սպանանել > սպաննել // սպանել

դատարկել > դատրկել 

անցանել > անցնել 

հարցանել > հարցնել 

հաւատալ > աւտալ 

ելանել > ելնել 

հատանել > հատնիլ 

կատաղել > կատղիլ 

սպիտակուց > սպիտկուց 

ցամաքել > ցամքել 

պատառոտել > պատռել 

բորբոսել > բորբսել 

խոցոտել > խոցտել 

կոտորել > կոտրել 

 

Այսպիսի փոփոխությունները հետագայում թափանցում են գրական 

լեզվի երկու տարբերակները։ Օրինակ, արևմտյան բարբառներում 

առանձնահատկություն դարձած այս երևույթը թափանցում է 

արևմտահայերենի մեջ` ավտալ, բաժնել, ժողվել, հասկնալ և այլն։ 

Արևելահայերենին են անցնում հին ան ածանց ունեցող բայերը` ն 

ածանցով`տեսնել, մտնել, իջնել, ելնել, հագնել (>ագանել), մեռնել, 
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հասնել, անցնել։ Սակայն այս կարգի որոշ բառեր մնում են նույնությամբ` 

բաժանել, զարմանալ, հասկանալ, հեռանալ, մոտենալ, մոռանալ և այլն։ 

Միջին հայերենում բանավոր–խոսակցական լեզվում 

փոփոխություններ են կատարվում. առանձնապես դա նկատվում է 

արևելյան բարբառներում։ Գրաբարյան բառերը, արևմտյան բարբառներն 

ունեն վերջնահար շեշտ, արևելյան բարբառները շեշտում են 

նախավերջին վանկը` 

բաժանել – բաժանե՝լ – բըժա՝նիլ, պըժö՛նիլ 

հարսանիք – հարսնի՛ք – հըրսա՝նիք 

պակասել – պակսե՛լ – պըկա՝սիլ 

Լեզվի բոլոր տարբերակներում ակնհայտ են ձայնավորների 

փոփոխությունները. 

ա) հետդասական և հատկապես միջին հայերենի շրջանից սկսած՝ ա 

ձայնավորը կորցնում է նախկինում ունեցած կայուն դիրքը։ Կիլիկյան 

հայերենում (արևմտյան տարբերակ) հնչյունափոխության են 

ենթարկվում հատկապես երեք և ավելի վանկանի բառերը` դատաստան – 

դատստան – դատստաներոյն, մոռանալ – մոռնալ, սատակել – սատկել (ա 

> Ø)։ Երկվանկ բառերում ընկնում կամ փոխվում է ը–ի` քաղաք – քաղքի – 

ի քաղքէն – քաղքներոյն, խանդակ – խանդկի – խանդկով, դարբաս – 

դարպսի – դարպսէն… 

բ) ո, ե, ու ձայնավորները ևս հնչյունափոխվում են` 

 

 ո – ժողովել–ժողվել, 

   բորբոսեալ–բորբսել

կոտորել–կոտրել, պոպոզեալ–պոպզեալ, 

ե – ասեղն –  ասղան // ասխան 

ու – ուղեղ> (ը) ղեղ–(ը) ղղան 

 

Բառամիջի ձայնավորի անկման առաջին վկայությունները գալիս են 

XI դարից (Անիի, Սանահինի, Հաղպատի վիմական 

արձանագրություններ)։ Դրանք են` Աշնկի (<Աշնակ), փոխրէն 
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(<փոխարեն), Սհակա (Սահակ), Սանհին (<Սանահին), Համզսպա 

(<Համազասպ), Մանթշա (<Մանթաշ)։ 

գ) միջին հայերենում ի ձայնավորը, շեշտից զրկելով, սղվում է կամ 

փոխվում ը–ի։ Միջին հայերենում դա երևում է նաև փոխառյալ 

բառերում` խիսմ (արբ. «դատի մեջ հակառակորդը») – խսմին, տիաթիկ 

(հուն. «կտակ») – տիաթկով, լիճ (հ. ֆր. «ճորտ») – լճին, լճութիւն և այլն։ 

Այդ ձևով փոխառյալ բառերում ու–ն կարող է փոխվել նույն շրջանում` 

բուրջ – բրջներ, ջալունջ (հ. ֆր. «գանգատ») – ջալնջել, բայց` չաւուշ (թրք. 

«սուրհանդակ») – չաւուշի, քափուր // քաֆուր (արբ. «կամֆորա») – 

քաֆուրի, քափուրի… 

Ղարաբաղի և Զանգեզուրի բարբառներում բազմավանկ բառերի 

ձայնավորները շեշտից առաջ համատարած փոփոխության են 

ենթարկվում` աղաման > ըղաման, երախ > ըռըէխ, առաջ > ըռչակապ, 

շալակել > շըլակել, ուրախություն > ըրխօթին, բարձրանալ > պըցրանալ և 

այլն։ 

 

բ) Ձայնավորների անկում կամ սղում բառասկզբում 

 

Բառասկզբում ձայնավորների սղումը տեղի չի ունենում 

շեշտազրկության հետ։ Արևմտյան վերջնահար և արևելյան վերջընթեր 

շեշտերը բացառում են բառասկզբի ձայնավորի փոփոխությունը։ 

Ձայնավորի բառասկզբի փոփոխությունը կապվում է նրանից հետո եկող 

բաղաձայնի հետ. այդ փոփոխությունը կատարվում է հատկապես 

ձայնորդ բաղաձայնների հարևանությամբ, ավելի շատ՝ ղ և ր 

բաղաձայններից առաջ։ 

Գրական լեզուներում հնչյունափոխական այսպիսի դեպքեր չեն 

հանդիպում, բացառությամբ արևմտահայ գրական լեզվի, հմմտ. ղրկել < 

ուղարկել (յուղարկել), որտեղ բառասկզբի ու–ից բացի սղվել է նաև 

բառամիջի ա–ն։ 

Բարբառները այդպիսի փաստեր են տալիս` 
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երեկոյ > րիգուն // ըրիգուն 

երեխայ > րախա, րախէ 

Երևան > րէվան 

ողորմեա > ղօրմի 

ուղարկել > ղրկել // ղարկիլ 

ուղղորդ > ղօրդ // ղօրթ 

աղանձել > ղանձել 

աղանձոտ > ղանձուտ // 

ղանձիտ 

աղաչանք > ղաչանք // ղանչանք 

աղաւնի > ղունի 

աղաւնեակ – ղօնէգյ 

երախ – ռէխ, ռըէխ 

ուղեղ – ղուղ // ըղուղ // ըղօղ // հըղող 

ողորմածիկ > ղօրմացիկ // 

ղուրմուցիքի 

եղունգն > ղունկ 

 

 

Այս փոփոխությունը տիպական է հատկապես Լոռի – Զանգեզուր – 

Ղարաբաղ տարածքի խոսվածքներին։ 

Պատմական շրջանի գրավոր աղբյուրներում դրևսևորված են այսպիսի 

փոփոխություններ։ Ն և մ բաղաձայններից առաջ ձայնավորը փոխվում է 

այլ հնչյունի` 

անկանել > ընգնել 

անկողին > ընգողին 

առնել > անել > ընել 

ամէն > ըմմէն 

Արիստակէս > Ռըստակէս (տե՛ս ԱՄԳՀՊ)։ 

 

Աճառյանի օրենքը 

 

Հ. Աճառյանն այս օրենքը բացահայտել է Վանի բարբառի քննության 

ժամանակ։ Այն վերաբերում է քմային ա (°) ձայնավորի 

մեկնաբանությանը։ Աճառյանը գրում է. «Գրաբարյան բ, գ, դ, ձ, ջ 

բաղաձայնները Վանի բարբառում բառասկզբում դառնում են պ, կ, տ, ծ, ճ 

և նրանց կողքին գտնվող ա ձայնավորը դառնում է °, իսկ պ, կ, տ, ծ, ճ 

մնում են անփոփոխ և նրանց կողքին գտնվող ° ձայնավորն էլ մնում է 

անփոփոխ» (ԱՃՔՎԲ,20)։ 
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Աճառյանի այս դիտողությունն ավարտվում է հետևյալ 

եզրակացությամբ. «Վանի բարբառում ա ձայնավորը գտնվելով 

գրաբարյան թրթռուն պայթականից առաջացած խուլի մոտ, դառնում է °, 

և նրանց կողքին գտնվող ա ձայնավորն էլ մնում է անփոփոխ» (ն. տ.)։ 

Օրինակ` բան > պ°ն, դանակ > տ°ն°կ, գարի > կյ°րի և այլն։ 

Աճառյանը այդ օրենքը տարածում էր Մարաղայի, Խոյի, Սալմաստի, 

Ղարաբաղի, Շամախու բարբառների վրա։ 

Հետագայում պարզվեց, որ այդ օրենքը գործում է ավելի մեծ տարածքի 

վրա` Վասպուրականից Սյունիք, Արցախ։ 

Օրենքը գործել է նաև այն բարբառներում, որտեղ ձայնեղ 

պայթականները չեն փոխվել, ինչպես` բան > բ°ն, դանակ > դ°ն°կ, գարի 

> գյ°րի և այլն։ 

Հովհ. Մուրադյանը նկատում է, որ նշված դիրքում ա–ի քմայնացումը 

կապված է ոչ թե ձայնեղների խլացման հետ, այլ ժամանակին 

պայմանավորված է եղել տվյալ ձայնեղների արտասանական բնույթով, և 

որ ձայնավորների քմայնացումը ժամանակագրորեն նախորդել է ձայնեղ 

պայթականների խլացմանը (ՀՄՊՔ, 51, 92–93)։ 

Աճառյանը նկատել է, որ այդ դիրքում (ձայնեղ պայթականներից հետո) 

ո ձայնավորը մասամբ ստանում է քմային երանգ`(n̂)։ 

Այլ բարբառների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ «Աճառյանի 

օրենքը» վերաբերում է ոչ միայն ա ձայնավորին, այլև հետին շարքի բոլոր 

ձայնավորներին. Այսինքն՝ բառասկզբում ձայնեղ պայթականներից հետո 

քմայնանում են նաև ո, ու ձայնավորները` n̂// ö, ո ̈ւ։ 

Պարզվեց նաև, որ Ղարաբաղի, Մեղրու, Կարճևանի բարբառներում 

այդ նույն դիրքում հին ա–ի դիմաց ոչ թե ° է, այլ է ձայանավորը` բան > 

բէն, պէն, դանակ > դէնակ, տէնակ, դատարկ > դէռտակ, տէռտակ // 

տէրտակ, որը, անկասկած, զարգացել է ա> ° փոփոխությունից։ 

«Աճառյանի օրենքն» ընդհանրական բնույթ ունի. Վասպուրական – 

Սյունիք – Արցախ տարածքի բարբառներում ձայնեղ պայթականներից 



142 
 

հետո հետնալեզվային °, ո, ու ձայանվորները հնչյունափոխվել են` ա > ° 

// է, ո > n̂, ö , ու > ո̈ւ։ 

 

գ) Ձայնավորների երկբարբառացում 

 

Հայերենի ձայնավորների կրած պատմական փոփոխությունների 

համատեքստում երկու երևույթ ևս կարևոր են, որոնք հատուկ են 

բարբառներին և ամբողջացնում են ձայնավորների հնչյունափոխության 

դեպքները։ Դրանք են` 

ա) պարզ ձայնավորների երկբարբառացումը, 

բ) բաց (լայն) ձայնավորների արտասանության անցումը փակ (նեղ) 

արտասանության, որ կրում է համակարգային բնույթ։ 

Երկբարբառացման հատկանիշով հայտնի են մեսրոպյան պարզ ո և ե 

ձայնավորները։ Հին ո և ե ձայնվորները սկզբնապես արտասանվել են o 

(or, ordi), e (erek) հնչումով, հետագայում վերածվել են երկբարբառի vo 

(vor, vordi), ye (yerek)։ 

Ո ձայնավորը բաց (լայն) արտասանությունից ձգտում է փակ (սուղ, 

նեղ) արտասանության և ստանում u (ու) ձայնավորի երանգ, ապա 

շեշտվելով աստիճանաբար ձեռք է բերում ուօ երկբարբառային 

արտասանություն։ Ուօ երկբարբառը տարբեր բարբառներում տարբեր է 

հնչել. Վանի, Խոյի, Մարաղայի, Շատախի, Դիադինի և հարակից այլ 

բարբառների խոսվածքներում ընդգծված է հանդես եկել, իսկ Աշտարակի, 

Օշականի խոսվածքներում` թույլ։ Ըստ որում բառասկզբի և բառամիջի 

դիրքերում տարբերություններ է դրսևորում։ 

Բառամիջում ո–ն հնչում է ուօ (խոտ = խուօտ)։ (Նշենք, որ ո գրով հայ 

բարբառագիտության մեջ նշանակվում է երկբարբառային ուօ–ն, կյ n̂ղ = 

կյուօղ, կոթ = կուօթ, կոպ = կուօպ, հող // խող // ֆող = հուօղ, խուօղ, ֆուօղ 

և այլն)։ 

Բառասկզբի դիրքում ո–ն թույլ է հնչում` w կամ v (որ > ւոր, վոր, որբ > 

ւորփ, վորփ, ոտն > ւոտ, վոտ)։ 
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Ուօ երկբարբառն ունի մի այլ տարբերակ ևս, ինչպես նկատել է Ա. 

Ղարիբյանը, այն է, որ երկբարբառի երկրորդ բաղադրիչը e է (հող > խուէղ, 

կոպ > կուէպ…)։ 

Պատմական զարգացման ընթացքում որոշ բարբառներում սկիզբ 

առած երկբարբառացումը աստիճանաբար վերանում է, և բառամիջում ու 

բաղադրիչի անկումից հետո մնում է նախկին օ–ն (ո/օ), իսկ բառասկզբում 

այդ օ–ն [ւ, վ]–ի հետ դառնում է vo (վօ). այսպես առաջացել է վօ 

երկհնչյունը (Երևանի խոսվածքում` որդի > վօրթի, որ > վօր, ոչխար > 

վօչխար)։ 

Նույնպիսի բացատրություն պետք է տալ Ղարաբաղի և Սյունիքի 

խոսվածքներում բառամիջի ո–ի դիմաց հանդիպող է (ըէ) ձայնավորին։ 

Օրինակ` խնոցի > խընըէցէ, գորտնուկ > կյէռթնուկ, ոլոռն > հուլէռնը // 

հո ̈ւլէռնը, լող > լէղ, լըէղ, սովորել > սըվէրիլ, թագաւոր > թըքավէր // 

թաքավէր և այլն։ Նկատելի է. որ բառասկզբի օրինաչափությունը (ո > ուէ), 

գործել է նաև բառամիջում, այսինքն` ո > ուէ, ապա երկբարբառը 

պարզվել է, և արդյունքում մնացել է է։ Իսկ ուէ–ի վուէ տարբերակից ու 

ձայնավորի անկումով մնում է վէ // վըէ, օրինակ՝ ոչ > վէչ // վըէչ, որձ > 

վերց // վըէրց։ 

Հայ բարբառների մեկ ուրիշ տարածքում, երբ բառասկզբում ուօ // ուէ–

ից դեռ չէր առաջացել վ բաղաձայնը կամ ւ ձայնորդը, տեղի է ունեցել 

մենաբարբառացում և ուօ // ուէ կապակցություններում իշխել է ու–ն, 

ստացվել է ու (ուօ // ուէ > ու)։ 

Այս տարածքի բարբառներում տեղի է ունենում ո–ի սուղ (նեղ, փակ) 

արտասանության ձգտում, և ո–ի դիմաց այդ բարբառները ստանում են ու 

// ո̈ւ։ Այս փոփոխությունը հատուկ է Ագուլիսի, Մեղրու, Կարճևանի, 

մասամբ Ղարաբաղի և Սյունիքի բարբառներին։ 

 

Մեղրի` ով > հու/վ 

ոչ > ուչ 

ոչխար > ուխչար

որձ > ո̈ւրձ 

խոտ > խուտ 

ախոռ > ախուռ 

խաղող > խաղու 

ոռնալ > ռնիլ 
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խոզ > խուզ որձակ > ո̈ւրձ°կ

Կարճևան` խոզ > խուզ 

ծոպ > ծուպ 

կորկոտ – կուրկուտ 

լակոտ – լակուտ 

 

Ագուլիսի բարբառը Մեղրու և Ղարաբաղի բարբառների խոսվածքների 

միջև կարծես միջին դիրք է գրավում։ Եթե մի շարք բառերում 

բառասկզբում և բառամիջում Մեղրու բարբառի նման ո > ու, ապա որոշ 

բառերում բառասկզբում ո > է, մինչդեռ Ղարաբաղի և Սյունիքի 

բարբառներում ո–ն փոխված է ըէ–ի բառամիջում կամ միավանկ 

բառարմատում (փոր > փըէր, փոփոխել > փէխփէխիլ)։ 

Ագուլիս` ոչխար > էխչար, որձակ > էռծակ, որդնել > էռնիլ, ոջիլ > էջիլ և 

այլն։ 

Նշված բոլոր անցումների համար գրավոր աղբյուրները քիչ փաստեր 

են տալիս։ 

Ո–ձայնավորի անցման ուղին` 

 

 

 

 

 

Ե ձայնավորը ո–ի պես ձգտել է փակ (սուղ) արտասանության և 

ունենալով ի ձայնավորի փակ արտասանություն՝ շեշտվելով ստանում է 

երկբարբառային երանգ` իէ, որի արտասանության մեջ առաջանում է յ 

կիսաձայնի երանգ. Ձևավորվում է ի(յ)է հնչյունակապակցություն, որ 

մենաբարբառացման հետևանքով վերածվում է յէ, է, ի հնչյունական 

միավորների։ 

Կարծես նույն տարածքներում, որտեղ ո > ու, ե–ի դիմաց էլ հանդես է 

գալիս ի։ 

 

ո 

ուօ

ուէ 

ւուօ –– վուօ –– վօ 

ուօ ––––––––– օ
ու 

ւուէ –––––––– վէ/վըէ 

ուէ ––– է
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Կարճևան` եզն > իզնը  թել > թիլ 

բա
ռ
ա
ս
կ
զ
բո

ւմ
 

ելանել > ի'լիլ 

ես > իս 

երես > ի'րիս 

երևալ > ի'րիվ°լ

երեք > ի'րիքյ 

եփել > իփիլ 

բա
ռ
ա
մ
ի
ջո

ւմ
 

թև > թիվ 

խելք > խիլքյ 

ծեփ > ծիփ 

մեք > միքյ 

բերել > բիրիլ 

աւել > °վիլ 

շերեփ > շիրիփ 

քերել > քիրիլ 

 

Այստեղ էլ ե–ի երկբարբառացմանը (իէ) հաջորդել է 

մենաբարբառացումը, և առաջին բաղադրիրչի գերիշխող լինելու 

հետևանքով մնացել է ի։ 

Ե–ի երկբարբառացման ամբողջական պատկերը կլինի` 

 

 

 

 

Օրինակ՝ գրական լեազվում՝ ես > յես, երեկ > յերեկ, Եփրեմ > Յեփրեմ 

(ե > յե), 

Երևանի խոսվածքում՝ երթալ > էրթալ, երեկ > էրեկ (ե> է), 

Համշենի բարբառում՝ երթալ > էշտուշ (ե > է), 

Կարճևանի բարբառում՝ եզն > իզնը, ես > իս, թել > թիլ (ե > ի)։ 

Բառասկզբի ե–ի հնչյունափոխության ամենահին գրավոր 

վկայությունը Եզեկիէլ բառն է. եբր. yahazqel, բայց հայերենը վերցրել է 

հուն. իեզեկիել ձևից։ Այստեղ հայերեն ե դրված է հուն. ίε երկհնչյունի 

դիմաց։ 

Հր. Աճառյանը նշում է, որ հայերն այն գործածել են 540 թվականից (VI 

դար)։ Հունարենից փոխառվում է Եռեւս «քահանա» բառը, հետագա 

դարերում` Եզդին (պարսկ. yazdin) – 1033 թ., Եմենիկ (արբ. уемеn)` XII 

դար և այլն։ Ձեռագրերում է և ե ձայնավորները խառնվում են. նույն բառը 

ե–– իէ
յէ

է

ի
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սկսվում է ե//է–ով` մէն // մեն, եկեղեցի // էկեղէցի, երէց//էրէց…։ Սրանով 

կարող է հաստատվել երկու տառանշանների հնչյունական արժեքների 

նույնացման երևույթը։ 

Գրական լեզվին անցավ երկբարբառային յե արտասանությունը։ 

 

դ) Ձայնավորների համակարգային փոփոխություններ 

 

Ձայնավորների պատմական փոփոխությունների մեջ կարևոր 

երևույթներ են լայն բացվածքի արտասանություն ունեցող ձայնավորների 

փոփոխությունը ավելի նեղ (փակ, սուղ) ձայնավորների և հակառակը։ 

Այս երևույթը մասնագիտական գրականության մեջ անվանվում է 

համակարգային փոփոխություն։ 

Լայն բացվածքի ձայնավորների մեջ ամենից առաջ աչքի են ընկնում 

հետին շարքի ձայնավորները, որոնք ձգտում են փակ արտասանության և 

հետին շարքից անցնելով առաջնային շարք՝ քմայնանում են (ա > °, օ > ö, 

ու > ո̈ւ)։ 

Ա – ձայնավորը, որպես հետնալեզվային շարքի ստորին բարձրացման 

բաց արտասանության հնչյուն, ձգտում է փակ արտասանության` 

ունենալով երկու առաջընթաց շարժում. 

1. Ա > ° > է։ Ա > ° փոփոխությունը կատարվում է, երբ ա–ն հաջորդում 

է ձայնեղ պայթականներին, որոնք կա՛մ մնում են նույնությամբ, կա՛մ 

խլանում են, իսկ եթե ա–ն հաջորդում է խուլ բաղաձայններին, չի փոխում 

իր շարքը։ Այս փոփոխությունը բնորոշ է Վասպուրական – Սյունիք – 

Արցախ տարածքի բարբառներին։ 

 

Օրինակ բան > բ°ն, պ°ն

գառն > գ°ռ , կյ°ռ 

դանակ > դ°ն°կ, տ°ն°կ 

ձախ > ձ°խ, ծ°խ 

ջրաղաց > ջ°ղաց, ճ°ղաց 

Բայց՝

 

պատ > պատ 

կաթն > կաթ 

տանձ > տանձ 

ծալ > ծալ 

ճակատ > ճակատ 
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Հիշյալ տարածքի բարբառներում ա ձայնավորը ստորին 

բարձրացումից՝ °–ից, միջին բարձրացման անցնելով, վերածվում է է–ի. 

բան > բ°ն, պ°ն > բէն, պէն, 

դանակ > դ°ն°կ, տ°ն°կ > դէնակ, տէնակ, 

ջրաղաց > ջ°ղաց, ճ°ղաց > ջէղաց, ճէղաց և այլն։ 

Միջնադարյան գրավոր աղբյուրներում նկատելի է ա > է անցումը` 

դահեկան > դեհեկան // դեկան (Շնորհալի), ջրաղաց > ջեղաց։ Առաջին 

վկայությունը հասնում է մինչև XII դար (ՀՄՊՔ, 109)։ 

2. Ա – ձայնավորը ենթարկվում է մի այլ կարգի փոփոխության. մնալով 

նույն շարքում՝ ձգտում է փակ արտասանության և շրթնայնանում է, որի 

հետևանքով վերածվում է օ և ու ձայնավորների՝ ա > ° > օ > ու։ 

Ժամանակակից բարբառներում շրթնայնացած ° ձայնավոր գոծածում են 

Բայազետի և Մոկսի բարբառների որոշ խոսվածքներ։ Ա > o 

փոփոխությունը տալիս են Հաճընի, Ագուլիսի և Համշենի բարբառները։ Ա 

> ու փոփոխությունը կատարվում է Սվեդիայի բարբառում։ Օրինակներ` 

 

 Հաճըն աղ > օղ, աղբ > օխբ 

աղտ > օղտ, ամպ > օմբ 

ազգ > օզկ, առ > օռ  

բառասկզբի դիրքում 

 բարձ > պօյծ, բան < պօն

գալ > կօլ, ծառ > ձօռ 

լար > լօր, համ > հօմ 

հաւ > հօվ, բակ > պօգ 

գազան > կազօն 

ճակատ > ջագօդ 

դանակ > տանօգ 

աման > ամօն  

 

բառամիջում 
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Սվեդիա` ա > ու անցում կատարվում է իբրև ա > օ փոփոխության 

հաջորդ աստիճան` բոլոր բաղաձայններից առաջ և շեշտված դիրքում։ 

 

աղբ > ուխպ 

ամպ > ումբ 

աղտ > ուղդ 

արջ > ուրճ 

ափն > ուփ 

 

բառասկզբում 

բարձ > պուրծ 

բարձր > պունծըր

զարկ > զուրկ 

ժամ > ժում 

խազ > խուզ 

երազ > իրուզ  

թաթ > թութ 

թառ > թուռ 

թաս > թուս 

լար >լուր 

ամառն>ամուռ

աման> °մուն 

 

բառամիջում 

 

Համշեն` ա > օ փոփոխությունը կատարվում է միայն ռնգայիններից 

առաջ. 

 

աման > օմօն 

ամառն > օմառ 

ականջ > օնգօջ 

անալի > օնլի 

ամաչել > օմչընուշ

բանալ > պօնուշ 

ամբար > օմբար

ամիս > օմիս 

ամպ > օմբ 

անիծ > օնիծ 

բան > պօն 

բերան > պէրօն 

 

Ու ձայնավորը, որպես հետնալեզվային վերին բարձրացման շրթնային 

ձայնավոր, ունենում է մի առաջընթաց և մի հետընթաց շարժում. Շարքի 

փոփոխումով (հետինից առաջինին անցնելով)՝ քմայնանում է և 

վերածվում ո ̈ւ ձայնավորի, իսկ հետընթաց շարժումով (փակ 

արտասանությունից բացին և վերին բարձրացումից միջինին անցնելով)՝ 

վերածվում է օ–ի. ու > ո̈ւ // օ (ö)։ 
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Այս փոփոխությունները բնորոշ են ժամանակակից եզրային մի շարք 

բարբառների, առանձնապես Սյունիք–Արցախ տարածքին։ Ու–ն փոխվում 

է ո̈ւ–ի ձայնեղ պայթականներից հետո, իսկ խուլերից հետո վերածվում է 

օ–ի։ 

Ձայնեղից ձայնեղին անցումը հատուկ է Մեղրու և Կարճևանի 

բարբառներին, ձայնեղից անցումը խուլերին` Ղարաբաղի բարբառին։ 

Օրինակ` 

 

բուրդ > բո ̈ւրդ, պո̈ւրթ պտուկ > պտօկ

դու > դու, տո ̈ւ կուժ > կօժ 

դուրս > դո̈ւս, տո ̈ւս կուռն > կօռնը 

դուր > դո̈ւր, տո ̈ւր  տուն > տօն 

ձու > ձու, ծո̈ւ  ծուծ > ծօծ 

ձուկն > ձուկուն, ծո ̈ւկնը ծուռ > ծօռ 

ջուր > ջո̈ւր, ճո ̈ւր  շուն > շօն 

 

Ու>օ տեղի է ունենում այն բարբառներում, որտեղ տեղի է ունեցել ո>ու 

հնչյունափոխությունը։ Օրինակ, Մեղրու, Կարճևանի, Գորիսի, 

Ղարաբաղի և հարակից այլ վայրերի խոսվածքներում` թուզ>թօզ//թօզնը, 

թութ>թօթ, թուղթ>թոխտ, խունկ>խօնգ, խուրձ>խօրձ//խօրթնը, ծուխ>ծօխ, 

կուրծք>կօրծ, մուկն>մօկնը, մօկուն, նուռն>նօռնը, կուտ>կօտ և այլն։ 

Կարող է և կայուն լինել կամ տալ ո ̈ւ. դուրս>դո̈ւս, տո ̈ւս…։ 

Ղարաբաղի բարբառում տեղի է ունեցել ու> ö փոփոխոթյունը. ուլ > հöլ, 

հöլեր (հո ̈ւլ°ր°ծ)։ Կա նաև՝ հöլ կենալ՝ «ցլամարտին մասնակից լինել»։ 

Ո ձայնավորը երկու առաջընթաց շարժում ունի. ձգտելով փակ 

արտասանության և միջին բարձրացումից վերինին անցնելով՝ փոխվում է 

ու–ի, որն արձանագրվում է այսօր կիլիկյան և արևելյան տարածքի մի 

շարք բարբառներում, հմմտ. Մեղրի` ոչխար > ուխչար, խոզ > խուզ, ախոռ 

> ախուռ, կորկոտ > կուրկուտ, խոտ > խուտ և այլն։ 
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Շարքի փոփոխումով հետնալեզվայինից առաջնալեզվայինին 

անցնելով (բաց արտասանությունից փակին անցնելով)՝ վերածվում է օ–ի 

(քմայնանում է. ձոր > ձöր, ծöր, Ծամձոր > Ծէմծöր։ 

Ո>ու անցումը հնչյունափոխական հին երևույթ է, այն առկա է միջին 

հայերենի սկզբնագիր աղբյուրներում։ 

Օր.` Աստուած թուղու (փոխ. թողու), (1058 թ.), Թումասու (< Թոմաս) 

(1064 թ.)։ 

Ի ձայնավորը առաջնային շարքի ամենանեղ բացվածքի ձայնավորն է 

և առաջընթացի հնարավորություն, փոփոխություն չունի։ 

Ե–ն` առաջնային շարքի մյուս ձայնավորը, բարբառներում ձգտում է 

նեղ արտաբերման, դառնում է ի` 

 

երիկամն > իրիկամ, իլիգօմօն երեք > իրէք, իրիք 

երեկոյ > իրիկուն, իրիգուն երեց > իրից 

երես > իրէս, իրիս երիցակին > իրիցկին, իրիսկին 

 

X դարի գրավոր աղբյուրներում հանդիպում են` իրիցու, իրիցոյ, 

իրիցանու, իրիցակին, իրիցկին, իրիցորդի, երեք >իրեք, երեկոյ >իրիկուն, 

յիրիկուն, երիկամն >իրիկամն, իրիկմին և այլն։ 

Ե>ի փոփոխությունը Վանի բարբառում գործում է տարբեր դիրքերում` 

աւերել > ավիրել, բերել > պիրել, երեկոյ > իրիկուն, հերիւն > խիրուն, 

շերեփ > շիրեփ, քերել > քիրել։ 

Սա առկա է նաև Սյունիք–Արցախ տարածքում, Թիֆլիսի բարբառում՝ 

մեծ > մինձ, քեզ > քիզ, դեղ > դիղ, Սվեդիայի բարբառում՝ դեղ > տիղ, ընկեր 

> ինգիր և այլն։ 

Ի>է փոփոխությունը հատուկ է Սյունիք–Արցախ տարածքի և Անտիոքի 

շրջանի մի շարք վայրերի խոսվածքներին։ Հատուկ է, օրինակ, Մեղրի–

Ղափան–Գորիս–Սիսիան–Ղարաբաղ տարածքների խոսվածքներին` 

ամիս>ամէս, անոթի>անօթէ, լիրբ>լէրփ, խնամի>խնամէ, խնոցի>խընըէցէ, 

ծիծ>ծէծ, ծըէծ, ծիտ>ծէտ//ծըէտ։ 
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Անտիոքի շրջանում ի>է հնչյունափոխության ժամանակ երբեմն է–ին 

փոխարինում կամ զուգահեռաբար հանդես է գալիս էյ երկհնչյունը։ 

Օրինակ` ամիս>°մէս, գին>կէն//կէյն, գիր>կէր//կէյր, դեղին>տիղէյն, 

ծիծ>ձէյձ, ծին>ձէն, կարմիր>գ°րմէր, ձի>ծէն, միտք>մէյդք, 

մոխիր>մ°խխէր… 

Ի>°//ա փոփոխությունը ի–ի փոփոխության հաջորդ աստիճանն է։ Այս 

փոփոխությունը հատուկ է Սյունիքի բարբառներից` Կարճևանի և 

Կաքավաբերդի բարբառներին, Անտիոքի բարբառներից` Սվեդիային։ 

 

Կարճևան` ծիծ > ծ°ծ, ծին > ծ°ն, կիր > կյ°ր,

 միս > մ°ս, վիզ > վ°զ, քիթ > քյ°թ

 սիրտ> ս°րտ, կնիկ > կընագյ, հինգ > հանքյ 

 միտք > մատքյ , տիկ > տագյ  

  

Սվեդիա` ի > °//ա.

 

Գ, կ, ք. և ն բաղաձայններից առաջ՝ աղիք>°ղղ°ք, երկինք>իրգ°նք, 

զատիկ> զ°դ°գ, թի>թ°ն, ժանիք > ժ°ն°ք, ինն>°ննը, հինգ>հ°նգ, 

մարմին>մ°րմ°նք… 

=աղաւնի>աղըվնա, այգի>իկկա, բարդի>պարդա, գարի>կարա, 

գինի>կինա, խնամի>խընամա… 

Ի>այ բացառիկ հնչյունափոխությունը հատուկ է Ագուլիսի բարբառին. 

 

թի > թայն  քիթ > քայնթ  ծիծ > ծայծ 

ինն > այնը  միտք > մայտք ծիծաղ > ծայծաղ 

սիրել > սայրիլ  միս > մայս պղինձ > պղայնձ 

սպիտակ > սպայտակ կծիկ > կըծայգ քիստ > քայստ 

ցին > ցայն  կիր > կայր  
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XIII–XIV դդ. ձեռագրերում` Սարգէս, Գրեգոր, յաւետեանս, շառաւեղն, 

մինչեւ, ուղեղ (>ուղիղ), լուսաեղձ (<լուսաիղձ), պեղծ և այլն։ 

Է ձայնավորին հատուկ է հետադարձ նույնպիսի շարժում, որպիսին 

հատուկ էր ի –ձայնավորին, և փաստերն արձանագրվում են համարյա 

նույն վայրերում։ Երևույթն այսօր առկա է Կարճևանի, Մեղրու, 

Ղարաբաղի, Ագուլիսի բարբառներում։ 

Օրինակ` 

 

Գրաբար Կարճևան, Մեղրի, Ղարաբաղ Ագուլիս

տէր տար, տ°ր տայր 

պէտք պատքյ, պատկ  պայտքյ 

մէջ մանջ, մաջ, մաչ  մաջ 

ամէն օմման, ամման ամման 

է ա, ° ա, °

 

Գրավոր աղբյուրներում է–ի դիմաց որպես օժանդակ բայ` ա (որից 

հետո նաև յ` այ), առաջին անգամ հանդիպում է XIII դարերում։ Հալիձորի 

«Խաչին խութ» վայրի մի խաչքարի պատվանդանի արձանագրության մեջ 

գրված է «Ով զայս գիրս խափանելոյ ջանա` յիմոց կամ աւտարաց, ։ՅԺԸ։ 

հայրապ(ետ)ացն նզաված եղ(իցի), մասն ոյ բաժին Յուդայի առցէ. 

հաստատ այ գիրս» , – գրված է շուրջ 1265 թ.(ՀՄՊՔ, 125)։ 

Է>այ. միջնադարյան գրավոր աղբյուրներում` մարգարէ > Մարգարայ, 

Եղիշէ > Եղիշա։ 

 

2. ´²Ô²Ò²ÚÜÜºðÆ ä²îØ²Î²Ü öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÀ 
 

Հաշվի առնելով բաղաձայնների որոշակի հակադրությունները` 

ձայնեղություն և խլություն, շնչեղություն և ոչ շնչեղություն և այլն՝ 

բաղաձայնական համակարգը բնութագրվում է պայթական ու 

պայթաշփական հնչյունների եռաստիճանությամբ, շփականների 

երկաստիճանությամբ և ձայնորդների մենաստիճանությամբ։ Եռաս-
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տիճանությունը դրսևորվում է, մի կողմից, շնչեղության և ոչ շնչեղության, 

մյուս կողմից, ձայնեղության և խլության, երկաստիճանությունը` 

ձայնեղության և խլության հակադրությամբ։ 

Հայերենի բաղաձայնական համակարգի այսպիսի բնութագիրը շատ 

ընդհանուր, վերացական բնորոշում է, որովհետև նրանում փաստորեն 

անտեսվում են տարբեր կտրվածքներում (համաժամանակյա, 

տարժամանակյա) բաղաձայնների կրած պատմական 

փոփոխությունները։ Ուստի բաղաձայնների հիշյալ տեսակների վրա 

կանգ առնենք առանձին–առանձին։ 

 

ա) Ձայնորդներ 

 

Ձայնորդների բնորոշ կողմը ձայնի և աղմուկի հարաբերության 

հարցում աղմուկի նկատմամբ ձայնի գերակշռումն է։ Թեև հայերենի 

ձայնորդները բնորոշվում են մենաստիճանությամբ, սակայն նրանցում էլ 

կան զույգեր, որոնք հակադրվում են ոչ միայն ձայնեղության և խլության 

կամ շնչեղության և ոչ շնչեղության հատկանիշներով, այլև 

ռնգայնությամբ և թրթռունությամբ (մ։ն, ռ։ր)։ 

Ժամանակակից հայերենի ձայնորդները` լ, մ, ն, ր, ռ, յ, աննշան 

բացառություններով հանդերձ, չեն տարբերվում բարբառներում եղած 

ձայնորդներից։ Իսկ հին հայերենում՝ գրավոր լեզվի առաջին փուլում, 

ձայնորդների կազմը այլ էր`լ, ղ, մ, ն, ռ, ր, յ, ւ։ 

Լ ։ Ղ – Գրավոր լեզվի առաջին շրջանում լ և ղ տառերով 

արտահայտված հնչյունները ներկայացնում էին լ–ի (հնդեվր. ℓ) 

արտասանական տարբեր որակներ։ Նախկին ղ–ն այսօրվա 

հետնալեզվային ձայնեղ շփականը չէր, այլ հանգում էր հնդեվրոպական 

ℓ–ին, որը հաստատում են համեմատական քերականության տվյալները. 

աղ< sald, եղն < elno, եղևին <elew (ին մասնիկ է, արմատը` եղև. հնխ. eleu), 

ուղի < ul։ 

Փոխատու լեզվի ւ –ն հայերենում ղ է. օրինակ, հուն. ς > 

Աղեքսանդր, σς > Ղազար, κς > Ղուկաս։ 
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Այս փաստերից եզրակացնում ենք, որ ղ–ն ունեցել է ձայնորդ լ–ի 

արժեք։ Սակայն ծագում է մի կարևոր հարց. արդյոք նույն հնչյունի 

համար երկու տա՞ռ էր ստեղծված։ Իհարկե, ո՛չ։ Դա կլիներ 

ավելորդություն։ Ճիշտն այն է, որ հին հայերենն ուներ երկու տեսակ ℓ, 

որոնք միմյանցից տարբերվում էին արտասանական, հնչյունական ու 

հնչույթաբանական առանձնահատկություններով։ 

1) Քանի որ այբուբենում լ–ի և ղ–ի համար կան առանձին տառեր, ապա 

դա նշանակում է, որ դրանք գիտակցվել են իբրև առանձին հնչույթներ։ 

Այդ հիմքի վրա ստեղծվում էին նվազագույն այնպիսի 

հակադրություններ, որոնց մեջ լ և ղ հնչույթները իմաստատարբերակիչ 

դեր էին կատարում`ալի ։ աղի, կալ ։ կաղ, ցոլ ։ ցող։ 

Բառի մեջ դիրքային կիրառությամբ լ և ղ բաղաձայնները 

տարբերություններ են դրսևորում։ Լ–ն գործածվում է համարյա բոլոր 

դիրքերում, ավելի հաճախակի` բառասկզբում։ 

Ղ–ն, ընդհակառակն, սահմանափակ կիրառություններ ունի։ 

Բառասկզբում բնիկ հայերեն բառերն այդ հնչյունը չունեն։ Եթե 

հնդեվրոպական ծագման բառերը բառասկզբում ունեն լ, ղ–ի վերածվելիս 

նրանից առաջ ընդունում են ձայնավոր հնչյուն (հմմտ. bhrevr>աղբիւր, 

bhratēr>եղբայր, endh>աղանձ, lug>եղուկ)։ Ուրեմն այն բառերը, որոնք 

սկզբում ունեն ղ, նշանակում է փոխառություններ են։ Բառասկզբի ղ–ի 

արտասանությունը խորթ էր հայերենի հին շրջանին։ 

Բառամիջում ղ–ն հանդիպում է (աղբ, աղտ, թուղթ, յաղթել, աղջիկ, 

եղբայր…), սակայն, ի տարբերություն լ–ի, չի հանդիպում յ–ից հետո 

(հմմտ. այլ, գայլ, փայլ, սայլ, քայլ, կայլակ, թոյլ, բոյլ, խոյլ, ծոյլ, ձոյլ, յոյլ)։ 

2) Լ և ղ բաղաձայնները դասական հայերենում ինքնուրուն հնչույթներ 

էին. առաջինը լեզվատամնային կողքային ձայնորդ, երկրորդը` 

հետնալեզվային բաղաձայն։ 

3) Լ–ի և ղ–ի ինքնուրույն հնչույթ լինելը հաստատում են նաև այն 

բառերը, որոնք հայերենի տարբեր բարբառներում հանդիպում են լ–ով 

կամ ղ–ով` 
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ջիլ – ջիղ ծիլ – ծիղ 

բլոջ – պղոճ  տիլ – տիղմ 

էլած (լ°ծ) – եղած մլել – մղեղ 

էլել (լ°լ, լէլ) – եղել շալ (շօլ) – շաղ

հոլ (իկ) – հող  

 

Ղ–ն առաջացել է կատկային լ–ից, որը թանձրանալով վերածվել է 

հետնալեզվային շփական ձայնեղ բաղաձայնի։ Հ. Աճառյանի կարծիքով 

այդ երևույթը որոշակի էր գրաբարում։ Միջին շրջանում ղ–ն արդեն 

հետնալեզվային շփական ձայնեղ ղ–ն էր, որն արդեն լծորդվում էր նույն 

շարքում արտաբերվող խուլ շփական խ–ի հետ։ Գրավոր աղբյուրներում 

հանդիպում են թուխթ, շխթայ, յախթել և այլն, որոնց մեջ ղ–ն լծորդվում է, 

ինչպես երևում է, ոչ թե լ–ի, այլ խ–ի հետ։ Սա նշանակում է, որ ղ–ն 

ինքնուրույն ձայնեղ, հետնալեզվային շփական հնչյուն էր և հաջորդելով 

խուլ պայթականի` թ–ի, առնմանությամբ վերածվում է խուլ շփականի` 

հետնալեզվային խ–ի։ 

Մ ։ Ն – Ռնգային ձայնորդներ են, որոնք լեզվի բոլոր շրջաններում, 

ինչպես նաև հնդեվրոպական նախալեզվում և փոխառյալ բառերում 

պահում են իրենց որակը։ Այսպես` մ–ն համապատասխանում է 

հնդեվրոպական լեզվի մ–ին. մայր<mater, մատն<māt, մեք<mes, 

մանր<mǝnu։ 

Այդպես էլ ն–ն համապատասխանում է հնդեվրոպական ն–ին՝ 

նաւ<nau, նետ<nedo «եղեգ» և այլն։ 

Նույնը փոխառյալ բառերում` 

հուն. κ> մեքանայ, մեքենայ, s> մնաս «կշռի չափ», 

ասոր. magallǝa > մագաղաթ, 

պհլ. mātak > մատակ, nāmak > նամակ, naft > նաւթ, naz > նազ և այլն։ 

Հայերենի ռնգայինները նախապատմական և պատմական շրջանների 

բոլոր էտապներում պահել են արտասանական կայունություն։ 

Մասնակի շեղումներ կան. 



156 
 

մերկ բառը ստուգաբանորեն կապվում է հնխ. *nogu արմատի հետ. 

հայերենը նախաձևի N–ի դիմաց ունի մ։ Հնդեվրոպական բոլոր լեզուները 

N–ն պահպանել են, միայն հայերենն ու իրանյան լեզուները N–ի դիմաց 

ունեն M։ 

Ժամանակակից որոշ բարբառներում (Սյունիք, Արցախ և այլն) անուն 

բառը հնչում է անում, անըմ ձևերով, որտեղ ոչ թե գործ ունենք ն>մ 

հնչյունափոխության հետ, այլ, ինչպես բացատրում է Մեյեն, 

հնաբանությունն է դեր խաղացել. հնդեվր. nomn նախաձևից m–ն անցել է 

անում, անըմ ձևերին, իսկ գրական լեզվի անուն բառի վերջին ն–ն կա՛մ 

առնմանության, կա՛մ m–ի անկման հետևանք է։ 

Մ–ն շրթնային պայթականի մոտ արդյունք է ն–ի առնմանական 

փոփոխության – ակն–ական>ակամբ, քաջութիւն–քաջութեան–

քաջութեամբ։ 

Նույնը փոխառյալ բառերում` պհլ. anbar>ամբար, 

anbartavan>ամբարտավան, anbartak>ամբարտակ, anboh>ամբոխ և այլն։ 

Ռ ։ Ր – թրռուն ձայնորդ հնչույթներ են, միմյանց հակադրվում էին 

բառամիջում և բառավերջում։ 

Օրինակ` 

 

առու ։ արու հառ ։ հար 

ուռ ։ ուր կառ ։ կար 

սեռ ։ սեր սառ ։ սար 

վառ ։ վար  մառ ։ մար 

 

Բառասկիզբը երկու հնչույթների համար բացառված դիրք է։ Եթե 

բառասկզբում կա ռ, ապա դա լինում է փոխառյալ բառերում. եբրայերեն` 

ռաբբի, ռաբունի, պահլավերեն` ռազմ, ռազմիկ, ռոճիկ, հունարեն` ռետին։ 

Միայն ռունգն բառը հնդեվրոպական ծագում ունի (srungh)։ Ր–ով սկսվող 

բառերից րոպե բառն է մնացել (միջին շրջանում արհեստական ձևեր էին 

ստեղծում (տրուպ – րուպ, ռաբբունի–րաբբունի)։ 
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Հնդեվրոպական բառասկզբի ր–ն հայերենում միշտ ստանում է 

նախահավելված (ա, ե, ո ձայնավորներից որևէ մեկը)։ 

Բառամիջի և բառավերջի ռ և ր ձայնորդները հավասարապես սերում 

են հնդեվրոպական ռ–ից և ր–ից, ռ–ն ր–ի դրսևորումներից մեկն է, երբ ն–

ից առաջ է (առնել, առն, բեռն, դառն, նուռն, ամառն, ընթեռնուլ և այլն)։ 

Կան բացառություններ`բոռ, ծուռ, դեռ, կռունկ, մեռանել, հեռի, փեռեկել, 

առեւծ։ Սրանցում ռ–ն ն–ից առաջ չէ։ Սրանցից բոռ և ծուռ բառերը 

բարբառներում ունեն ն–ով ձևի (պօռնը, պուռնը, ծօռնը, ծուռն, ծուռը 

(առաջինները՝ Ղարաբաղ, երկրորդները` Երևան, Նորք – Մարաշ)։ 

Հայոց լեզվի պատմության բոլոր շրջաններում ր և ռ ձայնորդները եղել 

են և կան իբրև ինքնուրույն հնչույթներ։ 

Միջնադարում, ինչպես նաև արևմտահայ որոշ բարբառներում ռ–ից 

առաջ հնչում է թույլ ը (արբ. rayis > ռայիս, «կառավարիչ, գլխավոր» // 

ըռայիս, rub>ըռուպ «մեկ քառորդ մասը», rafig>ըռափիկ «ընկեր, բարեկամ» 

և այլն)։ 

≈Որոշ բարբառներում ռ և ր ձայնորդ հնչյունները արտասանությամբ 

նույնանում են և միավորվում մի հնչյունի մեջ`ր–ի արտասանական 

որակով։ Դա բնորոշ է Թիֆլիսի բարբառին, Ղարաբաղի բարբառի Տումի 

գյուղի խոսվածքին (դուռն > տօրնը, տօրը, մեռեալ է > մըէրալ ա, գոռգոռալ 

> կյո̈ւրկյո ̈ւրալ, բեռն > պըէրնը, ուռի > hօրէ)։ 

Այս երևույթը կա նաև գրավոր աղբյուրներում։ 

Գրիգորիսի «Քննութիւն բնութեան մարդոյ եւ նորին ցաւոց» գրքում` 

արողջ, արողջեալ, արողջութեան, մորացայ (< մոռացայ) և այլն։ 

≈ Բարբառներում լինում է և հակառակը. ր–ն արտասանվում է ռ։ Դա 

արտահայտվում է Վանի բարբառում (Աճառյանի վկայությամբ)`ծ, ճ, շ, չ, 

վ, ց, փ բաղաձայններից առաջ, Ուրմիայի (Խոյի) բարբառում (Մ. 

Ասատրյանի վկայությամբ)` թ, ծ, ց, չ, շ, ժ, տ, դ, ն, ս, ճ բաղաձայններից 

առաջ։ 

Նույն երևույթը գրավոր աղբյուրներում` Խոռեն, առպնճան (< ապարանջան) 

և այլն։ 
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≈ Ր–ն «փափուկ» արտասանության է վերածվում. Մեղրի, Կարճեան` 

հարյ (< հայր), մարյ (< մայր), տարյ (<տէր), Համշեն՝ (ր–ն դ, թ, 

բաղաձայններից առաջ դառնում է շ)` 

 

մարդ > մաշտ երդնուլ > էշտվըննուշ

մորթել > մօշտուշ երդումն > էշթվունք 

կարդալ > գաշթուշ երթալ > էշտուշ 

 

Նույն բարբառում զ, ժ, լ, ծ, ձ, ց, ճ, չ, ջ, ն, ս, տ բաղաձայններից առաջ ր–

ն դառնում է յ` 

 

զերծանել > զէյձնուշ զարնել > զայնուշ

արծաթ > այձաթ չորս > չօյս 

բարձր > պայսր  արտ > այդ 

հարցանել > հայցօնուշ սիրտ > սիյդ  

 

Այս օրենքը գործում է նաև Հաճընի բարբառում` 

 

ուրագ > ույօկ ջորի > ճիյի ջուր > ճույ

ուրախ > ույօխ  քար > քօյ չոր > չուէյ 

շարել > շայիէլ ալիւր > էլիյ հոր > ֆոէյ 

պարապ > բայօբ օր > էյ   

 

Վիմական արձանագրություններում` 

եյետ (> երետ «տվեց») – XIII դ. մի խաչարձանի վրա, այնել 

(<արնել<առնել) – 1279 թ. Մխ. Հերացի։ 

Յ. Ի տարբերություն մյուս ձայնորդների, յ և ւ ձայնորդները, բացի 

բաղաձայնական գործառույթներից, լրացուցիչ ձևով կատարում են նաև 

կիսաձայնավորական դեր` ձայնավորների հետ մասնակցելով 

երկբարբառների և եռաբարբառների վանկակազմությանը։ 
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Յ–ն հանդես է գալիս բոլոր դիրքերում`բառասկզբում`(յոյս, յարութիւն), 

բառամիջում (ծառայել, արքայական), բառավերջում (երեկոյ, քոյ, արքայ) 

և բոլոր դիրքերում արտասանվում էր որպես միջնալեզվային կիսաձայն յ։ 

Յ–ն ծագումնաբանական այլ հիմք ունի. մի շարք բառերում 

բառասկզբի յ–ն զուտ հայկական գոյացություն է` առաջացած ի նախդրից 

(թեև սա էլ գալիս է հնդեվրոպական in–ից)։ Օրինակ` 

յաւելուլ – աւել արմատից և ի նախդրից 

յածել – (ման գալ, թափառել) ած ––//–– 

յանգել – անկ ––//–– 

յառնել – ար ––//–– 

յարնչել, յարմար – հնդեվր. ar արմատից` ածանցմամբ 

յօդ «մարմնի անդամների կապ» – հնդեվր. au–dh արմատից 

Յ–ն բառամիջում ձայնավորների միջև ձայնակապի դեր է կատարում, 

գործածվում է «2 ձայնավորների միջև առաջացող հորանջի կանխման 

պահանջով» (ն.տ.). կամ բառի ածանցման, բարդացման պայմաններում 

պահպանվում է (ծառայ – ծառայութիւն, ծառայեցուցանի…)։ 

Բառասկզբի յ–ն հայկական երևույթ է. դա կա նույնիսկ այն փոխառյալ 

բառերում, որտեղ յ չկար։ Բառավերջում կա ա և ո ձայնավորներից հետո, 

ե–ից հետո յ–ն միացել է, և դարձել են է, իսկ ի և ու ձայնավորներից հետո 

ձուլվել է նրանց։ 

Բառասկզբի յ–ն աստիճանաբար արտասանությամբ վերածվում է 

կոկորդային հ շնչի և յղի, յատակ, յիշել, յաղթել, յոյն… բառերը հնչում են 

հղի, հատակ, հիշել… ձևով։ 

Գրավոր աղբյուրները հաստատում են յ–ի կրած փոփոխությունները, 

օրինակ` հատակ (< յատակ), հոգնամեղ (< յոգնամեղ), Հերերվաց (< 

յԵրերուաց) և այլն։ 

Հետո լինում են յ–ի և հ–ի աղավաղումներ (Յաթերք` փոխ. Հաթերք, 

յէնց // հայնց, հանց, հէնց, յարստութիւն` փոխ. հարստութիւն և այլն)։ 

Բառավերջի յ–ն աստիճանաբար ընկնում է (արքայ > արքա, երեկոյ > 

երեկո, զարմացայ > զարմացա)։ Փաստեր կան VI դարից` որդո Վասակա։ 

Հին հայերենի ձայնորդներից է նաև ւ հնչյունը։ 



160 
 

Դժվար է ասել, թե նախապես հնչյունական ինչ արժեք էր թաքնված 

այդ տառի տակ։ Վ–ն և ւ–ը հնչում էին նույն v տառի հնչմամբ։ Մաշտոցը 

գործածել է ւ–ը`ա, ե, ի ձայնավորներից հետո (կարաւտ, բեւր, բանիւ, 

բանիւք), ապա հարկադրված էր ո ձայնավորից հետո գործածել այլ 

տառանշան՝ –վ (ծով, գործով), որ հանդես էր գալիս նաև բառասկզբում 

(վանք, վնաս, վտանգ), փոխառությունների դեպքում ևս օտար v–ն 

բառասկզբում տառադարձվում էր վ–ով (պհլ. vang=վանգ//վանկ, 

varaz=վարազ), մյուս դեպքերում`ւ–ով (պարսկ. dev–դեւ, divan=դիւան…)։ 

Իւ երկբարբառի մեջ ւ–ը հնչում էր որպես պարզ ու ձայնավոր 

(ալիւր>ալիուր>ալյուր, սիւն>սիուն>սյուն), իսկ n–ից հետո, նրա հետ 

միասին հնչում էր որպես ու ձայնավոր (հուր, թուր, ջուր)։ 

Ձայնավորներից առաջ ու ձայնավորը արտահայտում էր v– հնչյունի 

արժեք (աստուած, նուէր, պատուոց)։ Սա հաստատվում է մի այլ փաստով 

ևս. ւ–ով վերջացող մի քանի բառեր (պատիւ, հաշիւ, թիւ, ազնիւ, անիւ) 

հոլովվելիս, ածանցվելիս կամ բարդվելիս սղում են ի– ձայնավորը, և ւ–ը 

հնչում է v` ու ձայնավորի միջոցով` անիւ – անուոյ, անուոց, անուաց, 

թիւ–թուոյ, թուական և այլն ։ 

Եթե նկատի է առնվում բոլոր դիրքերում v–ի արտահայտությունը, 

ապա պարզվում է, որ այն հայերենում ունի 3 ձև` վ (բառասկզբում և ո–ից 

հետո), ւ (բառամիջում և բառավերջում ա, ե, ի ձայնավորներից հետո) և ու 

(ձայնավորներից առաջ)։ 

Բառամիջում և բառավերջում ձայնավորից հետո հունարենը 

գործածում էր նույն v տառը` կազմելով , ,  երկբարբառները, 

որոնք նման են հայերեն աւ, եւ, իւ երկբարբառներին։ 

Ուրեմն, v բաղաձայնն արտահայտելու համար հունարենի երկու 

տառանշանների (, ) դիմաց հայերենը գործածել է երեքը` վ, ւ, ու, 

որոնցից ւ–ն և ու–ն համապատասխանում էին  և  տառերի արժեքին։ 

Տարբերությունը վ–ի մեջ էր, որ չկար հունարենում, իսկ հայերենում 

գործածվում էր ո–ից հետո և բառասկզբում։ 

Գրավոր աղբյուրներում ւ–ի և ու–ի փոխարեն հանդիպում է վ. 
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Արտավանայ  Սիսիանի Սյունի վանքի արձանագր., VIդ. 

գործիվ  

 

Քրթավաք (<Քրդաւագ) – 869 թ.

յԱվանէ (<յԱւանէ) – 981 թ.

Դավիթ (<Դաւիթ) –  992 թ.

  

հավանել   

յավիտեան 1271 թ.

ձիավորքն  

 

թվականութեան (>թուականութեան) – 881 թ., Վարդենիս, Մազրա 

Աղվանից (Աղուանից) –––//––– 

Թվ. – սկսած X դարից։ 

Հանդիպում են նույնիսկ 4 տարբերակով` ինչվի, ինչւի, ինչուի, ինչֆի։ 

Սկսած միջին հայերենի շրջանից, հայերենի բանավոր–խոսակցական 

տարբերակներում հին երկբարբառները և եռաբարբառները պարզվում, 

վերածվում են պարզ ձայնավորի, ւ–ն էլ կորցնում է իր ձայնորդական 

արժեքը և դուրս ընկնում գործածությունից։ Գրության մեջ եթե կա, ապա 

միայն բաղաձայնի կամ ձայնավորի արժեքով (աւագ, աւազ, արիւն, 

աղբիւր)։ 

Արևելահայերենում դուրս է ընկել ւ–ը, կա միայն ու տառի մեջ։ 

 

բ) Շփականներ 

 

Հին հայերենի շփականները` զ, ժ, խ, հ, շ, ս, վ, հետագայում համալրվել 

են ֆ, ղ հնչյուններով։ Սկզբում ձայնեղության և խլության 

հակադրությամբ հանդես էին գալիս ժ։շ, զ։ս զույգերը, իսկ հետագայում 

նաև` վ։ֆ, ղ։խ, հ։հ՛ զույգերը։ 

Ժ–Շ. Այս շփականները դիրքային սահմանափակույթներ չունեն. 

գործածվում են բառի բոլոր մասերում (սկիզբ, մեջ, վերջ)։ Սրանք 
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համակարգային փոփոխություններ չեն կրել։ Միայն որոշ բառեր 

բանավոր–խոսակցական տարբերակներում առանձին դրսևորումներ են 

ունեցել (շուրջ>ժուռ, շարժ>ժաժ, շրջան>սրջան, թշուառ>չվառ, 

վարժապետ>վառջապեդ (Մուշ), վաջաբեդ (Ն. Նախիջևան), վարջըբէդ 

(Համշեն), վարճապըիտ (Մարաղա), պատիժ>պատիճ (Ագլ., Ախց., Երև., 

Կր., Մկ., Մրղ., Ջղ., Վն.), պադիջ (Ալշ., Մշ.), բադիջ, (Զթ., ՆՆխ., Պլ.), 

բադինջ (Ակն) և այլն։ Պատիճ բառաձևը հանդիպում է նաև գրավոր 

աղբուրներում (XV դարի հիշատակարաններում))։ 

Զ–Ս. Հայոց լեզվի գրավոր պատմության առաջին շրջանում զ և ս 

գրերով հնչյունները ինքնուրույն հնչույթների արժեք ունեին, որոնք 

հակադրվում էին ձայնեղության և խլության հատկանիշներով` 

 

զարդ ։ սարդ զրահ ։ սրահ

զով ։ սով հազ ։ հաս 

զուտ ։ սուտ յոյզ ։ յոյս  

զուր ։ սուր  

 

Զ և ս բաղաձայնները բառի մեջ հանդես են գալիս բոլոր դիրքերում։ 

Բաշխման սահմանափակություն է նկատվում միայն բաղաձայնից առաջ 

ընկած դիրքում. ս–ն հանդես է գալիս խուլերից, զ–ն` ձայնեղներից առաջ` 

 

ազգ աստ 

ազդր զիստ 

ազն զուսպ 

եզն սխալ 

զգոյշ  սկիզբն 

զլանամ տատասկ

զնդան սպիտակ 

զրոյց  
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Ձայնավորների հնչյունափոխության դեպքում օրինաչափությունը 

կարող է «խախտվել»` սուգ>սգակից, սգաւոր 

զիստ > զստիկ 

զուսպ > զսպիմ 

զուտ > զտեմ 

 

Զ և ս բաղաձայնները ևս համակարգային փոփոխություններ չեն 

դրսևորում։ Առանձին բառերում տարբեր պատճառներով ձայնեղները 

խլանում են, և նրանց մոտ զ–ն փոխվում է ս–ի։ 

 

Անտիոքի խոսվածքները` ազբն > ուսպ  Սվեդիա, 

 ազբել > ասպիլ  

 

Վասպուրական, Արցախ` ազգ > ասկ, ազգական > ասկական  

Վան, Շատախ` ազգասէր > ասկասէր 

Գորիս, Ղարաբաղ`  ազբափայտ > ըսպափէտ 

 ազբն > ասպ 

 ազգական > ասկական  

 

Գրավոր աղբյուրներ` 

 

սգայութիւն  1046 թ. 

սգալեաց 

ասդեցեալ – 1154 թ. 

ասգս հայոց  –  1221 թ. 

ճգնասգեստ – 1307 թ. 

մարծպան (<մարզպան) – 1191 թ. Սանահին – պարզ բաղաձայնը 

բարդացել է։ 
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Ս–ն փոփոխություններ չի կրում։ Բարբառները կայուն են մնում 

նույնիսկ խուլերի ձայնեղացման հարևանությամբ։ Օրինակ, Սվեդիայի 

բարբառում` 

 

աստառ > ասդուռ հասկ > հուէսգ 

աստղ > ասդղ  հաստ > հէուստ 

նստել > նըսդիլ ստել > սըդիլ 

սպիտակ > իսբիդըգ աստուած > ասդուձ 

 

Ագուլիսի բարբառում որոշ բառերում ս սուլավանի դիմաց առկա է 

խուլ շփական հ–ն. 

ասել > ահիլ // նահիլ (ն–ն աճական է) 

տեսանել > տիհիլ 

Սա հիշեցնում է հնդեվրոպական s > հ փոփոխությունը (seno > հին, sub 

> հուպ)։ 

Խ–(Ղ). Խ–ն իբրև ինքնուրույն հնչույթ հակադրվում է կազմավորման 

տեղով իրեն մերձավոր հնչույթներին` կ–ին և ք–ին։ 

խայծ ։ կայծ 

ծախել ։ ծակել 

խաղ ։ կաղ ։ քաղ 

խոյր ։ կոյր ։ քոյր 

Հնագույն շրջանում հավանաբար խ–ն լծորդվում էր հ–ի հետ։ 

Ժամանակակից բարբառները փաստեր են տալիս, որոնց մեջ հին հ–ի 

դիմաց կա խ (հայր>խէր, հաց>խաց, հաւ>խավք, հարսանիք>խառնիս և 

այլն)և հակառակը, խ–ի դիմաց բարբառներն ունեն հ (խաղ>հաղ, 

խաղող>հաղող, հավող, խեղճ>հեղճ)։ 

Աճառյանը Ագուլիսի բարբառում նկատում է խ>հ փոփոխությունը 

բոլոր դիրքերում` 

բառասկզբին – խառնել>հառնիլ, խոր>հոր, խուրձն>հöռզնը, 

խռով>հռօվ, խրատ>հրօտ. 
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բառամիջում – ախոռ>ահուռ, ծախել>ծահիլ, ճախարակ>ճհարակ, 

նախիր>նահիր, փոխել>փահիլ. 

բառավերջում – կախ>կօհ, ծուխ>ծօհ, ձախ>ձöհ, քացախ>քացահ, 

փոխ>փուհ, փարախ>փարահ, տրեխ>տրէհ, սոխ>սուհ, գլուխ>գյըլո̈ւհ, 

թաթախ>թաթահ 

Մատենագրության մեջ խ>հ փոփոխությունը արձանագրվում է վաղ 

միջնադարում`912 թ.։ Առաջին օրինակը` ծախք բառի գործիականը` 

ծախաւք հանդիպում է ծահաւք գրությամբ։ 

Ապա` անհոնջ, հելամուտ – 1198 թ.։ 

Նույն հիշատակարանում կան և հ>խ փոփոխության նմուշներ` խլա 

(<հլա), ժախահոտ (<ժահահոտ)։ 

Սրանք հ ։ խ լծորդական շարքի միավորների հակադրության արդյունք 

են։ 

Սկսած X–XI դարերից՝ ղ ձայնորդի մեջ արդեն կայունանում է 

հետնալեզվային ղ ձայնեղ շփականը, և խ–ն լծորդվում է նրա հետ, որպես 

նրա խուլ լծակից հնչյուն։ 

Այդ հիմքի վրա էլ միջնադարյան մատենագրության մեջ խ–ի փոխարեն 

հանդիպում է ղ` 

շատ էր սղալն – 1227 թ. – Գ. Հովս. 

վասն սղալանաց – 1308 թ. 

անսղալ գոլով – 1317 թ. 

փաղչել – 1170 թ. 

Հետնալեզվային շփական ղ–ն խուլերից առաջ հնչում է որպես խ` 

քախց, ախքատ, թուխտ, բոխկ, հախթել … 

Որոշ բարբառներում, որտեղ խուլ պայթականներն ու 

պայթաշփականները տեղաշարժվել են դեպի ձայնեղների շարքը, ղ–ն չի 

փոփոխվում` աղտ>աղդ, աղտոտ>աղդօդ, բողկ>պօղգ, 

խղճմտանք>խըղջմդանք ( տ>դ)։ 

XII դարից գրավոր աղբյուրներում թուղթ բառը հաճախակի է 

հանդիպում թուխթ ձևով։ Այդպես էլ` շխթայս (1318 թ.), անյախթ (1317 թ.) 

և այլն։ 
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Վ–(Ֆ). Հին հայերենի շփական v բաղաձայնն արտահայտվում էր վ, ւ, 

ու տառերով` վաղվաղակի, գործով, թագաւոր, նաւ, հարուած, նուէր։ 

Շրթնատամնային այդ v–ի լծորդ ֆ–ն բացակայում էր հին հայերենում։ 

Օտարլեզվյան ֆ–ն հայերը նմանեցնում էին երկշրթնային շնչեղ խուլ 

պայթականի և փոխարինում փ բաղաձայնով կամ ընկալում էին w–

ձայնորդ բաղաձայնին մոտ հնչյուն։ 

Հմմտ. 

փառք<պհլ. farr, պրսկ. farr 

փասեան<հուն. vs 

փարսախ<պհլ. frasang, հյուս. պհլ. frasax 

փիլիսոփայ<ասոր. filisofa, հուն. s 

փոս<հուն.  

փառն<հուն. s, լատ. furuns 

Օտարլեզվյան ֆ–ն ներկայանում է ւ–ով։ Դրանք մեծ մասամբ 

իրանական փոխառություններ են` 

դրաւշ<պհլ. drafš, զնդ. drafša, պրսկ. drafš 

կաւշիկ<պարսկ. kafš, պհլ. kafšik 

տաւթ<պրսկ. taft, պհլ. tāftan 

աւշարակ<պրսկ. afšara, պհլ. afšarak 

աւրհնել<պրսկ. afrin 

Հայերենի բոլոր տարբերակների համար օտար ֆ–ի դիմաց հայերենի 

փ–ն ընդհանուր երևույթ է եղել. հին փոխառություններում չի պատահում 

որևէ բառի մեջ ֆ հնչյունը։ Դա հանդես եկավ հետագայում, այն էլ ոչ բոլոր 

տարբերակներում և ոչ բոլոր բարբառներում։ Այդ է պատճառը, որ այսօր 

էլ որոշ բարբառներ պահում են այդ փ–ն` ֆ–ի դիմաց։ 

Ֆ–ի հանդես գալը ոչ թե կապվում է օտար ազդեցությունների հետ, այլ 

բուն հայկական երևույթ է. հայերենին հատուկ է լծորդ հնչյունների 

հակադրությունը (բ ։ պ, դ ։ տ, գ ։ կ, ջ ։ ճ, ձ ։ ծ, զ ։ ս, ժ ։ շ). առանց 

հակադրության էին մնացել խ և վ բաղաձայնները, որոնք պատմական 

շրջանում համալրվեցին` բաց վանդակներում ունենալով 

համապատասխանաբար ղ և ֆ։ 
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Հայերենում կան դա հաստատող փաստեր` 

նաւթ > նաֆթ 

ինչւի, ինչվի>ինչֆի 

շնորհաւոր, շնորհւոր>Շնոֆոր 

Ֆ–ն խուլ շփական բաղաձայն է, որի գրավոր առաջին վկայությունները 

վերաբերում են XIII դարին. այն փոխ է առնված լատիներենի ֆ տառից։ 

Առաջին օրինակները տալիս են կիլիկյան սկզբնաղբյուրները` Պարոն 

Կոստանդինի դաշնագրում, Լևոն Գ–ի արտոնագրում, Սմբատ 

Գունդստաբլի աշխատանքներում և այլուր, որ նշանակում է, թե ֆ–ի 

առաջացումը կապվում է արևմտյան տարածքի բարբառների հետ, և 

պետք է կարծել, որ երևույթի սկիզբը հեռու չէ VIII դարից, որից հետո 

տարածվել է դեպի հարակից շրջանները (ՀՄՊՔ, I, 262)։ 

Հ–(Հ՛). Հին հայերենի շփական բաղաձայններից է, որի ինքնուրույն 

հնչույթի արժեքով հանդես գալը հաստատվում է հետևյալ 

հանգամանքներով` 

ա) Հայերենի բարբառների գերակշռող մասում կա այդ հնչյունը որպես 

կոկորդային խուլ շփական շունչ (հագագ)` ներառյալ այն բարբառները, 

որոնց մեջ այս հ–ի դիմաց խ է (հայ–խայ), և կամ խուլ հ–ի մոտ կա նաև 

ձայնեղ հ՛։ 

բ) Օտար լեզուներից (պրսկ., հուն., ասոր.) կատարված 

փոխառություններում այդ հ–ն արտահայտվում է հ տառով։ 

Օրինակ` հազար < պհլ. hazar 

հանգոյն «նման, պես» < hangōn 

հանդարտ < պհլ. handart 

հեշմակ «դև, սատանա» <պհլ. hešmak 

հեթանոս < ասոր. hetnos // hetanos, հուն. ε ̓́s 

հիւղ // հիւլէ < հուն. ü, լատ. hyle 

Սա նշանակում է, որ հ տառը ուներ նշված լեզուների հ հնչյունի 

արժեք։ 

գ) Հայերենի հետագա պատմության ընթացքում հ–ն մնացել է նույն 

որակով. մի շարք լեզուներից (արբ., հին ֆրանս., նոր պարսկ.) 
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կատարված փոխառություններում օտարլեզվյան հ–ն ներկայացվում է 

հայերեն հ տառով` 

արբ. hunar > հունար 

արբ. harami > հարամի 

պրսկ. hu >հու «շարավալից արյուն» 

պրսկ. gunahkar >գունահքար «մեղավոր» 

հ. ֆր. harnais > հառնէզ «կարասիք» … 

Ուրեմն` հ տառով արտահայտվել է հ հնչյունը` հայերենի զարգացման 

բոլոր փուլերում։ 

Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ ձայնեղ h'–ն հիմնականում առկա 

է այն բարբառներում, որոնք ունեն շնչեղ բաղաձայններ։ Ըստ որում, 

դրանցում h'–ն նույնպես հանդես է գալիս միայն բառասկզբում։ 

 

գ) Պայթականներ և պայթաշփականներ 

 

Ավանդաբար հին հայերենի բաղաձայնական համակարգում 

ընդունում են պայթականների և պայթաշփականների եռաշարք խմբեր` 

նկատի ունենալով ձայնեղության, խլության և շնչեղության 

հատկանիշները` 

բ, գ, դ, ձ, ջ – b, g, d, j, ĵ 

պ, կ, տ, ծ, ճ – p, k, t, c, č 

փ, ք, թ, ց, չ – ph, kh, th, c,̣ ĉ ̣

Դժվար է ասել, թե այս հնչյունները սկզբնապես ինչպես են հնչել։ Մի 

բան, սակայն, պարզ է. հայերենի և վրացերենի տառերի այբուբենական 

կարգը կատարված է հունարենի օրինակով, ըստ հունարենի այբուբենի 

տառերի դասավորության։ Դրանից էլ ենթադրվում է, որ իրար 

հանդիպադրվող տառերն ունեն հնչյունական նույն (գուցե նրան մոտ) 

արժեք։ 

Շնչեղ խուլերը` փ, ք, թ, ց, չ, միասնական են միայն բառասկզբի 

դեպքում. բոլոր բարբառները այդ դիրքում պահում են շնչեղությունը։ 
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Բարբառների մի մասում՝ բառամիջի և բառավերջի դիրքում, փ, ք, թ, ց, 

չ շնչեղ խուլերը փոխում են իրենց արտասանական որակը։ Օրինակ, Մշո, 

Սասնա, Համշենի բարբառների բազմաթից խոսվածքներում նկատելի է 

այդ երևույթը։ Համշենի բարբառի Տրապիզոնի խոսվածքից օրինակներ` 

 

չափել>չապուշ կթել>գըտուշ 

կանեփ>գօնէպ  թութ>թուտ 

հարսանիք>հայսնիկ փչել>փըճուշ 

մեք>մեկ խաչ>խաճ «եկեղեցի»

ծոց>ձօծ խնոցի>խընօծի  

 

Ինչպես երևում է, շնչեղ խուլերը վերածվում են պարզ խուլերի (փ>պ, 

ք>կ, թ>տ) կամ` չ>ճ, ց>ծ։ 

Այսպես է նույն խոսվածքում նաև նորագույն փոխառությունների 

հարցը` 

քօկ «արմատ» 

կապաղ «կափարիչ» 

ղօճ «խոյ» 

սիմիճկի յէղ «արևածաղկի յուղ» 

Ընդհանուր առմամբ նկատելի է, որ շնչեղ խուլերը հայերենի 

բարբառներում բառասկզբի դիրքում միասնական–միանշանակ 

արտասանություն ունեն, իսկ բառամիջում և բառավերջում վայրից վայր 

նրանց արտասանական որակը տատանվում է` թույլ շնչեղությունից 

մինչև ապաշնչեղացում։ 

Խուլ պայթականները` պ, կ, տ, և պայթաշփականները`ծ, ճ, 

բարբառներում արտասանական տեսակետից որևէ յուրահատկություն 

չեն դրսևորում՝ չհաշված այն, որ մի շարք բարբառներում պատմական 

փոփոխության են ենթարկվել` հիմնականում վերածվելով պարզ 

ձայնեղների (բ, գ, դ, ձ, ջ)։ 

Խուլերը դիրքային սահմանափակություն չունեն։ Միայն որոշ 

բարբառներում ռնգայիններից հետո չեն գործածվում, իսկ Կարինի, 
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Ախալքալաքի, Ախալցխայի և այլ բարբառներում բառավերջի դիրքում 

խլությունը այնքան էլ հստակ չէ. տատանվում են խուլի և ձայնեղի միջև 

(մատն>մատ, մուկն>մուկ, պատն>պատ, ձուկն>ձուկ)։ Եթե ավելանում է 

ձայնավոր հնչյուն, բարբառներում միջձայնավորային դիրքում, խուլերի 

ձայնեղացման օրինաչափությամբ, գերակշռում է ձայնեղությունը` մուկ–

մուգը, պատ–պադը, մատ–մադը, ձաք–ձագը։ 

Ձայնեղ պայթականները` բ, գ, դ, և պայթաշփականները` ձ, ջ, վայրից 

վայր ունեն արտասանական տատանումներ` ձայնեղության և խլության 

հատկանիշների սահմաններում։ Կիլիկյան, Սյունիքի, Արցախի, 

Վասպուրականի և այլ բարբառներում ձայնեղները պատմականորեն 

հնչյունափոխվել են խուլերի։ 

Շնչեղ ձայնեղ բաղաձայններ (բ', գ', դ', ձ', ջ') հատուկ են քիչ 

բարբառների (Արարատյան, Բայազետի, Մուշի, Կարնո)։ 

Պատմական ժամանակաշրջանում պայթական և պայթաշփական 

բաղաձայնները բարբառներում դրսևորում են հետևյալ 

տարբերությունները։ 

Առանց համեմատության եզրի, ընդհանուր գծերով եթե ներկայացնենք 

պատկերը բառասկզբի դիրքում, կարող ենք ասել հետևյալը։ 

Նույն պայմաններում բարբառների մի խումբը կունենա շնչեղ 

ձայնեղներ, մյուսը` պարզ ձայնեղներ, երրորդը` պարզ խուլեր, 

չորրորդը` շնչեղ խուլեր (բ', գ', դ', ձ', ջ' – բ, գ, դ, ձ, ջ – պ, կ, տ, ծ, ճ – փ, ք, թ, 

ց, չ), այսինքն` գործ ունենք լծորդական չորս տարբեր 

արտահայտությունների հետ (Դ'ուռ–դուռ–տուռ–թուռ, բ'էրան–բերան–

պէրան–փէրան)։ 

Բարբառների մի մասի բառասկզբի պարզ խուլերին մյուս մասում 

համապատասխանում են պարզ ձայնեղներ (պ, կ, տ, ծ, ճ – բ, գ, դ, ձ, ջ), 

օրինակ` տուն–դուն, ծիտ–ձիդ, կատու– գադու։ 

Մի այլ դեպքում նույն դիրքում, նույն բառերի սահմաններում բոլոր 

բարբառները կունենան շնչեղ խուլ բաղաձայններ (փ, ք, թ, ց, չ)։ 
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Փոփոխություններն ընթանում են երկու ուղիով` ձայնեղից խուլի // 

շնչեղ խուլի և խուլից ձայնեղի (բ, գ, դ… > պ, կ, տ // փ, ք, թ և պ, կ, տ… > բ, 

գ, դ…)։ 

Հայ լեզվաբանական գրականության մեջ այս փոփոխությունները 

բնութագրված են «տեղաշարժեր» եզրաբառով։ 

Հնդեվրոպական համակարգի համեմատությամբ հայերենում 

պահպանվել են շնչեղ ձայնեղներ և շնչեղ խուլեր, իսկ պարզ խուլերը 

վերածվել են շփականների կամ դուրս ընկել, և նրանց տեղը գրավել են 

ձայնեղներից առաջացած խուլերը։ Ահա, այս հիմքի վրա էլ առաջացել է 

եռաստիճան բաղաձայնական համակարգը։ 

Ժամանակակից բարբառների բաղաձայնական համակարգերը 

առաջացել են ինչ–որ ժամանակ` զուգահեռաբար գոյություն ունեցած bh, 

p, ph և b, p, ph համակարգերից` նրանց մեջ կատարված հետագա 

փոփոխություններով։ 

Հին հայերենի բ–ի դիմաց, օրինակ, բարբառներն ունեն 

բ', բ, պ, փ 

bh, b, p, ph հնչյունները, որոնք շնչեղության և ոչ շնչեղության 

հատկանիշով կազմում են զույգեր` bh, ph և b կամ p։ 

Պատմական փոփոխությունների հիմքում ընկած է եղել ձայնեղ 

պայթականների ձայնեղության կորուստը, այսինքն` ձայնեղ 

պայթականների ապաձայնեղացումը` 

bh – ph, b – p։ 

Դրա հետևանքով հնչույթաբանական մակարդակում առաջացել է 

հնչյունների գործառական ներքին հավասարակշռության խախտման 

վտանգ, որը կանխելու համար ծագել է խուլերի ձայնեղացման ձգտումը։ 

Սրանք էլ, ահա, ներկայացնում են (հայերենի պայթական և 

պայթաշփական բաղաձայնների պատմական փոփոխության) մի 

միասնական հնչույթաբանական գործընթացի հակադիր բևեռները։ 

Փոփոխությունների վերոհիշյալ երկու շարքերը` bh>ph, b>p, 

նկատվում են նաև Անանուն մեկնիչի (VII դար) կողմից գործածված 

բազուկ, պազուկ և փազուկ բառերից։ 
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Արևմտյան տարածքի մի քանի բարբառներում (Տիգրանակերտ, 

Մալաթիա, Ռոդոսթո և այլն) հին ձայնեղների դիմաց շնչեղ խուլեր ունեն 

բոլոր դիրքերում` 

 

բան>փան  ագի>աքի 

դադար>թաթար կարդալ>գարթալ

գարի>քարի ոջիլ>օչիլ 

ջորի>չօրի որձ>օրց 

 

Ղարաբաղի և Սյունիքի տարածքում` 

 

բան>պ°ն, պէն կծիկ>կըծէգ

ծաղիկ>ծաղէգ  տիկ>տեգ 

 

Բարբառներում կա նաև սրա հակառակ երևույթը` խուլերի 

ձայնեղացման երևույթը։ Խարբերդի, Ն. Նախիջևանի, Պոլսի, 

Տիգրանակերտի, Սեբաստիայի, Ասլանբեկի, Հաճընի, Համշենի, Զեյթունի, 

Սվեդիայի և այլ բարբառներում պ, կ, տ, ծ, ճ խուլերի դիմաց ունեն բ, գ, դ, 

ձ, ջ ձայնեղ պայթականները։ 

Օր.` ջագադ, ջագօդ, ջագուդ (<ճակատ) 

բանիր, բաներ, բէներ (<պանիր) 

բադիվ, բɯ̂դիվ, բադեվ (<պատիվ) 

գամք, գօմք (<կամք) … 

Այդ նույն պ, կ, տ, ծ, ճ խուլերը մի այլ խումբ բարբառներում մնացել են 

նույնը, չեն ձայնեղացել (կարոտ – կարօտ, պատ – պատ, մեծ – մեծ // կարճ 

– կարճ)։ 

 

դ) Հետնալեզվային պայթականների քմայնացումը 

 

Հետնալեզվային պայթական բաղաձայնները` գ, կ, ք, բոլոր դիրքերում 

քմայնանում են` գյ, կյ, քյ, որտեղ (յ) քմայնացման նշանն է։ Այդ երևույթը 
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հատուկ չէ բոլոր բարբառներին։ Այն առավելապես հատուկ է եզրային 

բարբառներին (Վասպուրական–Սյունիք–Արցախ…)։ 

Օրինակներ` 

 

գալիս >կյ°լիս, գյöլիս ագի>h°քյի

գնալիս > քյին°լիս ծագել (անորոշ դ.)–ծ°քյիլ 

ծագել (վաղ դերբ.)– > ծ°քյ°լ  կծիկ>կըծէգյ 

գարուն>կյարունք կնիկ>կընէգյ, կընագյ … 

գայլ>կյո ̈ւլ   

 

Բառասկզբի ք–ի ընդգծված քմայնացում են դրսևորում Վանի, Մոկսի, 

Դիադինի և հարակից այլ բարբառները` 

քամի > քյամի 

քանի > քյանի 

քաշեմ > քյաշեմ 

քեռի > քյառի 

Մեղրու և Կարճևանի բարբառներում բայի հոգն. I և II դիրքերի վերջին 

ք–ն քմայնանում է (մընանք–մընաքյ, գնանք–գյինէքյ…)։ 

Գ, Կ, Ք բաղաձայնները Աշտարակի և Գավառի Նորադուսի 

խոսվածքներում համապատասխանաբար դառնում են ջ, ճ, չ, հմմտ. 

 

գայլ > ջէլ կայծակ > ճէծակ քենի > չէնի 

գերանդի > ջէրընդի կենդանի > ճէնթանի քեռի > չեռի 

գեղ > ջէղ կեռ>ճէռ քիթ>չիթ 

գերեզման>ջէրէզման կիրակի>ճիրաճի  քոյր>չիր 

գինի>ջինի քերել>չէրէլ   

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, Ա., 55–163, Ե., 1972։ 

2. Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, 217–229, Ե., 1951։ 
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3. Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, 2, 238–242, Ե., 1951։ 

4. Հ. Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հ. I, 24–129, 204–

313, Ե., 1982։ 

 

3. ºðÎ´²ð´²èÜºðÆ ºì ºè²´²ð´²èÜºðÆ  
ä²îØ²Î²Ü öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÀ 

 
Մենաբարբառացումը հին երևույթ է, որ սկիզբ է առել դասական 

հայերենի շրջանում։ Գրավոր աղբյուրներում հանդիպում է ընկենուլ բայի 

ընկէց ձևը, որը պետք է լինի ընկեաց. նշանակում է` եա երկբարբառը 

փոփոխության է ենթարկվել խոսակցական լեզվի մեջ և փոխանցվել է 

գրական լեզու։ Տեղի է ունեցել զարգացման երկու ուղղություն, որ 

պայմանականորեն կարելի է կոչել արևելյան և արևմտյան` նկատի 

ունենալով տարածական կողմը։ 

 

Եա երկբարբառի փոփոխությունը 

 

Այս երկբարբառի զարգացումը ևս գնում է դեպի մենաբարբառացում։ 

Դասկան շրջանում շեշտազրկվելով՝ փոխվում էր ե պարզ ձայնավորի։ 

Այդ շրջանում էլ սկսվել էր նրա փոփոխությունը` չկապված շեշտի հետ 

(ընկենուլ–ընկեաց >ընկեց)։ Եա>ե փոփոխության զուգընթաց գործել է 

նաև եա>ա փոփոխությունը։VII դարից (631 թ.)` Բագարանի եկեղեցու 

շինության արձանագրությունից հասել է ամսեն (<ամսեան) բառաձևը։ 

XI–XII դարերում եա–ի փոփոխության սահմանները խիստ տարածվում 

են։ 

ա) Հնչյունափոխություն տեղի է ունենում բառերի ուղիղ ձևերում` 

ցորեն(<ցորեան)–1288 թ. 

տեղեկ(<տեղեակ)–1201 թ. 

մատենս(<մատեանս)–1303 թ. 

կորեկ(<կորեակ)–1376 թ. 

զկենքս(<զկեանս)–1376 թ. 

սենեկ(<սենեակ)–1341 թ. 



175 
 

որդեկ(<որդեակ)–1341 թ.(ՀՄՊՔ, 163) 

բ) Հնչյունափոխական նույն երևույթը տեղի է ունենում եար//նեար 

հոգնակերտ մասնիկների մեջ, և միջին հայերենում արդեն ձևավորվում 

են –եր//–ներ հոգնակերտները` 

բրջներս – 1206 թ., Անի 

գեղերն, գեղերս – 1210 թ., Հաղպատ 

հողերն, հողեր – 1215 թ., Անի 

տներ – 1215 թ., Անի 

աւրեր – 1213 թ. (ՀՄՊՔ, 163) 

Այդպես էլ` բերդեր, շներ, տաւներ, գետններ, բաներ, վաներ, կոմսեր, 

հացեր։ 

Մխ. Հերացու «Ջերմանց մխիթարութիւն» աշխատության մեջ` ոտներ, 

դեղեր, հիւանդութեներ, կաթներ, նիւթեր… Անսիզքում` ճորտեր, լճեր, 

աւրեր, որբեր, իրաւներ, ծայրեր և այլն։ Գրիգորիսի «Քննություն բնության 

մարդոյ» աշխատության մեջ` նեղեր, գաներ, լարեր, շտեր, ազգեր, խոցեր, 

մաշկեր, կոպեր, մաղձեր, ծնկներ, աչեր, կոճեր և այլն (ն.տ.)։ 

գ) Քերականական այլևայլ ձևերում. օրինակ, գոյականի կամ 

դերանվան հոլովական վերջավորության մեջ` 

իւրեան>իրեն 

իւրեանց>իրենց 

ամենսեան>ամենեսեն 

միմիեանց>միմենց 

հայրենեաց>հայրենեց//հերենեց 

գալստեան>գալստեն 

նախնեաց>նախնեց(ն.տ.) 

Ութիւն ածանցով գոյականների սեռական հոլովում` 

խոշորութեան>խոշորութեն, հայրապետութեան>հայրապետութեն, 

ուրախութեան>ուրախութեն(ն.տ.)։ 

դ) հին հայերենի անցյալ դերբայում` 

առաքելքս(<առաքեալքս)–1008 թ., Անի 

ապաւինել(<ապաւինեալ)–1050 թ., Անի 
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գլխակորել(<գլխակորեալ)–1304 թ. 

եղել(<եղեալ)–1304 թ. 

դարձել(<դարձեալ)–1341 թ. 

Այսպես էլ` ծովացել, շինել էր, չեմ յիշել, ասացել եմ, թաւալել եմ, 

կապել է, աւգնել 

են, հնազանդել էին, զարմացել եմ, տվել է, սահմանել են, ասցել են, 

կալել եմ, մեռել է, բերել էր, խաղտել էր, կտրել էր… 

ե) Ե խոնարհման բայերի անցյալ կատարյալի եզ. III դեմքի –եաց 

վերջավորության մեջ (եաց>եց)` 

աւետեց, գնեց, սպասաւորեց, ընծայատրեց, ստեղծեց, պատուեց, 

հրամայեց, յաւրինեց, խաբեց, հրապուրեց, ծաղկեց, գլխագրեց, փրկեց, 

աւերեց, յղրկեց, լսեց, ուզեց, հաստատեց (1181–1316 թթ.)–XII–XIVդդ. 

(ՀՄՊՔ, 166)։ 

Եա>ա փոփոխությունը կատարվում է եա>ե –ին զուգընթաց` 

սենակ (<սենեակ)–1040 թ., Անի 

հայկազան (<հայկազեան)–1313 թ. 

գեղագունաց (<գեղարքունեաց)–1204 թ., (Գ. Հովս.) 

Համազասպանց (<Համազասպեանց) –1211 թ., Սանահին 

Աբեսալմանց (<Աբեսալմեանց) –1214 թ., Սանահին(ՀՄՊՔ, 167) 

Սյունիքի տարածքում Կարճևանի բարբառում առկա է եա>ա 

փոփոխությունը` քար–քարար, ծառ–ծառար, սար–սարար, օնք–օնքար, 

այծ>°ծ–°ծ°ր, գայլ>գյո ̈ւլ–գյո ̈ւլ°ր (ն.տ.)։ 

Հին հայերենի եա երկբարբառը գրական լեզվին անցել է յա երկհնչյունի 

ձևով` ձիւն > ձեան> ձյան, լեարդ>լյարդ, որդեակ>որդյակ, 

կատարեալ>կատարյալ, տուեալ>տվյալ, դարձեալ>դարձյալ և այլն։ 

 

Աւ երկբարբառի փոփոխությունը 

 

Երկբարբառի փոփոխությունը տեղի է ունեցել օրինաչափորեն. 

գրական լեզուներում, բարբառներում աւ–ը վերածվել է օ ձայնավորի, 

որտեղ հավանաբար կարևոր դեր է խաղացել ւ բաղադրիչը, որը, որպես 



177 
 

շրթնային (կամ երկշրթնային) ոչ վանկարար հնչյուն, ազդել է ա–ի վրա և 

նրան հաղորդել շրթնայնության երանգ. սա էլ աստիճանաբար աճել է, 

այդ հատկանիշով դարձել գերակշռող, որի հետևանքը աւ>o 

փոփոխությունն է։ 

Օ հնչյունը գրությամբ արտահայտվում էր ո ձևով։ Մատենագրության 

մեջ հանդիպում են փաստեր, որոնց մեջ օ–ի դիմաց գրված է ո, կամ ո–ն 

արտահայտված է աւ երկբարբառով։ 

Այս բնույթի ամենահին վկայությունները վերաբերում են IX դարին։ 

Լազարյան ճեմարանի 887 թ. գրչագիր ավետարանում հանդիպում են 

ասաւրոց (փոխ. ասորւոց), – ծնաւղ//ծնող ձևերը՝ գրության աւ//ո 

տարբերակներով։ 

Հաջորդող շրջանում հանդիպում են ավելի շատ փաստեր։ Հմմտ. X 

դարում` պաշտոնեայք (փոխ. պաշտաւնեայք), փառոք (փոխ. փառաւք)։ 

Նույն շրջանում վկայվում են յոդւածոյ (փոխ. յաւդւածոյ) (Գ. Հովս. հձ. 152), 

յոգնամեղ (ն. տ., 153, փոխ. յաւգնամեղ) ուղղագրական շեղումները։ 

(ԱԱՓ)։ 

Աւ>օ հնչյունափոխությունը X դարում արդեն փաստ էր։ Նրա 

փոփոխությունը հավանաբար ավելի շուտ էր սկսվել. թերևս VII–VIII 

դարերում։ Դա կարող է հաստատվել աւ–ի մի այլ կարգի 

փոփոխությամբ`աւ>ու հնչյունափոխությամբ։ 

Վայոց ձորի վիմագիր հուշարձաններից մեկում (X դար) հանդիպում 

են աստանուր (<աստանաւր), յուժարութբ (<յաւժարութեամբ), տունին 

(<տաւնին), զմուրուն (<մօրուն=մորը), մի յուժարիր (<յաւժարիր)։ 

Աւ>ու փոփոխությունը պետք է կատարված լինի աւ>o 

փոփոխությունից հետո` օ>ու փոփոխությամբ։ 

Բարբառները այսպիսի փաստեր են տալիս։ Սվեդիայի բարբառում, 

օրինակ, օ հնչում չկա. ո, օ ձայնավորների դիմաց հավասարապես ու է 

հանդիպում` 

 

աւձ>օձ>ուծ կով>գուվ 

աւղակ>օղակ>ուղեգ աւր>օր>ուր  
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ծով>ձուվ լողալ>լուղիլ  

խաւսք>խօսք>խուսք քով>քուվ 

գլորել>կըլդուրիլ կոճակ>գուջըգ 

 

Սյունիքի և Արցախի տարածքի որոշ խոսվածքներում ևս նկատվում է 

այսպիսի փոփոխություն (աւ>օ>ու II ո>ու)` 

 

աղաւթք>աղութք կոպ>կուպ 

խելաւք>խելօք>խէլունք ծոմ>ծում  

ամաւթ>ամօթ>ամութ մոմ>մում 

խոզ>խուզ  փոկ>փուկ 

 

Ոզմի բարբառը ևս հետաքրքրական փաստեր է տալիս։ Այստեղ աւ–ը 

փոխվում է վö–ի. սա մի փոփոխություն է, որ հատուկ է հին ո 

ձայնավորին։ 

Օրինակ` աւծել>օծել>վöծընիլ, աւձ>օձ>վöց, աւր>օր>վöր, 

աւրինակ>օրինակ>վöրինակ, աւրհնել>վöխնիլ: 

Պարզ է, որ վö–ն առաջացել է օ–ից, սա էլ առաջացել է աւ–ից։ 

Եզրակացություն. աւ–ի դիմաց արձանագրվող ու, վö 

համապատասխանությունները առաջացել են հետագայում։ Եվ եթե աւ>օ 

փոփոխությունը արձանագրված է X դարից, որին հաջորդում է օ>ու 

փոփոխությունը, և փաստեր կան նույն դարից, ապա ուրեմն աւ>օ 

փոփոխությունը պետք է որ շուտ սկսված լիներ՝ մոտավորապես VII–VIII 

դարերում։ 

X դարի վերջերից հասունանում է աւ երկբարբառից զարգացած օ 

ձայնավորի համար նոր տառանշան գործածելու հարցը։ Այդ նպատակով 

օգտագործվում է լատինական այբուբենի օ տառը։ Առաջին վկայությունը 

վերաբերում է 1007 թ. Մակեդոնիայում գրված մի ձեռագիր 

հիշատակարանի, որտեղ աղաւթք բառի աւ–ը արտահայտված է օ գրով. 

յաղօթս յիշեցէք (Գ. Հովս. հձ. 201)։ Երկրորդ օրինակը հանդիպում է 1046 
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թ. գրված մի ձեռագրում (Հայոց Պետրոս կաթողիկոսի 

հիշատակագրության մեջ). մեծաւ փափագանօք ետ գրել (ն. տ., 231)։ 

Հետագա դարերում օ գիրը տարածվում է, չնայած շատ աղբյուրներում 

սկսում են աղավաղել նաև աւ, օ, ո գրությունները։ Հին աւ երկբարբառ 

ունեցող բառերից գրական լեզվում մնացել են նաւթ և աղաւնի բառերը, 

որոնց օ–ի վերածված համարժեքները կան Սյունիք–Արցախ տարածքի 

որոշ խոսվածքներում` նօթ, աղօնիկ։ 

 

Ոյ երկբարբառի փոփոխությունը 

 

Ոյ երկբարբառը բազմաթիվ դրսևորումներ ունի ժամանակակից 

գրական լեզուներում և բարբառներում։ Հին ոյ–ի դիմաց գրական 

լեզուներում կա ույ երկհնչյունը, բարբառներում` ու, ի ձայնավորները։ 

Վասպուրականի և մի քանի այլ տարածքների բարբառներում ոյ–ի դիմաց 

գրանցվում են ո(սօ) երկբարբառը, օ պարզ ձայնավորը և այ երկհնչյունը։ 

Ոյ երկբարբառը ույ արտասանության է փոխվել ո ձայնավորի` 

սկզբնապես ու–ի երանգ ունենալու և աստիճանաբար նրան փոխվելու 

ճանապարհով, և արդյունքում ստացվել է ույ երկհնչյուն` յոյն>հույն, 

լոյս>լույս, սոյն>սույն և այլն։ 

X–XI դարերից գրավոր աղբյուրները փաստեր են տալիս։ Առաջին 

օրինակը վկայում է Վայոց ձորի Կարմրաշեն գյուղի մոտ ընկած մի 

խաչքարի վրա` լույսո (<լուսոյ) (ԴՀՎ, 3, 42)–990 թ. (ՀՄՊՔ, I, 179–180)։ 

Ոյ երկբարբառի պատմական մյուս փոփոխությունները վերաբերում 

են բարբառներում պարզ ձայնավորի վերածվելուն։ Թվենք նրա 

փոփոխությունները` 

ա) Մենաբարբառացման ենթարկվելով` ոյ երկբարբառը մի շարք 

տարածքների խոսվածքներում և բարբառներում (Գողթն, Սյունիք, 

Արցախ) վերածվում է ո ̈ւ–ի, այլ տարածքի բարբառներում (Պոլիս, 

Երզնկա, Կարին, Մուշ, Տիգրանակերտ…)` ու–ի։ 

Օրինակ` 
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 բոյթ>բո ̈ւթ, պո ̈ւթ, պո̈ւթնը ծոյլ>ծո ̈ւլ 

բոյն>բո ̈ւն, պո ̈ւն  շոյտ>շո ̈ւտ, շո ̈ւդ

թոյլ>թո ̈ւլ  զրոյց>զո ̈ւրո̈ւց 

լոյս>լո ̈ւս  քոյր>քո ̈ւր, քուր 

 

  գոյն>գուն, կուն թոյլ>թուլ 

 ոյ>ու լոյս>լուս  կապոյտ>կաբուդ, գաբուդ 

 խոյլ>խուլ ոյժ>ուժ և այլն(ն.տ.)։ 

 

Սյունիքի և Վայոց ձորի վիմագիր արձանագրություններում շատ է 

հանդիպում Բուրթէլ հատկանունը, մի տեղ էլ Բոյրթէլ – 1321 թ., Տաթև. սա 

հաստատում է ոյ>ու հնչյունափոխությունը։ 

X–XIII դարերի գրավոր աղբյուրներում հանդիպում են` 

եկեղեցուս(<եկեղեցւոյս)–941 թ. 

հոգուս(<հոգւոյս)–X դար, Թալին 

զքուրն(<քոյր)–1058 թ., Գ. Հովս. 

սրբամատուց(<սրբամատոյց)–1254 թ., Գ. Հովս. 

յուժ(<յոյժ)–1190–91 թթ., Այրիվանք 

սրբուհուն(<սրբուհւոյն)–1201 թ., Վայոց ձոր 

երեկունն(<երեկոյն)–1279 թ., Մխ. Հերացի 

որու(<որոյ)–1219 թ., Գ. Հովս. (ՀՄՊՔ, 181)։ 

բ) Ոյ երկբարբառի մենաբարբառացման մյուս ընթացքը վերաբերում է 

ոյ>ի փոփոխությանը։ Այն տարածված է Արարատյան բարբառի (Երևանի, 

Աշտարակի, Փարպիի, Օշականի), Վայոց ձորի, Ուտիքի և Լոռու 

տարածքի խոսվածքներում։ Ոյ>ի փոփոխության զուգահեռ հանդիպում է 

նաև ոյ>ու հնչյունափոխություն։ 

Օրինակ` 

 

բոյթ>բիթ, պիթ  պատրոյգ>պատրիք 

զրոյց>զըրից  պատրոյս>պատրիս

թոյլ>թիլ  պտոյտ>պըտիտ 
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կապոյտ>կապիտ քոյր>քիր 

լոյս>լիս   

 

Սակայն` 

 

անոյշ>անուշ  շոյտ>շուտ, շուդ 

բոյն>բուն, պուն ոյժ>ուժ 

բոյս>բուս  սովորոյթ>սօվօրութք, սօվօրուտկ… 

 (ՀՄՊՔ, 183)։ 

 

գ) Ոյ–ը որոշ բարբառներում վերածվում է երկբարբառային ո(n̂) [ուօ] 

կամ պարզ օ(օ) ձայնավորի։ Առաջինը հատուկ է Վասպուրականի 

տարածքի բարբառներին (Վան, Շատախ, Խոյ–Ուրմիա, …), իսկ 

երկրորդը`Փոքր Ասիայի մի շարք բարբառների (Մալաթիա, Խարբերդ, 

Հաճըն, …)։ Այդ փոփոխությունները կատարվում են միավանկ բառերում, 

իսկ բազմավանկ բառերում ոյ–ը փոխվում է ու–ի։ 

 

Վանի բարբառ 

բոյթ>պոթ շոյտ>շոտ անոյշ>անուշ 

թոյլ>թոլ ոյժ>վոժ երեկոյ>իրիկուն 

բոյն>պոն քոյր>քոր պատրոյգ>պատրուքյ

կոյր>կոր   

 
Մալաթիայի բարբառ 

բոյթ>փօթ Բայց՝ 

բոյն>փօն աշխոյժ>աշխուժ 

գոյն>քօն անոյշ>անուշ 

թոյլ>թօլ  անդամալոյծ>անթամալուձ 

(ող)կոյզ>գօզ կապոյտ>գաբուդ 

լոյս>լօս ճկոյթ>ջուգութ, պատրոյգ>բայրուք

քոյր>քօր զգոյշ>ուսկուշ և այլն (ՀՄՊՔ, 184)։ 
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Ժամանակագրական տեսակետից ոյ>ո[uo] փոփոխությունը հաջորդել 

է ոյ>օ հնչյունափոխությանը։ 

դ) Հին ոյ երկբարբառի դիմաց այ երկհնչյունը բնորոշ է Անտիոքի 

շրջանի բարբառներին, հատկապես Սվեդիայի բարբառին։ Սա ևս տեղի է 

ունենում միավանկ բառերում։ Բազմավանկ բառերում մեծ մասամբ ոյ>է 

փոփոխություն է տեղի ունենում։ 

 

կոյս>գայս քոյր>քուայր  

բոյն>պայն (ող)կոյզ>գայզ 

բոյս>պայս կոյր>գայր 

թոյլ>թայլ  լոյս>լայս 

 

Բայց՝ 

 

ընկոյզ>ունգէզ պատրոյս>բադրէս 

կապոյտ>գաբբէդ հօրաքույր>հուրքէր (ՀՄՊՔ, 185)։ 

 

Եզրակացություն. ոյ երկբարբառը հնչյունափոխվել է հիմնականում 

երեք ուղղությամբ` ոյ>ու, ոյ>օ, ոյ>ի, որոնցից և հետագայում առաջացել 

են մյուս համապատասխանությունները։ 

 

Իւ (եւ) երկբարբառի փոփոխությունը 

 

Իւ և եւ երկբարբառները նույն հնչույթի ազատ տարբերակներն են, 

որոնք նույն բառի մեջ իմաստային տարբերակումներ չեն դրսևորում` 

հարեւր//հարիւր, ալիւր//ալեւր, աղբիւր//աղբեւր…։ Պետք է ենթադրել, որ 

իւ–ով և եւ–ով գրության ձևերի տակ նախապես թաքնված են եղել 

բարբառային հնագույն տարբերություններ, որոնք, չնայած գրական լեզվի 

պատմության սկզբում համահարթվել են, սակայն բարբառներում որոշ 

հետքեր են թողել։ 
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ա) Իւ երկբարբառի փոփոխության հիմնական ազդակը եղել է 

հնչերանգը։ Բարձրացող հնչերանգով իւ–ը վերածվել է yu (յու) 

երկհնչյունի և գրական լեզվում փոխադրվել է երկհնչյունային 

արտասանությամբ` յու։ Գրավոր աղբյուրներում արձանագրվում է այս 

փոփոխությունը. իւ–ը միւս բառի մեջ շատ անգամ հանդիպում է իու 

գրությամբ` միուս (տե՛ս ԺԵ հձհ. I, 325, 1424 թ.), (ՀՄՊՔ, I , 188), հետայսու 

այս իու հնչում է յու և արտահայտվում նաև գրության մեջ։ 

բ) Բարբառներում իւ երկբարբառի փոփոխության այլ ուղիներ են 

նկատվում. այստեղ արձանագրվում են իւ–ի երկու կարգի 

փոփոխություններ` իւ>ու(ո̈ւ) և իւ>ի(է)։ 

Իւ>ո̈ւ փոփոխությունը կատարվում է Վասպուրական–Սյունիք–

Արցախ տարածքի բարբառներում, իսկ իւ–ու հնչյունափոխությունը`Մուշ 

– Սասուն – Երզնկա – Ակն – Մալաթիա – Շապին – Գարահիսար–Կարին 

տարածքի բարբառներում` 

ալիւր>°լո̈ւր//ալուր 

արիւն>°րո̈ւն//արուն 

ձիւն>ձո̈ւն, ծո ̈ւն//ձուն, ծուն 

սիւն>սո ̈ւն//սուն (ՀՄՊՔ, I , 189)։ 

 

Գրավոր աղբյուրներում հանդիպում են` 

զուր (<զիւր) զյանցանքն – 1058 թ., Գ. Հովս. 

ուր (<իւր) յիշատակ ուր ծնողաց – 1193 թ., Գ. Հովս. 

բուրայպատիկ (<բիւրապատիկ), 1170 թ., Գ. Հովս. 

դուր(<դիւր)–Գրիգ. 

Սունեաց (<Սիւնեաց)–1408 թ., Տաթև 

բուրոց (<բիւրոց)–1410 թ., Սարկավագանց վանք 

խուսն (<հիւսն)–1411 թ., 1471 թ., Աղթամար (ՀՄՊՔ, I , 190)։ 

գ) Իւ>ի փոփոխությունը կատարվում է իջնող հնչերանգի դեպքում, երբ 

երկբարբառի պարզեցման ընթացքում վանկարարի դերը իր վրա է 

վերցնում ի բաղադրիչը։ X դարում արձանագրվում են փաստեր` 

Սինեաց (<Սիւնեաց)–931 թ., Վայոց ձոր(Գնդեվանք) 
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Սինեց (<Սինեաց)–931 թ. –––//–––//––– 

զիր (<զիւր)–«Անսիզք» 

ի յիրենց (<յիւրեանց) –––//–––//––– 

իր (<իւր) –––//–––//––– 

յիրմէն (<յիւրմէն)–Մխ. Հերացի 

իրենց (<իւրեանց)–1310 թ., Անի (ՀՄՊՔ, I , 191)։ 

Իւ>ի փոփոխությունը դրսևորվում է Արարատյան բարբառի` Երևանի, 

Աշտարակի, Օշականի, Փարպիի, Լոռու և այլ խոսվածքներում, ինչպես 

նաև արևմտյան տարածքի` Մալաթիայի, Խարբերդի, Տիգրանակերտի և 

այլ բարբառներում։ 

Արևելյան տարածքում փոփոխությունը կատարվում է միավանկ և 

երկվանկ բառերում (սիւն>սին, հարիւր>հարիր), արևմտյան տարածքում` 

երկվանկ բառերում (աղբիւր>ախպիր, հիւսիս>հիսուս)։ 

Իւ–ը Ղարաբաղի որոշ խոսվածքներում մասնակի բառերում 

վերածվում է է–ի` ալիւր>°լէր։ 

Իւ>ե, է փոփոխությունը –ութիւն ածանց ունեցող բառերում 

հանդիպում է Վանի, Շատախի, Սասունի, Դիադինի, Կարինի, Մուշի 

խոսվածքներում` եղբայրութիւն> ախպըրութեն, ախպըրուտէն։ 

Իսկ Ագուլիս–Մեղրի–Ղարաբաղ` ըխպըրօթին (իւ>ի) 

Մալաթիա, Արարատյան բարբառ` ախպէրութուն, ախպարութուն 

(իւ>ու) և այլն։ 

Իւ երկբարբառի վերոհիշյալ փոփոխություններից զատ, կան մի քանի 

բառեր, որոնք ընդհանուր օրինաչափություններից շեղվում են` 

դրսևորելով հին բարբառային տարբերություններ։ Դրանք են` 

Գեւղ//գիւղ բառը բարբառներում ունի գեղ, գէղ, կեղ, կէղ, կյեղ, կյէղ 

համապատասխանությունները, որոնք արդյունք են գեւղ տարբերակի եւ 

երկբարբառի պարզեցման, իսկ գիւղ տարբերակից մնացել է գյուղ ձևը, 

որը փոխանցվել է գրական լեզվի մեջ։ Գրավոր աղբյուրներում 

հանդիպում են գեւղ, գեղ, գեաւղ, գիւղ, գուղ ձևերը։ 
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Եւղ//իւղ բառը բարբառներում հանդես է գալիս յեղ, յէղ, յիղ (յըէղ) 

ձևերով, երբեմն` յուղ ձևով, որը գրական լեզվին է անցել իւղ 

տարբերակից։ 

Միջնադարյան ձեռագրերում հանդիպում է եւ>ե փոփոխությամբ` եղ 

(կովն լիտր մի եղ տայ պարոնին)։ 

Իա կապակցությունը միակ բառի մեջ միջին հայերենյան բնագրերում 

հանդիպում է մեկ//մէկ ձևով, իսկ Մարիամ բառի մեջ իա>ե//է 

(Մարեմ//Մարէմ). նշանակում է, որ իա–ն հանդես է գալիս որպես եա 

երկբարբառի տարբերակ։ 

 

Իայ, եայ, ւոյ, եաւ եռաբարբառների փոփոխությունը 

 

Իայ եռաբարբառը հանդիպում է միայն բառի մեջ, որը կարող է մնալ 

անփոփոխ կամ հնչյունափոխվել ե–ի։ 

Օրինակ` միայնանալ//մենանալ, միայնակեաց//մենակեաց, 

միայնաստան//մենաստան, միայնութիւն//մենություն փոփոխության 

ընթացքը` իա>եա>ե(+յ)=է//ե. միայնութիւն>մեայնութիւն> մեյնութիւն> 

մէնութիւն կամ մենութիւն։ 

Եայ եռաբարբառի փոփոխությունը երկու ընթացք է ունեցել` 

ա) եայ>եյ>է (քրիստոնեայք>քրիստոնէից) 

բ) եայ>այ>ա (քրիստոնեայ, քրիստոնայ(քրիստոնա) 

Գրական լեզվին անցավ` քրիստոնյա<քրիստոնեա<քրիստոնեայ։ 

Միջնադարյան բնագրերում` քրիստոնէ, քրիստոնայ, հրէք (<հրեայք), 

պաշտաւնէք, պաշտաւնէս, ութաւրէքն, կիսաւրէ, Թագուհէ <Թագուհեայ 

(սեռ.) <Թագուհի, Սրբուհէ <Սրբուհեայ (սեռ.) <Սրբուհի (ուղղ.), Սոփէ 

(<Սոփեայ<Սոփի)…(ՀՄՊՔ, 199–200)։ 

Եայ>է փոփոխությունը հատուկ է բարբառներում գործածվող 

հարաբերական ածականներին` 

Կարին– փայտեայ>փէդէ, փադե, բըրթէ, բամբըգէ, քարէ, մառմըռէ, 

Շատախ–քյարէ, խօտէ, էրկթէ, մըսէ, կավէ, 

Ուրմիա–փետէ, էրկըթէ, մըսէ, պ°մկյէ… (ՀՄՊՔ, I,199–200)։ 
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Իոյ=ւոյ եռաբարբառի ւ բաղադրիչը հետդասական շրջանում ընկնում 

է` մատանւոյ(ն) // մատանոյ(ն)։ Պատահում է, որ ւ–ի հետ ընկնում է նաև 

յ–ն` 

որդո–990 թ., Վայոց ձոր 

որդոյն–XI դար 

հոգոյս–1008 թ., Անի (ՀՄՊՔ, I ,199–200)։ 

Հոլովական վերջավորության մեջ ւ–ի անկումով այս կարգի բառերի 

հոլովումը նմանվում է ո հոլովման բառերի փոփոխությանը։ Միջին 

հայերենում այս տիպի բառերը հանդես են բերում ու հոլովիչ` բարուն–

1376 թ., որդուն, հոգուս–1310 թ., Անի։ 

Գրական նոր հայերենում` մատանի–մատանու, այգի–այգու, 

աշակերտուհի–աշակերտուհու, հոգի–հոգու… 

Եաւ եռաբարբառը վերածվել է եւ–ի` 

սեաւ>սեւ>սև 

առաջեաւ>առաջեւ>առջև 

հովանեաւ>հովանեւ 

բարեաւ>բարեւ>բարև։ 

Եաւ եռաբարբառի կազմում աւ–ի փոփոխությամբ ստացվում է եօ 

(<եաւ) երկհնչյունը, որն իր արտասանությամբ փոխադրվում է գրական 

լեզու` արդյոք (<արդեաւք), ընտանյոք (<ընտանեաւք), կարծյոք 

(<կարծեաւք) և այլն։ 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հ. Դ. Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, I, 130–203, Ե., 

1982։ 

2. Հր. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 6, 511–516, Ե.,1971։ 

3. Էդ. Աղայան, Գրաբարի քերականություն, հ. 1, գ. Ա, 102–140, Ե.,1964։ 

4. Ա. Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, 118–120, Ե.,1953։ 
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¶. ´²è²¶ÆîàôÂÚàôÜ 
 

ա) Բառային կազմը 

 

Գրաբարի համեմատությամբ միջին հայերենի բառային կազմը ավելի 

հարուստ է ու բազմազան։ Դա բացատրվում է պատմահասարակական, 

քաղաքական, տնտեսական նոր հարաբերությունների զարգացմամբ, 

ինչպես նաև լեզվի ներքին հնարավորությունների ու 

օրինաչափությունների ընդլայնմամբ։ 

Միջին հայերենի բառապաշարի, բառակազմության, բառիմաստների 

ուսումնասիրության հարցերում մեծ ավանդ ունեն Արսեն Այտընյանը, 

Ղևոնդ Հովնանյանը, Հր. Աճառյանը, Ստ. Մալխասյանցը։ Բացի 

Այտընյանից, մյուսները կազմել են միջին հայերենին վերաբերող 

բառարաններ։ Իսկ այս վերջին տասնամյակում Ռուբեն Ղազարյանը և 

Հենրիկ Ավետիսյանը կազմել են միջին հայերենի բառարանը՝ երկու 

հատորով (1987 թ., 1992 թ., առանձին գրքով լույս է տեսել 2009–ին)։ 

Միջին հայերենի բառապաշարը կարելի է բաժանել երկու գլխավոր 

շերտերի` 

1. գրաբարից ավանդված բառեր, 

2. միջին հայերենով ավանդված բառեր։ 

1. Գրաբարից ավանդված բառեր 

Պատմականորեն հաջորդելով գրաբարին` միջին հայերենը դառնում է 

նրա ժառանգորդը` բնականաբար նրանից ժառանգելով բառապաշարի 

հիմնական և կարևոր մասը։ Դրանք նշանակում են բնության, մարդկային 

հասարակության զանազան երևույթներ, հասկացություններ ու 

հարաբերություններ` նշելով` 

– բնություն – աստղ, արև, արեգակ, լուսին, ամպ, կայծակ, լույս, 

խավար, 

– կրոն – աստված, սուրբ, վանք, եկեղեցի, ուխտ, խաչ, քահանա, 

– ընտանիք – ծնող, այր, կին, հայր, մայր, որդի, զավակ, թոռ, հարս, 
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– գյուղգործիքներ – արոր, բահ, գութան, եղան, թի, խոփ, լուծ, մաճ, 

ուրագ, 

– հանդամասեր – արտ, դաշտ, այգի/էգի, 

– բույսեր – բույս, արմատ, գարի, ցորեն, ծառ, կաղին, նոճի, սոխ, 

– կենդանիներ – այծ, արջառ, եզ, կով, ցուլ, խոճկոր, փոկ, ոչխար, մաքի, 

շուն, 

– տնային գործիքներ – ճախարակ, թակ, 

– դպրություն – գիր, մատյան, դպրոց, վրձին, երգ, քանոն, տոմար, 

– գույներ – գորշ, կապույտ, դեղին, շեկ, կարմիր, 

– շինարարություն – գերան, դուռ, դարբաս, տուն, պատուհան, 

– մետաղներ – ոսկի, արծաթ, երկաթ, պղինձ, 

– ժամանակ ցույց տվող բառեր – օր, ամիս, տարի, ժամ, 

– թվեր – մեկից մինչև հազար և ավելին, չափի միավորներ` մղոն, լիտր, 

– դերանուններ – անձնական, փոխադարձ, ցուցական, հարցական, 

ստացական, անորոշ, որոշյալ տեսակներով։ 

– բայեր – գոհանալ, զբոսնել, երթալ, խաղալ և այլն։ 

Զուգահեռաբար գործածվում են՝ 

– գրական և բարբառային բառեր` ուղղել – ըղորդել, շարժել – ժաժել, 

շրջիլ – ի շուրջ գալ, հարկանել – զարնել, սենյակ – սենեկ, այր – էրիկ, կին 

– կնիկ։ 

– գրաբարյան (գրական) և բարբառային համանիշներ կամ 

հոմանիշներ` բժիշկ – հաքիմ, բնավ – իսկի, սխալ – ղալաթ, կապիկ – 

մեյմուն, վասն – համար, լսել – մտիկ դնել, ուժով – ճորով, օրենք – 

անսիզ(ք), շրթունք – պռունկ//պռկունք, համբույր – պագ և այլն։ 

Գրաբարյան բառերը փոխարինվում են միջին հայերեն բառերով` դլալ 

– դադարել, ամալ – լցնել, ի հեճուկս – ջգրու, կանուխ – շուտ, դուզնաքեա 

– քչիկ մի, փոքրիկ –պզտիկ և այլն։ 

Իմաստափոխված բառեր` 

գազան «թունդ», «սաստիկ» – գազան քացախ, 

գանել «վնասել, վիրավորել» – Ի բերելն չգանես զտունկն, 

իշխան «գլխավոր, կարևոր» – իշխան գործ, 
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բարակ «մանրամասն» – բարակ պատմեց, 

պիղծ «վատ» – պիղծ նշան է, 

չափել «լցնել» – ջուրն ի վերայ չափել, 

մորճ «դեռատի կին» – մորճն խաղաց (փխբ.), բուն իմաստն է 

«նորատունկ ծառ», 

մեծրել «թույլատրել» – թէ երեցն մեծրէ և այլն։ 

2. Միջին հայերենով ավանդված բառեր 

Սրանք գրաբարին անծանոթ բառեր են, որոնք ծագումնաբանորեն 

տարբեր խմբերի են բաժանվում, դրանք երեք տեսակ են` 

ա) բնիկ, 

բ) ենթաշերտ, 

գ) փոխառյալ։ 

 

Ա. Բնիկ բառեր։ Սրանք նորահայտ բառեր են, ունեն հնդեվրոպական 

ծագում։ Դա նշանակում է, որ եղել են հնագույն, վաղ և հին շրջաններում, 

սակայն ինչ–ինչ պատճառներով վկայված չեն մատենագրության մեջ։ 

Այդպիսի բառերից են` թաթաւ «անձրև»` թաթավել– թաթախվել 

նշանակությամբ, մշուշ «մեգ, մուժ», մգլիլ «ամպել», թարմ «նոր», թառ «ձող, 

որից խաղող են կախում. հավի թառ», ծանծ «ցորենի կճեպ», չիթ «մաթ» 

(դոշակ), մանչ «լաճ», լակ «շան կեր», առեխ «սայլի առաջամաս», դակուր 

«ուրագ, կացին», մորտ «ճահիճ», լքչիլ (լքնուլ//լքանել բայից)։ 

 

Բ. Ենթաշերտ բառեր։ Սրանք ևս անծանոթ են գրաբարին, մի մասն էլ 

անհայտ ծագում ունեն։ Ըստ երևույթին, այդ բառերը այլ ժողովուրդների 

լեզուներից անցել են նախ խոսակցական լեզվին և բարբառներին, ապա 

այնտեղից թափանցել գրական լեզվի մեջ։ Այս բառերի մի մասի մեջ 

կարելի է ցույց տալ երբեմնի` հնխ. ձայնդարձով, աճականով կամ 

հնագույն ածանցումով կազմություններ։ 

Օր.` լեզբ, լեստ բառերում բ–ն և տ–ն աճականներ են, լեզ, լես` 

արմատներ, խոռ «դատարկ»//խոռոչ//խոր(շ), ծիղ//ծեղ//ծղիկ, 
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ճեղ//ճուղ//ճողել, ճուտ//ճետ, կոթ//կանթ, լուրթ//լուրջ, շուռ//ժուռ// շուր(ջ) 

և այլն։ 

Այս շերտի բառերը կարելի է դասակարգել ըստ իմաստային–

թեմատիկ խմբերի։ 

ա) Բնությանը վերաբերող` զամբ (զամպ) «լեռան վրա դիզված ձյուն», 

պաղ «սառույց, ցուրտ, սառը», ծմակ «անարև տեղ, ձոր», թուրմ(ն) 

«խավար», յերջ «խորշ», գուշպ «ծերպ», երեզ «ապառաժ» և այլն։ 

բ) Բուսական աշխարհին վերաբերող` տունկ, սէզ, ցողուն, զոխ, 

կարճին «արմատ», հեծան «ծառի բուն», խուրձն, խոզան «հնձված հասկի 

մնացորդ», սամիթ (ուտելի բանջար է), եղիճ, դդում, մանանեխ, արուս «սև 

խունկ», կնձնի, սոճի «վայրի պիստակենի», սօսի «բարդի», մացառ, կոկոն, 

կակաչ, ազոխ, խաղող, տանձ, ընկույզ։ 

Բուսանունները համալրվում են նոր միավորներով` բծիծ «ծովի խոտ», 

զարօշ «լերդախոտ», արծպայ «օճառախոտ», թորթ «մարեմախոտ», 

ականդուկ «ատամ հանելու մի խոտ», բոգ «օձի սխտոր», զիր «քնաբեր մի 

բույս», ազազու «թունավոր մի խոտ», կառ «փուշ», կազմոր «ուրց», սինձ, 

սիպեղ, լախուր «կարոս» (մաղադանոս), թրթնջուկ «թթվաշ բույս», բամիկ 

«բամիա», առուոյտ, զկեռ, սին «փշատ», մոշ, սալոր, թղքի (լեռնային մի 

ծառ), կորճ «ընկույզի կեղև», ճիւ «ընկույզի կեղև», ոզոխ «ընկույզի կանաչ 

կեղև», գռուզ «ընկույզի միջուկ», կտև «կեղև», ժաժ «խակ», ժուռ «խակ, 

թթու» և այլն։ 

գ) Կենդանական աշխարհին վերաբերող` կալմուխ «երինջ», գեհ 

«ոչխարի և այծի հոտ», ճետ «աքլոր», պղող «չբեղմնավորված ձու», բուճուճ 

«ծովի ոզնի», զիւշ (զոշ, զօշ) «խլուրդ, խեցգետին», խլէզ, մորմ «փոքր մողես», 

անծեղ «կաչաղակ», արօս «ջրային մի թռչուն», ուրուր, բուբու «հոպոպ», գրէ 

«կռունկ», դոխ «կաքավի ձագ», խիւ «սարյակ», մրտիմ «վայրի բադ», անձրուկ 

«մանր ձուկ», գարաւ «տիզ», զոբս «փայտոջիլ», մաթիլ «մանր ոջիլ», կոր 

«կարիճ», մոր (միջատ է), գամբռ «մեծ շուն», քէնթ «էգ» (շուն), քերծէ «որսի 

շուն», կաթինք «անասունի ծնկները և ազդրերը», պոզ «եղջյուր», ձար «ձիու 

մազ», պոյր «ձիու գլուխ», խալամ «անասունի գանգ» և այլն։ 
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դ) Բառեր, որոնք վերաբերում են մարդուն (ակռա, վիզ, թուշ, կռնակ, 

ճաղատ, գոշ «կարճամորուս», պլուզ «փոքր, փոքրիկ» և այլն), ընտանիքին 

(մանչ, լաճ, ճետ), կենցաղին (խախալ (–ել), խնոցի, թունր, կճուճ, պուլիկ, 

շիճուկ), ուտելիքներին (սպաս, կորկոտ, վռիկ, լավաշ//լոշ, ճմուռ, 

փոխինձ, գաթա, չիր) և այլն։ 

Գ. Փոխառյալ բառեր։ Միջին հայերենում մեծ թիվ են կազմում 

փոխառություններն արաբերենից, պարսկերենից, հունարենից, 

թուրքերենից, ասորերենից, ֆրանսերենից և վրացերենից, որոնք 

տնտեսական, քաղաքական և մշակութային շփումների հետևանք են։ Ընդ 

որում, գիտության, մշակութային բառերը ներթափանցել են գրական 

ճանապարհով, իսկ կենցաղային և այլ բառեր` խոսակցական լեզվից։ 

ա) Արաբերեն բառեր։ Արաբական բառերը միջին հայերենի 

փոխառություններում ամենաշատն են։ Ըստ Հր. Աճառյանի` 702 

փոխառություն, ըստ Յոզեֆ Կարստի` 1100, ըստ Ռ. Ղազարյանի՝ 1436։ 

Միջնադարում արաբները զարգացրել էին գիտության որոշ ճյուղեր` 

քիմիա, մաթեմատիկա, աստղագիտություն, բժշկություն։ Հայերը, 

կատարելով թարգմանություններ, հատկապես բժշկագիտության 

բնագավառում, բնականաբար փոխառել են շատ բառեր։ Շուրջ 320 բառ 

բուսանուններ են, որոնց մեջ կան հունարեն, լատիներեն բառեր. դրանք 

հայերենին են անցել արաբերենի միջնորդությամբ։ 

Բնությանը վերաբերող` շամս «արև», ղամար «լուսին», ամպար 

«մոլորակ», ասուպ «թռչող աստղ», ռեհ «քամի», հաւայ «օդ, եղանակ», 

պահր (բահր) «ծով», մաղարայ «քարանձավ» և այլն։ 

Բուսական աշխարհին վերաբերող` բակլա(յ), պատինճան 

(պատնճան), րապսան «մանանեխ», հորփ «կոտեմ», ռեհան, սադիր «ուրց», 

հաշիշ, աֆիոն (հուն. ’�’), հինա, ղար «դափնի», սապռ «հալուէ», 

պապունաճ «երիցուկ», ոլաիկ «մոշ», ճաւարս «խաղող», թութ, միշմիշ 

«ծիրան», նարինջ, շամամ, զաֆրան «քրքում» և այլն։ 

Կենդանական աշխարհին վերաբերող` ապուզնայ «կապիկ», թիմսահ 

«կոկորդիլոս», խալիզոն «խխունջ», ֆար «մուկ», հայվան «անասուն», 

դաւար «բեռնատար անասուն», մալ «եզ, արջառ», մարքաբ «գրաստ», 
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պաքարայ «կով», ջամալ «ուղտ», ջնիբայ «ձի», փահլ «արու ձի», դահուճ 

«կաքավ», յուկապ «արծիվ», սակռ «անգղ», պղպղայ «թութակ» և այլն։ 

Բժշկությանը վերաբերող, որոնք թվով 118–ն են՝ (հաքիմ, նոպա, 

խոլինջ և այլն)։ 

Պետական կյանքին վերաբերող` խալիֆա, սուլթան, նազիր, ամիրա, 

մելիք, 

Առևտրին վերաբերող` դուքան, բազազ, նաղդ, խարջ, ամանաթ, 

ատլաս, 

Ուտելիք` հարիսա, ղահֆե, շարբաթ, 

Կենցաղային` մալ, մուլք, հասրաթ, խաս, նուբար, հալ, քեֆ, ղաբուլ, 

խաբար և այլն։ 

բ) Պարսկերեն բառեր։ Պարսկերենից հայտնի է շուրջ 600 փոխառություն, 

որոնք փոխառվել են միջին հայերենում` մեծ մասամբ նոր պարսկերենից։ 

Կան ավելի հին` պահլավերեն, զենդերեն բառեր, որոնք միջին հայերենին են 

անցել հայ բարբառներից։ Նոր պարսկերեն բառերը միջին հայերենին անցել 

են երկու ճանապարհով` ա) խոսակցական լեզվից, բ) առևտրական – 

տնտեսական շփումների ընթացքում։ 

Բնությանը վերաբերող` ասան «առավոտ», բահար «գարուն», քէմար 

«նորալուսին», զապ «գետ», ապխոր «աղբյուր», սայտ «ջեր» և այլն։ 

Բուսական աշխարհին վերաբերող` խոշակ «դատարկ հասկ», 

ըռազիան «սամիթ», պղպեղ, մարանճու «ծնեբեկ», խաշխաշ, բէշ 

(թունավոր բույս), խառ (խար) «փուշ», ապրուն «վայրի ազոխ», գազ 

«մոշենի», թարան – կուպին «մանանա», զարտալու «ծիրան», շաֆտալու 

«դեղձ», խարպիզակ «սեխ», մաշ (մի տեսակ բակլա), խիար, գազար, մարխ 

(փշատերև մի ծառ), խուռամ «անթառամ ծաղիկ», կուլ «վարդ», լալա 

«կակաչ», մեխակ և այլն։ 

Կենդանական աշխարհին վերաբերող` բադ, բլբուլ (պլպուլ) «սոխակ», 

ղարաբ «փայտփորիկ», շահէն «ընտիր բազե», ըռուպահ «աղվես», 

խարբուզ «իշայծյամ», քուռակ, թէքէ «մորեխ», զամբուռ «պիծակ», թութակ, 

իշտրմուղ «ջայլամ», կաչաղակ, ղրմըզ (ներկատու միջատ), մայմուն 

«կապիկ», փալանիկ «կառքի ձի, ջորի», քարժանկ «խեցգետին» և այլն։ 
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Շինարարությանը վերաբերող` չարդախ, քյոշա, շեշխանա, մզկիթ, 

Բժշկությանը վերաբերող` քյոսա, քանչալ, 

Գյուղատնտեսությանը վերաբերող` ռանչպար, չեչ, կոտոշ, 

Հագուստին վերաբերող` մուճակ, լաչակ, շարֆ, չուխա, մինթան, 

չմուշկ, 

Ուտելիքին վերաբերող` էրիշտա, տապահակ, շիլա, քյուֆթա, 

Վարքագծին վերաբերող` յադ, դրուժան, 

Կենցաղին վերաբերող` փոշման, գյուման, ֆիդայի, ումուդ, փարդա, 

սինի, արգիշ, ռնդա, փեշքեշ, խան, գիժ, ջիվան, աշկարա, թամաշա, 

գյարդան «վիզ», բաշ, դրուստ և այլն։ 

 

գ) Թուրքական լեզուների բառեր։ Սրանց մեջ գիտական բառեր չկան 

(փոխատու լեզուների զարգացման ցածր մակարդակի պատճառով)։ Այդ 

բառերը ռազմական, պետական շփումների արդյունք են, վերաբերում են 

տարբեր ոլորտների։ 

Բնությանը վերաբերող` դաղ «սար», եազի «հարթավայր», չօլ 

«անապատ, տափաստան», սամար «մարգագետին», չայիր–չիման 

(նույնը), ճիմ «գուղձ», կօլ «լիճ», տալղայ «ալիք», սաղր «ծանծաղ»։ 

Բուսական աշխարհին վերաբերող` ալոճ, ելագ (ելակ) «մորի», եմիշ 

«սեխ», զողալ «հոն», թութուն «ծխախոտ», խամիշ (ղամիշ) «եղեգն», ղճի 

«վայրի մանանեխ», ուզում «քիշմիշ», սըզու «խցանակաղնի», սեկուտ 

«ուռի», սուլու «հաճար», տալիկ «հաստ ճյուղ», քոք «արմատ» և այլն։ 

Կենդանական աշխարհին վերաբերող` ապառաշ «պիծակ», սաղսըղան 

«կաչաղակ», իթակլու «բազե», քէքլիկ «կաքավ», բուղա «ցուլ», յետեկ «ձի», 

ասլան «առյուծ», 

Բժշկությանը վերաբերող՝ յարա, քութեշ, յախու, հեքիմբազի… 

Կենցաղին վերաբերող՝ փալան, թօզ, սուրճ, յորղան, չոքել, չիթ, 

երշիկ… 

Պատերազմական բառեր՝ թոփ, թվանք, բաբան, ասկյար, յենիչարի, 

օրդու… 
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Պետական կյանքին վերաբերող՝ աթաբեկ, չաուշ, չելեբի, Էլչի, Էֆենդի, 

բայրախ «դրոշակ», յարլըղ//գարլըղ «հրովարտակ» և այլն։ 

 

դ) Հունարեն բառեր։ Սրանք միջին հայերենում շատ չեն և վերաբերում 

են կրոնական, գիտական բնագավառներին (պատրիարք, եպարքոս, 

քարտուղար)։ 

Բուսական աշխարհին վերաբերող` այիզոն «լվածաղիկ», 

ափարփի//ափարբի «կաթնուկ», կուլուկաս «նվիկ», աթանասիա 

«անթառամ ծաղիկ», աղկեպ//ակղեփ «եղինջ», անիսոն, բրաբիոն 

«մարեմածաղիկ», անթեմ «երիցուկ», մաք «կակաչ», ստեպղին «գազար», 

մանծակ «պատնջան», լոխապրախի «խաղողի մի տեսակ», կռան «հոն», 

կեռաս, լիմոն։ 

Կենդանական աշխարհի վերաբերյալ` աստիկոս «խեցգետին», սարու 

«մողես», անքիլոս «օձաձուկ», զմիւռնիա (մի շատակեր ձուկ), եթիա 

«ձկնկուլ», եղուրոս «կատու» և այլն։ 

 

ե) Ասորերեն բառեր։ Սրանք շատ են գրաբարում, իսկ միջին 

հայերենում մեծ թիվ չեն կազմում, ավելի ճիշտ` հազվադեպ են` շուշմայ 

«քնջութ» (բուսական աշխարհին վերաբերող)։ 

Կենդական աշարհին վերաբերող` կուղպ «ջրշուն», քօշ «այծ, նոխազ», 

պախրէ (կա և արաբերենում` bagra)։ 

 

զ) Լատիներեն – իտալերեն բառեր։ Սրանք մեծ մասամբ կիլիկյան 

հայերենի բառապաշարից են, վերաբերում են կրոնական կյանքին, 

կենցաղին, իրավաբանությանը (կոնդակ, գունդստապլ 

«ախոռապետ»//«ավագ պարոն»//«սպարապետ», կոմս, դուքս, դեկրետ, սոլ 

«կոշիկ», ֆռա «եղբայր»)։ 

 

է) Ֆրանսերեն բառեր։ Սրանք հանդիպում են Կիլիկիայի 

թագավորության շրջանում`մարկիզ, պրինց, պայլ «մեծ իշխան», պարոն, 
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ջաստել «1. պատժել, 2. ամրոց, դղյակ», բլայթել «դատ վարել, դատարանի 

առաջ իր դատը պաշտպանել», մարաջախտ «մարշալ»։ 

 

ը) Վրացերեն բառեր։ Սրանք հիմնականում վերաբերում են բուսական 

աշխարհին` լազուտ «եգիպտացորեն», կուծուռի «երիցուկ», խորոմ 

«խուրձ», խորբալ «ցորեն», կոծոխուր «ծոր», տխիլ «կաղին»։ 

 

Միջին հայերենի բառապաշարի հարստացման ներքին միջոցները 

 

Միջին հայերենի բառապաշարը հարստացել է նաև ներքին 

միջոցներով։ Դրանք երեք տեսակ են` 

1. Արմատական բառերով համալրում, երբ միջին հայերենում 

վկայվում են նոր բառեր, որոնք ծագումով տարբեր բնույթի են` 

ա) նորահայտ բառարմատներ, որոնք բառի արժեք ունեն` մօրտ 

«ճահիճ», մառ(ըն) «խավար, մշուշ», պաղ «սառույց», ծմակ, ակռա, վիզ, մոլ 

«ճյուղ», ցախ, խոզ «մամուռ» և այլն, 

բ) գրաբարում նույն գործածությունը չունեցող արմատներ. 

= երբ բայարմատը հանդես է գալիս որպես անկախ բառ կամ 

բաղադրիչ`ման < մանել, հալ < հալել, կոկ < կոկել, կոփ < կոփել, ծոր < 

ծորել, խաշ > խաշել, 

= երբ առանձնանում է կատարյալի հիմքը` լաց, թաց, բաց, դարձ, 

բարձ… 

գ) բաղադրիչների ձուլումից առաջացած բառեր` զերթ < զի+արդ, դոր < 

ընդ+որ, դունչ < ընդ+ունչ, քանց < քան+զ, հոն < յ+այն… 

2. Բառաբարդում (բարդ բառեր//բարդություններ), որոնցից են՝ 

ա) կրկնավորներ` թեզ–թեզ, դաս–դաս, ժամ–ժամ, 

բ) կցական բարդություններ` ինչուր < մինչ–և–որ, մինչվի < մինչ–և–ի, 

գ) վերլուծական բարդություններ` մար մտնել «մայր մտնել», միտ ածել 

«հիշել, միտքը բերել», միտ այնել «միտք անել», միտն անկանիլ, միտն կալ 

«մտքում ունենալ», աչօք անել. 
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դ) հոդակապով և անհոդակապ բարդություններ` սերմնհան, ակնկապ, 

գառնադմակ, մեղրաջուր, կողակից, փոքրընկալ… 

3. Բառածանցում – գերակշիռ են վերջածանցները` բ –ձարբ «խոշոր, 

անհարթ», ատ – ծնծատ «կճեպով բրինձ», խանձատ, մօրատ «ճահիճ», ուտ 

– բալուտ «միգամած վայր», մղուտ (նույնը), իճ – լուիճ, կտրիճ, հատիճ 

«մաշկ», արտիճ «արտի խոտ», թնիճ «խաղողի կուտ», կորկոտիճ 

«մանրուք», աշ – մատղաշ, թթուաշ, ոյշ / ուշ – մեղոյշ (մեղուշ աչօք և 

անձամբն գեղեցիկ), կ – բողկ, ով – ճորով, ուժով, բարով, 

առ – ցանցառ «ցանցի պես նոսր», խանձառ «կրակի կայծ», խոչառ 

«մարմնի մեջ մտած փուշ», ուռ – թաթուռ «թաթ», ծակուռ «ծակ», որ – 

խոլոր, ի – ջրի, լալի, դամոնի (ծառ է), լիմոնի, իսկի, ու – խաշու, խորովու, 

խորու, ճճու «քիչ», ճկրու «դիտմամբ», ուց – յէգուց և այլն։ 

 

* * * 

Միջին հայերենի բառային կազմի համառոտ բնութագրությունը 

կատարված է նկարագրական եղանակով։ Օգտակար կլինի պատմական 

անդրադարձ կատարել նաև բառային կազմի կառուցվածքային 

միավորների բնութագրումներին, մանավանդ որ դրանք քննության նյութ 

են դարձել 20–րդ դարի 70–80–ական թվականներից ի վեր։ 

Այդ մոտեցումը պատմական բառակազմության խնդիրն է, ըստ որի, 

բառակազմական կառուցվածքային միավորները բնութագրվում են 

պատմական քերականության հայեցակետով։ Առ այսօր միջին հայերենի 

բառային կազմը այդպիսի քննության չի ենթարկվել, այդպես էլ մյուս 

փուլերում առանձնակի քննություններ չեն եղել. կատարվել է երեք 

փուլերի նյութի զուգադրական քննություն՝ համեմատության եզր 

ընդունելով գրաբարը։ 

 

բ) Պատմական բառակազմություն 

 

Լեզվի պատմական բառագիտությունն ունի իր առանձնահատուկ 

խնդիրները. առանձնացվում են տարժամանակյա բառիմաստային 
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շարքերը, ներքին վերլուծության են ենթարկվում բառային կազմի 

տարրերը, բացահայտվում են նրանց ձևույթային արժեքները, ներքին և 

օտար փոխազդեցությունները և այլն։ Պատմական բառագիտությունը 

ընտրում է բառերի կառուցվաքծքի վերլուծության պատմական եղանակը։ 

Այս դեպքում բառային կառուցվածքի տարրերը քննվում են իբրև այս կամ 

այն համակարգի անդամներ, որոշվում են նրանց դերը և կապը նախորդ 

կամ հաջորդ փուլերի համապատասխան միավորների հետ։ 

Համաժամանակյա և տարժամանակյա մեթոդները պայմանավորում են 

միմյանց, լեզվական տարրերը հետազոտվում են իբրև զարգացման 

ընթացային միավորներ և ոչ որպես ստատիկ վիճակի դրսևորումներ։ 

Հայերենի պատմական քերականության շրջանակներում 

բառագիտության բաժինը ամբողջապես պատմական քննության չի 

ենթարկվել։ Մինչ այժմ բառերի կառուցվածքը քննվել է կա՛մ 

համաժամանակյա եղանակով, կա՛մ` ստուգաբանական։ (Այս 

բնագավում առաջին հաջողված փորձը կատարել է Մ. Հ. Մուրադյանը, 

որի ուսումնասիրությունն զգալի նյութ է տվել մեր շարադրանքի համար)։ 

Բառագիտության բաժնում պատմական հայեցակետից լուրջ 

հետաքրքրություն է ներկայացնում բառակազմության ենթաբաժինը։ 

Այստեղ կարևոր են լեզվական նվազագույն նշանների տարբերակումը, 

նրանց ծագման մեկնաբանությունները, տարրորոշման սկզբունքները, 

փոփոխակային միավորների զուգադրումը, գործուն և ոչ գործուն 

փոփոխակների գործառությունը և այլն։ 

Բառերի կառուցվածքային տարրերը տարատեսակ զարգացումներ են 

ապրում. որոշ տարրեր լեզվի հաջորդական փուլերում կարող են 

անփոփոխ պահել իրենց ձևույթային արժեքը, գործառական 

կենսունակությունը (օր.` հաց, հող, ջուր, –ային, –իկ, –ան և այլն), 

մյուսները կարող են ենթարկվել զանազան փոփոխությունների, այն 

է`ընդլայնել կիրառության սահմանները կամ, ընդհակառակն, դրանք 

սահմանափակել, ձուլվել այլ ձևույթների և առաջացնել նվազագույն նոր 

նշաններ, կարող են ապրել իմաստ(ներ)ի մթագնում և դադարել 

իմաստակիր միավորներ լինելուց, դառնալ սոսկ ձևական բաղադրիչ 
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տարրեր, նույնիսկ անհետանալ լեզվից։ Այսպիսն է բառերի բաղադրիչ 

միավորների զարգացման պատմական ընթացքը։ 

Եվ եթե դարերի ընթացքում բառը «կերպարանափոխվում է», ապա 

նրա սկզբնաձևը, բաղադրիչ միավորները, լեզվի տարբեր 

համակարգերում դրսևորած նվազագույն նշանները, բնիմաստը և այլն 

պարզաբանվում, բացահայտվում են միայն պատմական քննության 

հայեցակետով։ 

Արդի հայերենում տարածված տքնել, տքնանք, տքնություն, տքնաջան, 

տքնասեր, տքնավաստակ, տքնավոր և նման բառերում տքն բաղադրիչը 

համարում ենք արմատ, իմաստակիր բաղադրիչների այլևս չբաժանվող 

հիմնական ձևույթ, հետևապես նաև` լեզվական նվազագույն նշան, որի 

բնիմաստը «գիշեր ու ցերեկ աշխատելը», «անդադրում չարչարվելն» է։ 

Սակայն տարրորոշման մանրամասն հետազոտությամբ պարզվում է, 

որ հիշյալ բառերում գործ ունենք քն և քուն փոփոխակների հետ, որոնք 

գրաբարի շրջանում գիտակցվում են իբրև նվազագույն նշաններ, իսկ տ–ն 

օժանդակ տարր է` ժխտական նախածանց, որը վկայված է V դարից` 

տքուն=անքուն [տե՛ս Գիրք որ կոչի Զգօն, արարեալ Ս. Յակոբայ երիցս 

երանեալ հայրապետին Մծբին քաղաքի. Պօլիս, 1824 (Ե դար)]։ Արդի 

հայերենում`«Երբ լույսը բացվեցավ քաղաքին վրա, դուրս եկանք 

ծառուղին` հոգնած, տքուն ու ապերջանիկ» (Վազգեն Շուշանյան)։ «Ավլե՛, 

ծե՛ր, ավլե՛, աշխատե տքուն» (Ռուբեն Սևակ)։ 

Ըստ այդմ, պետք է նշենլ, որ մեր լեզվի երեք փուլերում քուն // քն 

փոփոխակները նվազագույն նշաններ են, և, իրոք, տակավին գրաբարի 

շրջանում քուն արմատն անտրոհելի է թվում։ Սակայն իրականում 

այդպես չէ։ 

Քուն բնիկ հայերեն բառը ծագել է հնխ. swop no ձևից, որտեղ swop 

արմատ է, –no` ածանց. ձայնավորի անկումով հայերենում –no–ի 

փոխարեն մնացել է ն ձևույթը իբրև ածանց։ Ուրեմն` քուն բառը 

բաղկացած է քու արմատից և ն ածանցից։ 

Սա հաստատվում է հայերեն նմանատիպ այլ բառերի վերլուծությամբ, 

որոնց արմատները վերջանում են ձայնավորով` 
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գի–ն < ųes–no թա–ն < tā «հալիլ, լուծիլ»

քէ–ն < kųei–na բա–ն < bhā «խաիլ» 

մու–ն < mus– no (մուն = մժղուկ)  

քու–ն < swop–no  

 

Պարզվում է, որ տքնել բառը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից. 

տ–ք (քու)–ն–ե–լ, որտեղ ք(քու) հիմնական ձևույթ է, մյուսները` 

երկրորդական։ Տ և ն ձևույթները բառակազմական դեր ունեցել են, 

սակայն դրանցից տ–ն այսօր էլ դրսևորում է այդ գործառույթը, իսկ ն–ն 

զրկված է բառակազմական ածանցի գործառությունից։ 

Պատմական քննությամբ հաստատվում է, որ ն ածանցի մթագնումը 

նկատելի է V դարից։ Այսպես, գի–ն, մու–ն, քու–ն բառերում մթագնումը 

որոշակի է, իսկ որոշ բառերում դժվար չէ տեսնել մթագնման 

գործընթացը. 

 
արջն//արջ – «մութ» կոտիմն//կոտիմ 

գուղձն//գուղձ սառն//սառ 

մութն//մութ պոյտն//պոյտ 

մժեղն//մժեղ վիթն//վիթ 

թակն//թակ – «մկնաձև կենդանի» սունկն//սունկ 

կունդն//կունդ – «գնդաձև անիվ»  

 
 

Թե որ ն–ն ածանց է եղել և տրոհվող բաղադրիչ, երևում է անձն, մասն, 

ամառն, ձմեռն, լիսեռն, սիսեռն, գառն, եզն, նուռն, դուռն և նման բառերից։ 

Գրաբարի շրջանում սկսված ն–ի անկման պրոցեսը չի ավարտվում։ 

Միջին հայերենում գործածվում են բառեր ն ածանցով կամ 

հետբաղաձայնային ն հնչյունով, որոնք գրաբարում վկայված չեն. 

բողջն «գունդ» 

գերբն «ջնջոց, սրբիչ» 
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մասն «մշուշ» 

ճիճն «հաճախ, ստեպ, արագ» 

յեղմն «մեղմ» 

Ուրեմն, եթե ցանկանանք բացատրել, օրինակ, քուն և ոտնաման 

բառերի արմատական թվացող (քուն, ոտն) ն ձևույթը, պետք է հայացք 

նետենք լեզվի անցած պատմությանը, գիտականորեն արժևորենք 

լեզվական նվազագուն միավորները։ 

Դունչ բառը, որ արդի հայերենում ըմբռնվում է իբրև արմատական բառ 

և նշանակում է «կենդանու ստորին ծնոտը, բերանը և քիթը միասին», 

պատմական շրջանում ձևական և իմաստային փոփոխություն է կրել։ Այն 

սկզբնապես նախդրավոր կառույց էր` ընդ ունչ, որ նշանակել է «բեղերի` 

քթի տակի մասը», հետո վերածվել է կցական բարդության` ընդունչ, ապա 

ըն– մասնիկի անկումով մնացել է դունչ բաղադրական ձևույթը, որի դ 

(<ընդ) բաղադրիչն իմաստազուրկ է և ձուլվել է ունչ բաղադրիչին, և 

դունչ–ը մեզ թվում է արմատական բառ։ 

Վրացերենում այս բառը կա տունչի «շրթունք, մռութ, դունչ» ձևով։ 

Բարբառներում` 

դունչ–Թբիլիսի 

դ՛ունչ–Երևան, Ախալցխա, Ջուղա, Սուչավա, Մուշ 

դ՛ը՛նչ–Զեյթուն 

դ՝յունչ–Ակն 

դ՛օնչ–Ոզմի 

տունչ–Համշեն, Շամախի, Ղարաբաղ 

թունչ–Հաճըն, Նոր Նախիջևան 

 

Քուչակը գործածում է դնչիկ ձևը։ 

Կեցցե բառը արդի հայերենում բավական տարածված է, և դիմային 

սահմանափակության պատճառով (կեցցեմ, կեցցես, կեցցեն) թվում է, թե 

նվազագույն նշան է, ըմբռնվում է իբրև մեկ բաղադրիչ։ Պատմական 

քննությամբ պարզվում է, որ գրաբարյան խոնարհված ձև է. կեալ «ապրել» 
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բայի ստորադասական եղանակի II ապառնի ժամանակի եզակի III դեմքն 

է, ներգործաձև խոնարհված. 

կեալ (–անց. կատ. հիմքը` կեաց (>կեց) + ցէ (դեմքի վերջավորություն)։ 

Կեաց հիմքի ց–ն առանձին ձևույթ է` հիմքի բաղադրիչ ածանցը։ 

Ուրեմն կեալ բառի արմատն է կեա (հմմտ. կեա–մ, կեա–ս, կեա–յ, կեա–ն–

ք, հնխ. giya ձևից)։ 

Ուրեմն` կեցցե=կե(<կեա)–ց–ցե(<ցէ): 

 

 

ա) Տարրորոշում. փոփոխակ տարրեր 

 

Լեզուն, իբրև համակարգ, անկասկած, հետաքրքրություն է 

ներկայացնում կառուցվածքային տեսակետից։ Բառերի կառուցվածքային 

միավորները առավել ևս էական են լեզվի բազմաբնույթ 

հատկությունները բնութագրելու համար։ Կառուցվածքային տարրերը 

նշանային համակարգի տարբեր ոլորտներում ինքնատիպ են, այսինքն՝ 

կան այս կամ այն փուլին բնորոշ տարրեր, ձևույթներ, որոնք մի այլ 

փուլում կարող են չգիտակցվել իրենց հատկանիշներով կամ կարող են 

նոր հատկանիշներ ձեռք բերել, այլ աղերսներ ունենալ։ 

Նշանային համակարգի նվազագույն միավորները հնչյուններն են, 

որոնք հանդես են գալիս իբրև հնչույթի տարբերակներ։ Նույն հնչույթը 

կամ հնչյունախումբը կարող է տարբեր գործառնություններ ունենալ՝ 

արտահայտելով հնչյունաբանական, բառակազմական, քերականական և 

այլ հատկանիշներ։ 

Օրինակ`մ հնչույթը դիտենք տարբեր բառերում և կառույցներում. 

 

1. մայր 2. գրեմ 3. խոհեմ 4. գրում 5. ջերմ 6. կամք 7. արամբի 8. դաշտում 

միս զգամ ուշիմ երգում կողմ յարմար ըմբռնել անտառում 

մեծ խօսիմ ճոռոմ աղում անզգամ ջերմոց տամբ ծովում 

կեմ հեղում թարշամ խոսում թուրմ արմատ քաջությամբ  

ում  երբեմն, 

ոմն 

 մեղմ    
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Տարբեր շարքերում մ–ն տարբեր գործառություն ունի. 

Առաջինում արմատի բաղադրիչ է, իմաստային առում չունի, 2–րդում 

դիմային ցուցիչ է, 3–րդում` բառակազմական ածանցի բաղադրիչ (–եմ, –

իմ, –ում, –ամ, –եմն, –մն), 4–րդում դերբայական ածանցի մասնիկ է (–ում), 

5–րդում` ածանց, 6–րդում ևս ածանց է, սակայն նրանից հետո այլ 

ածանցներ էլ կան, 7–րդում ն>մ հնչյունափոխության հետևանք է 

(ընդ+բռնել>ըն+բռնել>ըմբռնել, տան+բ>տամբ և այլն)։ 

Սակայն մի բան ևս նկատելի է. դա այն է, որ մ–ն առանձին կամ 

հնչյունախմբում բոլոր փուլերի համար նույն գործառությունը չունի։ 1–ին 

շարքը, օրինակ, բնորոշ է բոլոր փուլերին, II–ը՝ գրաբարին, մի մասը 

(գրեմ, զգամ) նաև` աշխարհաբարին, III–ը քիչ մեկնաբանելի է. մեռած 

ածանցներ են, IV–ը բնորոշ է միջին հայերենին և աշխարհաբարին, V–ը և 

VI–ը գիտակցվում են նվազագույն միավորներ (դրանցից կամք և ջերմոց 

բառերը տրոհելի են` կամ–ք, ջերմ–ոց), վերջինը V դարում արդեն 

ավարտված երևույթ է։ [8–րդը չկա գրաբարում]։ 

Ուրեմն, կառուցվածքային տարրերի քննությունը պետք է կատարել` 

նկատի ունենալով նրանց ծագումը, գործառությունը, անցած պատմական 

ուղին, և ելնել այն բանից, թե այս կամ այն տարրը ինչ ոլորտում, ինչ 

սահմաններում, ինչ չափով է գործածվել։ Միայն այդ դեպքում հնարավոր 

կլինի ճիշտ ներկայացնել բառերի և նրանց բաղադրիչների 

պատմությունը։ 

Օրինակ` հայերենի ր հնչույթը, որ գրաբարում ունեցել է նաև 

ածանցական նշանակություն, գրաբարի որոշ բառերում (այսր, այդր, 

անդր) այդ հատկանիշը զգալ է տալիս, սակայն հաջորդ փուլերում այն չի 

գիտակցվում։ 

Այսպես` լի, լու, դի արմատներից կերտել է լիր, լուր (լի–ս, լու–ռ), դիր 

(=դրություն, վիճակ. դիր կարակնաձև (Խոր.) «կամարաձև»), տու 

արմատից` տուր. 

ո (ո–մն, ո–ք) արմատից` որ (=նա որ, այն որ), 

ի (զ–ի, ի–մն, ի–ն–չ) արմատից` իր (=մի բան, իր, գործ) 
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յամ (=ուշ) բառից` յամր (=դանդաղ, դանդաղորեն) 

այս–ից` այսր, այդ–ից` այդր, անդ–ից` անդր և այլն։ 

Եթե հիշյալ բառերում ր ածանցի ձևույթային արժեքը գիտակցվում է 

գրաբարում (ասենք` լու–այ, լու–աւ, հ–լու, նաև` լու–ր), ապա նույն 

շրջանի շատ բառերում այն չի գիտակցվում։ Այսպես` 

լար (=լա–ր<uja–ro) 

կոր (=կո–ր<go–ro) 

նոր (=նո–ր<nou–ro) 

ոսկր(=ոսկ–ր<osty–er) 

սէր (=սէ–ր<K՛ei–ro) 

Միջին հայերենում ր ածանցը ձևույթային արժեք չունի, գործուն չէ, 

սակայն մի քանի բառերում իբրև բաղադրիչ շարունակվում է գիտակցվել, 

հմմտ. 

լիր–լի, լից –լեցուն, տուրք–բերքատու, լուր–հլու և այլն։ 

Տարրորոշման համար իբրև սկզբունք պետք է ընդունել 

ստուգաբանության հատկանիշը և տարբեր փուլերում գործառվող 

բաղադրիչների կրած փոփոխությունները։ 

Օրինակ` լուր բառի տարրերը որոշելու համար զուգադրում ենք լսել 

բայի խոնարհված ձևերը. անց. կատ.` լու–այ, լու–ար, լու–աւ, լու–աք, լու–

այք, լու–ան, ստոր. II ապ.`լու–այց, բուն հրամ.` լո՛ւր, լու–ա՛յք, լու–արու՛ք, հ– 

լու բառը և այդպես համոզված, որ լուր (=լսողություն, ունկնդրություն, 

համբավ) բառը տրոհելի է բաղադրիչների`լու (արմատ) և ր (ածանց), այլ 

բառերի հետ համեմատելով և ստուգաբանելով (տու–ր, լի–ր, դի–ր), 

պարզում ենք, որ ր–ն ևս ձևույթային արժեք ունի գրաբարում, իսկ քննելով 

սրանց դերը՝ պարզվում է, որ հաջորդ փուլերում եթե լու արմատը մասամբ 

գիտակցվում է, ապա ր–ն չի գիտակցվում, իբրև ածանց մթագնել է։ 

Ստուգաբանորեն բաղադրյալ են ձիւն, տաւն, հովիւ, հիւղ, տեղ, 

տրորել, ըմպել և այլ բառեր։ 

Օրինակ`հովիւ=հովի–ւ<oụi «ոչխար»–pā «սնել, բուծել», ըմպել=ըմ–

պ(ի)–ել (հմմտ. ըմ–բեր–ել «համբերել»), որին ավելացել է հնդեվրոպական 

pi «խմել» արմատը։ 
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Հին հայերենում, սակայն, այս միավորներից ոչ մեկը տրոհելի չէ, 

որովհետև այդ համակարգը հիմք չի տալիս հիշյալ բառերի 

բաղադրիչները սահմանելու համար։ Իսկ եթե հովի «ոչխար», պ(ի) և մյուս 

երբեմնի արմատները քննվող նշանային համակարգում պահպանեին 

իրենց ձևույթային արժեքը, ապա մենք կկարողանայինք դրանք տրոհել։ 

Ձևույթներն արժեզրկվում են, երբ կորցնում են գործառության բոլոր 

հնարավորությունները։ 

Գրաբարի փուլում տրոհելի են, օրինակ` 

աստ=աս+տ. արմատը` այս. այ /ա հերթագայության համար հմմտ. 

վայր և վար–ատ–ել, այր և ար–ու, հայր և հարք, 

անդ=ան+դ. արմատը` այն, 

ոլորտ, սերտ, գաղտ բառերի մեջ տ–ն տրոհելի է, 

օրինակ` սեր–տ, հմմտ. սեր–ել, սեր–ունդ, սեր «կաթի խիտ, թանձր 

մաս». 

սեր արմատը նշանակում է «խիտ, հարազատ, մտերիմ», 

պտոյտ=պիտ//պուտ+ոյտ. հմմտ. պատ–ել «փաթաթել», «պտտել», 

կուղխ=կուղ+խ «կլանող, լափող». արմատը` կուլ լ/ղ հերթագայության 

համար հմմտ. փայլ և փող–փող–ալ, 

այլ և աղ–աւ–աղ, ան–ալ–ի և աղ–ի և այլն։ 

Միջին և արդի հայերեններում որոշ բառեր են տրոհելի։ 

Տրոհելի են` աստ, անդ, հուժկու(–ուժ), ըն–կղ–մ–ել(–կուլ), սփռել (ս–

փռ–ել), յ–ան–կայծ և այլն։ 

Նիստ բառը հենց գրաբարում տրոհելի չէ, որովհետև նրա արմատը 

ստ//սիտ (<sēd) չի գիտակցվում, մթագնած է, որի պատճառով չի 

գիտակցվում նաև նի նախամասնիկը, որը նույն շրջանի մի այլ բառի մեջ 

տրոհելի է` նշողեմ «փայլեցնել, լույս դուրս տալ»=ն(ի)–շող–ե–մ//շող 

(հմմտ. նշույլ)։ Բայց` դժվար–ին, հետ–ին։ 

Մարդ բառը տրոհելի չէ, չնայած ստուգաբանվում է մար–դ – հնխ. mŗto 

ձևից` mer «մեռնել» արմատից, որը կա մեռ–ան–ել բառի մեջ։ Ուրեմն, թեև 

մեռ արմատը կա, բայց մար–ը չի գիտացվում, որի պատճառով մարդ–ը 

տրոհելի չէ ոչ մի փուլի համար։ 
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Կառուցվածքային տարրերը բառերի ոլորտում կատարած դերով (ոչ 

թե` ձևույթների իմաստային հատկանիշով) երեք տեսակ են` 

1. Գլխավոր. սրանք արմատական ձևույթներն են, որոնք բառեր 

կազմելու համար անհրաժեշտ միավորներ են։ 

Լինում են` անկախ` տուն, բան, հոտ, ջուր, ընդ, թէ, է… 

կախյալ` բերձ(բարձր–ա–բերձ), երփ (երփ–ն–երանգ), իշխ (իշխել), 

ուղ (ուղ–ի, ուղ–արկ–ել)։ 

2. Օժանդակ. երկրորդական ձևույթներն են, որոնք բառակազմական 

ոլորտում կարևոր միավորներ են. գլխավոր տարրերի և բառերի հետ նոր 

բառեր են կազմում. 

եղ (թիկն–թիկն–եղ, շուք–շքեղ), ոշ (որ–որոշ, բնորոշ), 

եմն (ուր–ուրեմն, երբ–երբեմն) և այլն։ 

3. Սին. սրանք տրոհելի մասնիկներ են, բայց կորցրել են իրենց 

նշանակությունը. 

ի–տեղի//տեղ 

ն–եկն//եկ 

ջ–գաղջ//գոլ 

ձ–դեղձան//դեղին 

ծ–պուրծ//պուր 

ու–հատուած//հատած, շինուած//շինած, դիպուած//դիպած։ 

Միջին հայերենում` ջ, ն–բողջն «գունդ»//բուլ «գունդ»//բոլորել 

«կլորացնել»։ 

Կառուցվածքային տարրերը` գլխավոր, օժանդակ թե սին, կարող են 

հանդես գալ հնչույթային նույն կազմով կամ նրա փոփոխությամբ, 

այսինքն` բառակազմի (բաղադրության) տարրերը հանդես են գալիս 

անփոփոխ (մեկ արտահայտությամբ) և փոփոխակ միավորներով։ 

Օրինակ` 

 

արմ. արմ–ատ, զ–արմ, ընդ–արմ–անալ 

արկ. արկ–ան–ել, ակ–ն–արկ, ենթ–արկ–ումն 

եփ. եփ–ել, ան–եփ–եալ, կիս–եփ–եաց 
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Այստեղ անփոփոխ տարրերի հետ գործ ունենք` արմ, արկ, եփ 

(ՄՄԲ, 31)։ 

Մեկ այլ դեպքում գործ ունենք փոփոխակների հետ. 

կէս//կիս. կէս–ք, կիսորդ 

այր//ար//առ. քեռ–այր, ար–ամ–բ–ի, առ–ն–ա–խանձ 

այս//աս(ը)ս//ս. այս–պէս, աս–տ, թուղթ(ը)ս, այգի–ս 

արեւ//արեգ. արեւ–ա–կէզ, արեգ–ակ–ն–ա–կերպ 

ի//յ. ի գործոյ, յաթոռոյ 

եք//ոք. կեղ–եք–ումն, բորբ–ոք–ումն (ՄՄԲ, 31)։ 

Փոփոխակները լինում են երկու տեսակ. 

1. Գործուն փոփոխակներ, որոնց առաջացման աղբյուրը նույն 

համակարգում գործող օրենքներն են։ 

2. Ոչ գործուն փոփոխակներ, որոնց առաջացման աղբյուրը տվյալ 

համակարգից դուրս է և գտնվում է կա՛մ նախորդ համակարգում, կա՛մ 

տարածքային տարբերակներում, կա՛մ օտար ազդեցությունների 

ոլորտում։ 

 

բ) Գործուն փոփոխակներ 

 

Հայերենի տարբեր փուլերում ձևույթների շեշտակիր և շեշտազուրկ 

լինելը գործուն փոփոխակներ առաջ բերող գործոն է համարվում։ Պակաս 

դեր չունի նաև հնչյունային ոլորտի որոշ ազդեցությունը, որն ավելի 

բնորոշ տարածում ունի գրաբարում։ 

Ա. Շեշտակիր և շեշտազուրկ փոփոխակներ (ՄՄԲ, 32–36)։ 

Գրաբարում հանդիպում են՝ 

է՛/ի. կէսք – կիսոց 

ի՛/ը. իղձ – ըղձալ 

ու՛/(ը) – հուր – հրոյ 

ու՛/Ø. աշուն – աշնային 

եա՛/ե. վանեար – վաներոյ 
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ա՛ւ/ա. մաւտ – մատչիմ 

ե՛/ի–դե՛ւ//դիւահար 

ե՛/ը. ասե՛ղ//աս(ը)ղ–ն–ա–գործ 

ե՛/ Ø. ասեղն–ասղան 

ա՛/(ը). Արմատ – արմ–(ը)տ–իք 

ա՛/ Ø. Աստուած – Աստուծոյ 

Միջին հայերենում շարունակում են գործել է՛/ի, ի՛/(ը), ի՛/Ø, ու՛/(ը), 

ու՛/Ø հերթագայությունները. 

Է՛/ի. ճնուվէ՛զ / ճնուվիզ–նի, արքէն/արքին–ան–ամ 

ի՛/(ը). խիսմ/խսմին, քոյրվի/ քույր–վ(ը)–տի 

ի՛/ Ø. կտրիճ/կտր–ճ–եր 

ո՛ւ/(ը). պուրճ/պ(ը)րճ –եր, կակուղ/կակ(ը)ղ–ցն–եմ 

ո՛ւ/ Ø. կակուղ, կակղ–իմ, գտել–ուկ «հանելուկ»/գտել–կ–ի 

ո՛ւ/վ. ուրու/ուրվ–ական, առու/առվ–ու 

ա՛/ը. հիւա՛նդ/հիւ(ը)նդ–ի, դարտակ /դարտ(ը)կ–եմ, 

ա՛/ Ø. պակաս/պակս–իլ, ցամաք/ցամք–իլ, դանակ/դանկ–իկ 

ե՛/(ը). գոմեշ/գոմ(ը)շ–նի, պղպեղ–պղպ(ը)ղ–ի 

ե՛/ Ø. գոմեշ/գոմշ–ուկ, ցորեն/ցորն–ի 

ո՛/ Ø. ժողով/ժողվ–՛լ 

ե՛ա/ե. ցորեան/ցորեն–ա՛յ, գրեալ. գր–ել–ո՛ց և գր–ել, գր–ել–ո՛ւ 

Արդի հայերենում մի շարք ձայնավորների հնչյունափոխությունը 

նման է գրաբարում կատարվածին. կէզ/կիզ, գիր/գ(ը)ր, ընտիր/ընտր, 

գլուխ/գլխ, ձուկ/ձ(ը)կ։ 

Արևմտահայերենում հանդիպում ենք միջինհայերենյան տարբերակների. 

պակա՛ս/պակս–ի՛լ, պարա՛պ/պարպ–ե՛լ, ցամա՛ք–ցամք–ի՛լ։ 

Արևելահայերենում` ցամա՛ք/ցամք–ո՛ց, բերա՛ն–բերն–ակա՛լ, կոճա՛կ–

կոճկ–ե՛լ, շինա՛ծ/շին–ծ–ո՛ւ և այլն։ 

Միջին հայերենում սկսված ու/վ հերթագայությունը կա և արդի 

փուլում. 

ձու/ձվ–ած–եղ, լու/լվ–ա–դեղ, առու/առվ–ակ, առվ–ա–մուտ և այլն 

(ՄՄԲ, 32–34)։ 
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յա՛/ե. մատյա՛ն/մատեն–ա–գե՛տ 

ո՛ւյ /ու. բո՛ւյս/բուս–ա–բա՛ն 

ո՛ւյ /(ը). բո՛ւյն/բ(ը)ն–ա–վե՛ր 

ո՛ւյ / Ø. կապո՛ւյտ/կապտ–ե՛լ 

յո՛ւ/(ը). ձյո՛ւն/ձ(ը)ն–ծաղի՛կ 

յո՛ւ/ Ø. ալյո՛ւր/ալր–աղ–ա՛ց, արյո՛ւն/արն–ա–շաղա՛խ 

ո՛/ Ø. ոսկո՛ր//ոսկր–ան–ա՛լ, օրո՛ր/օր–ր–ա՛ն 

Բ. Գործուն փոփոխակներ են առաջանում նաև լեզվի տվյալ 

համակարգին բնորոշ հնչյունափոխական օրենքներով։ Դա առավել 

բնորոշ է գրաբարին (ՄՄԲ, 36–40)։ 

ի/յ. նախդիրը բաղաձայնից կամ ձայնավորից առաջ՝ ի տուն/ յամէ 

 

ին/յն. նո–ր–ին և նո–յն 

 սո–ր–ին և սո–յն 

 դո–ր–ին և դո–յն 

 դիւր–ին 

 վերջ–ին 

 բեւր–ին 

 ամեն–եւ–ին 

 ան–ա–գոր–ո+յն (հմմտ. գոր–ով, գուր–գուր–ալ) 

 ողջ–ո+յն (հմմտ. ողջ) 

 իսկ–ո+յն 

 երկ–ա+յն (հմմտ. երկ–ու) 

 հետ–ա+յն 

 մի–անգամ–ա+յն 

 նույն–ժամ–ա+յն 

Ի/ե/ւ. այգի//այգե//այգւ (այգի –ք, այգե–ա–ւ, այգւ–ո–յ) 

 տեղի//տեղե//տեղւ (տեղի–ք, տեղե–ակ, տեղւ–ո–ջ) 

 

Ն–ից առաջ ռ>ր հնչյունափոխությամբ առաջ են գալիս հետևյալ 

փոփոխակները. 
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առ//ար. առ–ն–ել, ար–ա՛, ար–ար–եալ, 

 յ–առ–ն–ել, ար–ի՛, յ–ար–եայ, 

 առ–ն, ար–ու, ար–ա–հետ, 

ամառ//ամար. ամառ–ն, ամար–ային, 

ձմեռ//ձմեր.  ձմեռ–ն, ձմեր–ան, 

բառ//բար. բառ–ն–ալ, բար–ձ–ի, 

դառ//դար. դառ–ն–ալ, դար–ձ–եալ, 

դուռ//դուր. դուռ–ն, դուր–ք, 

ձեռ//ձեր. ձեռ–ն, ձեր–բ–ազատ, 

ան//ամ. փոքր–կ–ան, փոքր–կ–ամ–բ 

ըն//ըմ. ըն–ձեռ–ել, ըմ–բերան–ել, ըն–կալ–ել, ըմ–բոշխն–ել 

ման//մամ. շարժ–ման, շարժ–մամ–բ 

ութեան//ութեամ. հեծ–ութեան, հեծ–ությամ–բ 

սեան//սեամ. սիւն– սեան– սեամ–բ 

տան//տամ. տան–տամ–բ 

 

II ապառնիի հիմքում կատարված հնչյունափոխությամբ` 

 

աց//աս. զ–արմ–աց–ումն, զ–արմ–աս–ցի

եց//ես. գր–եց–ա–յ, գր–ես–ց–ես 

 

Առնմանության և տարնմանության երևույթները վճռական դեր ունեն։ 

Այսպես են առաջացել` 

 

կիծ//կիս, վեց//վեշ, ծան//ճան

բրբ. ծածկ//ծասկ//տասկ 

 

Սրանցից շատերը գործում են միջին հայերենում, աննշան մասը` 

արդի հայերենում։ 
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գ) Ոչ գործուն փոփոխակներ 

 

Այն փոփոխակները, որոնց գոյությունը լեզվի այս կամ այն 

համակարգում գործող օրենքներով չի պայմանավորված, անվանվում են 

ոչ գործուն։ 

Այսպես` գրաբարում գործող օրենքներով հնարավոր չէ բացատրել 

արեւ–արեգ, չու–չոգ փոփոխակների ւ հնչյունի հերթագայությանը գ–ով 

կամ այ /ա հերթագայությունը հայր/հարք, հարց, այր/արամբ բառերում։ 

Ոչ գործուն փոփոխակներ են ստուգաբանական այն միավորները, 

որոնք քննվող համակարգում պահպանում են իրենց ձևական և 

իմաստային կապը։ 

Ա. Ձևական կապը դրսևորվում է փոփոխակ տարրերի հնչույթային 

կազմի որոշ ընդհանրության պահպանումով։ 

Օրինակ`տա–լ–տա–մ, տա–ս, տա–յ և ե–տու, տու–ա–յ, տու–ա–ր 

ձևերում տա//տու տարբերակներն ունեն տ ընդհանուր հնչույթ. 

կին//կան–այք ունեն կ և ն ընդհանուր հնչույթներ։ 

Այսպես էլ` 

գեղ–ձ//գաղ–ձ–ն 

փայլ//փաղ 

երփ–ն//արփ–ի 

դեղ–բ//դալ–ուկ–ն 

վեց//վաթ–սուն 

մաւտ//մատ 

ատ//հատ 

Բ. Իմաստային կապը դրսևորվում է փոփոխակների իմաստային 

նույնությամբ, մոտիկությամբ, նույնիսկ`հեռավորվությամբ։ Եթե 

իմաստային կապը վերանում է, նույն փոփոխակները` արտահայտված 

մեկ ձևույթով, հանգում են համանունության և դառնում անկախ 

միավորներ։ 

Օր.` ար (ար–ար–իչ) և ար–դ համանուններ են։ 

Իմաստային նույնություններ` 
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Գրաբարում` 

 

ագ//գե. ագ–ան–իմ, զ–գե–ն–

ում 

այն//ան–դ 

բառ//բար//բեր. բառ–ն–ամ, 

բար–ձ–ի, բեր–ձ 

այս//աս–տ 

գաղ//գեղ. գաղ–ձ–ն, գեղ–ձ 

«գայլուկ» բույս է 

դալ–դեղ. (դալ–ուկ–ն, դեղ–ին) 

կեր//կուր. կեր– ա– կուր մաւտ//մատ. (մատ–չ–ել) 

տեղ//ետղ ամաւթ//ամաչ 

փող//փաղ//փայլ մոյծ//մուտ//մտ. (մտ–ան–ել) 

ո//ու. յ–ո, յ–ու (հմմտ. ու–ր) շոյլ//շող 

խոհ//խահ//խոխ//խախ. 

«եփած ուտելիք» 

քե//քո//քու. (քե–զ, քո–վ, քու–մ) 

հեռ//խեռ. «քինախնդիր» ես//իս 

հիւղ//խուղ. «խրճիթ, 

տաղավար» 

տա//տու 

խոկ//խոհ. «մտածմունք» ո//ոյ//ու. (յ–ո, ոյ–ր, ու–մ) 

աղտ//աղծ. «կեղտ, 

պղծություն» (աղծապիղծ 

«անմաքրասեր») 

ի՞//է՞. (զ–ի՞, է՞–ր) 

ջեր//ջեռ. «տաքություն» 

(ջերմ – ջեռուցանել) 

եթ//ոթ//աթ//ոյթ//այթ//ոյց//ոյզ//ոյս. 

(մատ–ոյց, փլ–ոյզ, կոր–ոյս, փաթ–եթ, 

փաթ–ոյթ, շփ–ոթ, ճառագ–այթ, փաթ–

աթ–ել) 

թառ//թարշ. (թառ–ամ –ել, 

թարշ–ամ–ել) 

ք//եք//ուք. (ո–ք, ու–մ–եք, ու–ր–ուք)  

այր//ար (ար–ու) մն//ումն//եմն. (ո–մն, ու–ր–ումն, ու–մ–

եմն)։ 
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Միջին հայերենում եղածների կողքին հանդես են գալիս նոր 

փոփոխակներ` 

յեմ «ուշ». յեմ–ել «ուշանալ» ← հին` յամ 

յեր «միշտ». յեր–ակ «միշտ, մշտապես» ← հին` յար 

յերջ «որջ» ← հին` որջ 

խաշար ← հին` խոշոր 

 
կիճ. հին` կիծ հարհանդ//խարխանդ. հին`մարմանդ 

շող՝ շող–ախ, հին` շաղախ հեղ//հաղ «անգամ» 

պեղծ, հին` պիղծ 

կոր, հին` կար–իճ 

հեմ//հիմ–այ 

ծեղ//ծիլ 

շուռ//ժուռ. հին` շուրջ դունդր//դնդեր «մկան» 

կեռ//կոռ. հին` կոր զուրկ//զիրկ 

ժաժ–ցն–ել. հին` շարժ լոս–ել. հին` լես–ուլ 

հոյծ. հին` հոյզ հեղ//հիղ. հին` հիւղ//խուղ 

 

ժեռ//ժուռ//շոր (շոր–թ) «գույն» 

բնդիռ//բնդեռ–ն «աղբաբզեզ»։ 

Արդի հայերենում կան հետևյալ նույնիմաստ փոփոխակները` 

այր//ար//առ–ար–ու, առ–ն–ական 

բարձ//բերձ–բարձ–ր–ա–բերձ 

ե//է –ե–մ, ե–ս, է 

թառ//թարշ//թոռ//թորշ//թոշ–թառ–ամ, թարշ–ամ, թոռ–ոմ, թորշ–ոմ, 

թոշ–ն–ել 

կեր//կուր 

կին//կան–կան–աց–ի 

ջեր//ջեռ 

տու//տա–տու–ր, տա–լ 

ամոթ//ամաչ 

արոտ//արած 

Ոչ գործուն փոփոխակների տարբեր գործոններ կան` 
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1. Երբեմնի գործող, բայց տվյալ փուլում դադար առած օրենքների 

հետքերը։ Սրանք 3 բնույթի են` 

ա) Ձայնավորների հերթագայություն. 

ե/ի. ես, զ–իս 

ո/ու. ո, ու–մ 

է/ի. է՞–ր, ի՞–ւ 

ե/ա. բեր–ձ, բար–ձ–ր 

գեղ–ձ, գաղ–ձ–ն, գուղ–ձ–ն, 

դեղ–բ, դալ–ուկ–ն 

երփ–ն, արփ–ի 

վեց, վաթ–սուն 

ի/ո/ու/ա/ Ø. զ–գա–յ–ին, հոլ(ժողովել)–ոն–ել, զ–գա–յ–ուն, հոլ–ան–ել, 

կե–ն–դ–ան, 

ե/ի/ո/ա/ Ø. խոհ–եմ, ուշ–իմ, թորշ–ոմ, թարշ–ամ, ջեր–մ 

բ) Ձայնավորների և երկբարբառների հերթագայություն 

այ/ա. այր//ար–ու, մայր//մար–ց, վայր//վար–ատ–եալ 

ոյ/ո. թոյլ//թող, շոյլ//շող 

ու/ոյ. բուտ//բոյծ, մուտ//մոյծ 

ոյ/ Ø. խար–ոյկ, ցատ–կ 

ե/ա/ոյ/այ/ Ø. փաթ–եթ, փաթ–աթ–ել, փաթ–ոյթ, ճառագ–այթ, խի–թ 

գ) Բաղաձայնների հերթագայություն 

 

ց/ս. լոյց//լույս (լուց–ան–ել, լուս–աւոր), բոց//բոս. բոս–որ 

ծ/ս. ծայր//սայր 

տ/ծ/ս. տա–տա–ն, ծա–ծա–ն, սա–սա–ն 

լ/ղ. ալ(ան–ալ–ի), աղի, դալ//դեղ (դալ–ուկ–ն, դեղ–ին), 

ալ//աղ (դանդալ–ոշ, դանդաղ), լերկ//ողորկ, 

ուլ//ուղ (մառ–ա–խուլ, մառ–ա–խուղ) 

կու–լ//կու–ղ–մ (ըն–կ–լ–ն–ում, ըն–կ–ղ–մ–իմ) 

ռ/րշ. թառ//թարշ//թորշ 

տ/ճ. խիտ//խիճ, կուրտ//կարճ 
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տ/չ. աղատ//աղաչ 

տ/ծ. բուտ//բոյծ, գաւտ//գած (պար–ե–գաւտ, զ–գած–իմ) 

դ/ձ. խանդ//խանձ, պինդ//պանձ (պա–պանձ), խեղդ//հեղձ, 

յորդ//յորձ 

ք/չ. քառ–//չոր–(չոր–ք), փու–ք, փու–չ, փ–չ–էլ 

կ/չ. ակ//աչ 

 

2. Ոչ գործուն փոփոխակների գոյացման ակունքներից է հին կամ նոր 

բարբառների ազդեցությունը. 

 

բ/փ. բուրդ/փուրթ, բրդ–ել, փրթ–ել, բուլ//փուլ. բլ–ան–

իմ, փլան–իմ 

պ/փ 

լծորդությամբ. 

պատ//փաթ. պատ–ատ, փաթ–եթ 

պակ//փագ. պա–պակ, փա–փագ 

պտիր//փնտիր. պտր–ել, փնտր–ել 

պ/կ 

լծորդությամբ. 

պրպիտ//կրկիտ–պրպտ–ել, մանր–ա–կրկիտ 

հ/ Ø 

լծորդությամբ. 

հապա//ապա, համ//ամ (համ–այն, ամ–էն) 

 

Միջին հայերենում` հանց//հենց//այնց, ալ//էլ//այլ, 

վանց//վասն, ժուռ//շուռ//շուրջ, 

թապալ//թաւալ//տապալ, կոթ//կանթ, 

տիփ//դոփ (տփել, դոփ–ել) 

 

Արդի հայերենում` ժայռ//ժեռ, այլ//էլ, այն//էն, արտասուք//արցունք, 

ճանապարհ//ճամփա, արժ//էժ (արժ–են–ալ, էժ–ան) 

և այլն։ 

 

3. Օտար ազդեցությունները. 

≈ հնուց ավանդված պարսկ. թշնամի բառի մոտ` դուշման 
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––//––//––//–– ← հրաման ← ֆարման

––//––//––//–– ← ճախարակ ← չահրա 

 

≈ Միջին հայերենում պարսկ. լազվարդ բառի մոտ հնդկ. լաջվարդ 

––//––//––//–– ավանդական բուրգ –– արաբ. բուրջ (պուրճ), 

արաբերենի տարբեր բարբառներից` միրաթ//միրաս «ժառանգություն» 

և այլն։ 

 

դ) Իմաստային մոտիկություն պահպանող փոփոխակներ 

 

Գրաբարում` 

այլ//աղ. այլ–այլ «խառն», աղ–աւ–աղ/ աղ–եւ–աղ «աղարտ» 

բոյծ//բուտ–բուծ–ան–ել «սնուցել, խնամել, բազմացնել», 

բտ–ել «կերակրել», խոտ–ա–բուտ «խոտաճարակ» 

գաղ//գող. գաղ–տ «թաքուն, գողունի» 

գիւտ//գիտ//գէտ. գիւտ «հայտնաբերում, հնարք, ճարտարություն» 

գիտ–գտ–անել, գէտ–գիտ–ել 

դի//դա. դի–ել «կրծքի կաթ ծծել», դա–լ կամ դա–յ–լ «մոր առաջին կաթ», 

դա–յ–եակ «ստնտու» 

թա//թու. թա–ն–ալ, թ(ու)–ր–ել «ջրով շաղախել», թու–ր–մ 

թու–ր–ջ, որից` թրջել 

խե//խի//խո//խա. խե–թ–կ–ել «ուժգին խոթել, խայթել» 

խի–թ «սուր ծակող ցավ», խթ–ել «խայթոցով մխել» 

խո–ց «սրի կամ դանակի բացած վերք» 

խա–յ–թ «խթելու գործիք» 

կիթ//կութ. Օր.` Հովիւն … կիթն ոչ ուտիցէ։ Որթն … գայ ի կութս։ 

հալ//հեղ, ող//ուղ.–հալ–ել, հեղ–ուկ, ող–ող, ուղ–խ 

լերկ//ողորկ. լերկ «հարթ, մերկ, անմազ», ողորկ «կոկ, հարթ» 

խոր//խար. խոր–ով–ել «հրող եփել», խար–ույկ «հրեղեն օջախ», 

խար–ել«կիզել» 
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չու//չոգ «տեղափոխություն բազմությամբ, բանակով, վրանավորներով» 

յորդ «լիաբուղխ»//յորձ. յորձ–ան «ջրի հորդություն, ջրապտույտ, հեղեղ» 

Միջին հայերենում` 

ճետ//ճուտ. ճետ «զավակ, սերունդ» հին է, ճուտ «ձագ»` նոր 

թու//թո. թու–ր–ջ–ի կողքին` թո–ռ «խոնավ» 

մալ//մ(ու)ղ, մ(ի)ղ. մալ–ել «մանրել, փշրել» հին է, 

մղ–եղ «բարակ փոշի, մաղաք» նորն է 

պտուղ//պատեղ «արգանդի պտուղ». վերջինս նոր է 

ծպեղ «տանիքի հեծան» //ծիպղ «ձողափայտ, ցանկապատ» 

զարդ//զերդ. զարդ–ել, զարդ–եալ «բացի» 

զերդ–եւ–ել «թողնել–անցնել» 

կոթ//կանթ 

Արդի հայերենում պահպանվել են շատերը` այլ//աղ (աղ–ավ–աղ–ել), 

բոյծ//բուտ, գող//գաղ, գյուտ//գիտ–գտ–ն–ել//գետ (գիտ–են–ալ), 

խո//խի//խա, կիթ//կութ, հալ//հեղ//ող, լերկ//ողորկ, խոր//խար, 

հորդ//հորձ, քենթ//քոնթ, կոթ//կանթ, ոգ//հոգ. ոգի, հոգի և այլն։ 

Փոփոխակներ, որոնց միջև իմաստային կապի խզում է նկատվում. 

 

Գրաբարում` 

 

հոլ//յեղ//եղ. հոլ–ով–ումն «գլորում, շրջան, ընթացք, փոփոխություն» 

յեղ–ուլ «փոխել, դարձնել» 

եղ–ան–ակ «կերպ, փոփոխության ձև, տարվա 

փոփոխության շրջան» 

թո//թա//թու թո–ր–ել «ծորել» 

թա–ր–ախ «վերքերի ծորանք» 

թու–ք «բերանի լորձ» 

ոտ//հետ. ոտ–ն, հետ–ք «ոտքի թողած նշան», հետ–ի «ոտքով» 

կով//կոգ. կոգ–ի «կովից ստացվող մթերք, կարագ» 

հոգ//հով//հագ. հոգ–ի «շունչ, կենդանի շունչ, աստված» 

հով «բնության շունչ, զով, սառնություն» 
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հագ–ագ «ձայնով շունչ, հոգոց, կոկորդ, շնչափող, 

կոկորդից արձակած ձայն» 

բու//փու. բու–ք «բնության կատաղի շունչ» 

փու–ք «փչում, շունչ, քամի», փու–ք–ս 

գել//գալ//գիլ. գել–ուլ «կապկպելով ճնշել, ճզմել, ոլորել» 

գալ–ար «ոլոր, ցավ» 

գլ–որ–ել «թավալել, շրջել» 

պատ//պ(ի)տ. պատ–ել «շրջափակել, ծածկել» 

պատ–ատ «փաթաթոց, գրաստի թամբ` բեռով հանդերձ» 

պտ–ույտ «դարձ, շրջապտույտ» 

պտ–ուտ–ել «շրջաբերել» 

 

պատ–ի հետ իմաստային սերտ կապ ունի փաթ փոփոխակը` 

փաթ–աթ–ել, փաթ–ույթ, փաթ–եթ 

հմմտ. պատ–ատ–ել, պատ–ած 

Կան ստուգաբանական փոփոխակներ, որոնց միջև իմաստային կապն 

ընդհատվում է, որպիսիք այլևս փոփոխակներ չեն, այլ` անկախ տարրեր` 

 

ոտ//յատ. յատ–ակ 

բիր//բեր. բեր–ան 

կոր–կար. կար–թ 

կեր//կոր. կո–կոր–դ

ուտ//ատ. ատ–ամն 

թիռ//թեր «կողմ» 

փոկ//փակ. փոկ «պարան», փակ–անք 

ցոր//սեր. ցոր–եան, սեր–մն 

 

 

զ) Օժանդակ տարրերի գործառություն 

 

Կան բազմաթիվ ածանցներ, որոնք գրաբարի, ինչպես և միջին 

հայերենի շրջանում գործուն չեն. դրանք, գործառվելով նախագրային 

շրջանում, հետագայում գործուն չեն կամ վերածվել են սին տարրերի։ 

Նախածանցներ 

ս. սաստկական նշանակությամբ կամ իբրև սին տարր 
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≈ ս–պր–դ–եմ «սողոսկել տալ», 

≈ ս–պր–դ–իմ «սողոսկել» 

հմմտ. առանց ս ածանցի. պր–ծ–եմ «ազատել» պր–ծ–ան–իմ «ազատվել» 

≈ ս–ուր–ամ «սլանալ, արշավել», 

հմմտ. յուր–ամ (նույն իմաստով) 

≈ ս–տած–ել «խնամել, խնամք տանել» 

հմմտ. տած–ել «հոգալ, հոգ տանել» 

≈ ս–փոփ–ել «մխիթարել, բուժել, ցավը փարատել» 

հմմտ. փոփ–ոգ–ել «թեթևացնել հոգու ծանրությունը» 

ն «սակավ,–ներ» իմաստներով կամ իբրև սին տարր 

≈ն–շոյլ «սակավ լույս, շող, ճառագայթ» 

ն–շող–եմ «փայլատակել» 

հմմտ. շող «ճառագայթ» 

նա. սաստկական նշանակությամբ 

≈ նա–խանձ. հմմտ. խանդ (նախանձ վասն կրօնիցն…) 

մ. իբրև սին տարր 

≈ մ–ղկ–ե–ամ «հղկել», հմմտ. յղկ–եմ (նույն իմաստով) 

≈ մ–ղձ–կ–եմ «խեղդել», մ–ղ–ձ–կ–իմ, մ–ղ–ձ–կ–ուտ 

≈ մ–եղմ «հանդարտ, հեզիկ», հմմտ. յեղմ (միջին հայերենից) 

ա//յա//յո//հա//հ//խ. սաստկական նշանակությամբ 

 

≈ ա–հոտ «հախուռն» // յա–հոտ (նույն նշ.) 

յա–խուր 

յա–խուռն 

յա–հուրդ//յո–խորտ «հանդուգն» 

հա–կիրճ «կրճատ, շատ համառոտ» 

 

≈ հ–լու «զուսպ, հնազանդ» 

հ–մուտ «գիտակ, տեղյակ» 

հ–զօր «զորեղ» 

հ–սկա, հմմտ. սկա 



219 
 

հ–պարտ «պարծեցող, մեծամիտ, ամբարտավան», հմմտ. պարծ 

ան//յան//հան//ըն «կից, հետ, տակ» 

≈ան–կող–ին 

≈ ան–դորր «խաղաղություն, հեշտություն», հմմտ. դիւր 

ան–ձեռ–ոց «ձեռքի սրբիչ» 

ան–խայ–եմ//ան–խայ–ե–ամ «խնայել, գթալ, ակնածել» 

≈ հան–դիմ–ան 

հան–դէպ 

ամ//համ//ըմ//ամբ//ըմբ «կից, բոլորովին» 

–ամ–ուս–ին 

ամ–ո–խախ «սննդակից, ընտանի» 

–համ–բոյր 

համ–արձակ «բոլորովին արձակ, անվեհեր» 

համ–բեր–եմ 

–ըմ–բեր–ել «համբերել» 

–ամբ–ողջ 

–ըմբ–ոստ–ան–ալ «գլուխ բարձրացնել, հակառակվել, ապստամբել», 

հմմտ. ոստ «բարձրություն, բլուր», ընդ–ոստ «դուրս թռչող» (ՄՄԲ, 40–58)։ 

 

Նախդիր–նախածանցներ 

 

Այսպիսի ածանցներն արտահայտում են «–աւոր, –ուտ» ածանցների և 

«դեպի, համար» իմաստները։ 

≈ առ–ագ–աստ «ծածկույթ, քող, վարագույր, անջրպետ, նավի կտավ, 

բարակ մաշկ, աչքի թաղանթ և այլն», արմատը`ագ. ագ–ան–էլ 

առ–աջ «առաջակողմ, սկիզբ» 

առ–ապար «ժայռուտ» 

առ–աշոգ «առանձին, անջատ», «տաքուկ, շոգիավոր», 

արմատը` աշոգ//շոգ «շունչ, գոլորշի, ոգի» 

առ–անց (կապը), նաև` «առանցք, ելքի խորշ» 

առ–անց–ան–ել «չափն անցնել, ծերանալ» 
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առ–աք–եմ «մեկին ճանապարհ դնել, մարդ կամ իր ուղարկել, հղել» 

առ–ած «խոսք. մեջբերված` իբրև օրինակ ասված» 

առ–ակ «այլաբանված խոսք» 

առ–էջ//առ–էչ «ոստայնի կտավի երկարությունը», լայնությունը` թեզան 

առ–կայծ–եալ «փոքր կայծի վերածված, մարելու մոտ կայծ» 

≈ զ–արմ «սերունդ, ցեղ, տոհմ, զավակ» 

զ–արմ–անք, զ–արմ–ան–ալ, զ–արմ–ան–ալ–ի, հմմտ. արմ–ան–ալ–ի 

զ–արդ, հմմտ. արդ «հարդարում, զարդ, հարթություն, ձև, հորինվածք» 

զ–արդ–ար–եմ 

զ–արգ–ան–ամ, զ–արգ–ուն «հասուն», արգ–աւոր «արգո, հարգի» 

զ–բաղ–իմ «մտահոգվել, շփոթվել», զ–բաղ–ն–ում (նույնը) 

զ–անց առնել «անտեսել, անցնել անհոգաբար» 

զ–եղծ «շատ եղծ, բոլորովին փչացած», «թուլություն, անհոգություն» 

զ–եռ–ալ «սաստիկ եռալ, շարժվել» 

զ–եռ–ուն «շարժվող» 

զ–եղ–ումն «լիություն, հորդություն», հմմտ. յեղ–ց «լի» 

զ–եղ–ուն «լի, հորդառատ» 

զ–եղ–ում «հորդել, առատացնել» 

զ–արհ–ուր–իմ «սաստիկ վախենալ», արմատը` արհ//ահ « սարսափ» 

զ–արթ–ն–ուլ, հմմտ. արթ–ուն, արթ–ն–ան–ալ 

զ–առ–ամ «տարիքն առած» 

զ–ետեղ–ել «տեղավորել», զ–ետեղ–իմ «տեղավորվել», ետեղ–ան–ալ 

զ–գոյշ «ապահով», «ուշադիր, արթուն, երկյուղած», զ–գուշ–ան–ալ 

զ–կն–ի «ետևից, հետո», հմմտ. կն–ի (նույն իմաստով), արմատը` կին 

(կին–ք). «ոտքի ներբան» (որը կնիք է դնում գետնի վրա) 

զ–եկ–ուց–ան–ել «տեղեկացնել, հայտնել», իր–ա–զեկ «տեղյակ» 

զ–առ–անց–ել «զառամանալ, աղճատվել», «ցնդաբանել» 

զ–ատ «անջատ, առանձին», հմմտ. զ–ատ–ան–ել «կտրել» 

գխ–ատ–ել «գլուխը կտրել», յատ–ել «ճյուղերը կտրել, էտել» 

զ–գա–լ «ազդմամբ ճանաչել», զ–գա–յ–ուն «ազդմամբ ճանաչվող» 

զ–գա–ստ «զգոն, մտքով արթուն», հմմտ. գա–մ 
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զ–իջ–ան–եմ «զիջել», զ–իջ–ան–իմ «իջնել, խոնարհվել» 

≈ յ–առաջ (=ի առաջ) 

յ–առաջ (=առաջներում) 

յ–այն–կոյս 

յ–աջ–որդ (=ի աջ–որդ «դեպի աջ կողմ, դեպի առաջ ուղղվող») 

յ–անձն–եմ (= ի անձն ուղղել, տալ) 

յ–այն–ժամ (=ի այնմ ժամու) 

յ–որ–ժամ (=ի որում ժամու) 

յ–արձակ «համարձակորեն» 

յ–ան–կարծ «անսպասելի» 

յ–աճ–ախ «շատ» 

≈ ընդ–արձակ «բոլորովին արձակ, լայն» 

ընդ–ունայն «բոլորովին ունայն» 

ընդ–արմ–ան–ալ «խիստ զարմանալ» 

ընդ–գրկ–ել «գրկել, փարվել, սիրով ընդունել» 

ընդ–ոստ «ուժգին ոստմամբ» 

ընդ–ուն–իմ «վերցնել, հավանել, ըմբռնել, հյուրընկալել» 

ընդ–վզ–ել «վիզը ոլորել», ընդ–վզ–իլ «ըմբոստանալ» 

ըն–կալ–ուչ «ընդունող» (=ընդ կալ–ուչ) 

≈ ըստ–եր–իւր–ել «խեղաթյուրել, մոլորեցնել» 

≈ ց–այգ 

ց–երեկ 

ց–անկ «ցանկապատ», («ցեզր, ցվերջ», «ցուցակ») (ՄՄԲ, 58–68)։ 

 

Ժխտական նախածանցներ 

 

ան–անամօթ, անանձն, անբան, անբարբառ, անանձև, անգիւտ, անժոյժ 

«անզուսպ», անհնար, անմարմին, անմիտ, անաչառություն, 

անամբողջական, անաշխարհիկ, անջատ, անասուն, անլու «չլսող», 

անյագ, անգլոր, անգէտ, անգայթ «անսայթաք», անանց, անամաչ, 

անմատոյց, անարատ, անեղ «անստեղծելի» 
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ապ–ապ–ա–ժոյժ «անզսպելի, անտանելի», ապ–ա–շնորհ, ապ–երախտ, 

ապերասան «անսանձ», ապուշ «անուշադիր, անխելք», ապ–ի–կար 

«տկար, անկարող», ապշիմ, ապախուրեմ «խույրը հանեմ» 

դժ–դժգոհ, դժմիտ, դժկամակ «տհաճ», «չարակամ», դժկամ, դժգոյն 

տ–գեղ, տխուր, տմարդի, տհաճ, տկար, տհաս, տհալ «անհալ, 

անմարս», տքուն «անքուն» 

չ– չաստուած, չերեց, , չգոյ, չէ, չև «ոչ ևս, դեռևս ոչ», չիք «ոչ իք», չինչ 

«ոչինչ, չգոյ», «քիչ, տկար», չախորժական, չհաւատալի, չաջողութիւն, 

չազնուութիւն, չհլութիւն։ (ՄՄԲ, 68–73)։ 

 

Վերջածանցներ 

 

բ– Գրաբարում գործուն չէ. կա դեղբ (Ոչ սպիտակ է, և ոչ լուրթ, ոչ 

դեղբ… այլ կանաչ իմն գոյն է), ողբ բառերում։ 

Միջին հայերենում հանդիպում է նաև ձարբ «խոշոր, անհարթ», հմմտ. 

ձառ «կոպիտ, խոշոր»։ 

դ– գրաբարում գործուն չէ. հանդիպում է` 

կե–ն–դ–ան, հմմտ. կեա–մ, կեա–ն–ք, կե–ն–ց–աղ, կե–ն–դ–ան–ի 

ցն–դ–իմ (ցն–որ–իմ) 

սպան–դ «սպանում, զոհաբերում», հմմտ. սպան–ան–ել 

ան–դ (ձայն–դ) 

ոգ – գրաբարում գործուն չէ. կա նորոգ, փոփոգել «սփոփել» բառերում 

տ//ատ//իտ//ոտ//ուտ. վերջին չորսը միմյանց հետ իմաստային սերտ 

կապ ունեն, իսկ տ–ի հետ՝ հեռավոր կապ 

տ –գրաբարում գործուն չէ. 

գաղ–տ «գաղտնի, ծածկաբար» 

ճիշ–տ «ստույգ» (ճշ–գր–իտ, ճշ–մար–իտ) 

սեր–տ «մտերիմ, հարազատ, սեփական, անխզելի, կարծր, պինդ», սեր–

տ–ել 

«հաստատել, մոտեցնել» 
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քիս–տ «ցորենի հասկը պատող փշանման մազեր» (հմմտ. քս–ուկ 

«փուշ») 

քիս–տ–ումն–իմ (=քստմնիմ) «զզվանքից, զայրույթից կամ վախից 

փշաքաղվել» 

ոլոր–տ «շրջան» 

աս–տ «այստեղ» 

ատ–գրաբարում միջին ակտիվությամբ. «բանից լինելը, մի բան 

ունենալը», 

արմ–ատ. սկզբնական իմաստն է` «փայտավոր, փայտային, փայտ 

ունեցող» 

հաստ–ատ «պնդություն ունեցող, ամուր» 

խանդ–աղ–ատ–իմ «խանդով, խանդագին սիրել» 

հմմտ. խանդ–ա–կաթ, խանդ–աղ–անք 

հեղ–եղ–ատ. սկզբնական իմաստը` «հեղեղաբեր, ողողունակ» 

խոր–խոր–ատ «փոս», սկզբն. իմաստը` «խորություն ունեցող» 

հաւ–ատ//յաւ–ատ. հմմտ. հաւ–ան, հաւ–աստ–ի «ճիշտ, ընդունելի» 

հր–ատ «խարույկ», նաև` «մարս». սկզբն. իմաստը` «հրավոր, հուր 

ունեցող»։ 

Միջին հայերենում ավելանում են` 

խանձ–ատ «խանձած, խանձավոր կտոր», որից` խանձ–ատ–ել//խանձ–

ոտ–ել 

մօր–ատ «տղմուտ, ցեխոտ վայր, ճահիճ» // մօրուտ 

≈ատ ածանցն ունի նաև այլ իմաստ` յատ//հատ արմատի հետ 

կապված, որ կա կրճատ, միջատ, կռնատ բառերում։ 

Այս դեպքում, ուրեմն, ատ–ը համանուն է ատ–ին։ 

իտ.–գրաբարում գործուն չէ. իմաստով համապատասխանում է աւոր 

կամ ող ածանցներին։ 

ճշ–գր–իտ «ստույգ, իրական», սկզբն. իմաստը` «ճշմարտություն 

ունեցող», ճշ–մար–իտ 

ակ–ն–ա–խտ–իտ «աչքը խտխտացնող», սկզբն. իմաստը` «աչքին 

խայտացող», (հմմտ. ակնախիտ), 
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ուտ–ակտիվորեն գործածվում է լեզվի բոլոր փուլերում. 

օգ–ուտ, թաւ–ուտ, բալ–ուտ «միգամած վայր», թփուտ, մացառուտ, 

եղեգնուտ, շամբուտ, քարուտ, ավազուտ, տղմուտ 

ոտ–գործուն է լեզվի բոլոր փուլերում։ 

Մ. Աբեղյանը նշում է, որ առաջ է եկել հոտ բառի հնչյունափոխությամբ 

և իմաստափոխությամբ։ Կապված է ատ|իտ|ուտ ածանցների իմաստի 

հետ. մօրատ//մօրուտ, տղմոտ//տղմուտ, ջրոտ//ջրուտ, ջղոտ//ջղուտ և 

այլն։ 

ջ–գրաբարում գործուն չէ. 

գաղ–ջ «թույլ ջերմությամբ» (հմմտ. գոլ) 

թուր–ջ «թրջված, խոնավ» (հմմտ. թրջ–ել «ջրով խառնել», շաղախել», 

թուր–մ «խոնավ») 

ճ//իճ–կոր–ճ (կորակտուց գիշատիչ թռչուն է). հմմտ. կոր «կեռ» 

կոր–ճ–այ «ծռմռված լեզու» 

կար–իճ 

ուտ–իճ «կրծող միջատ է» 

դառն–իճ «դառը բանջար» 

Միջին հայերենում՝ լու–իճ (լվիճ) 

կտր–իճ «երիտասարդ, տղա, արու զավակ» 

հատ–իճ «մաշկ» 

տակ–ռ–իճ «արմատի տակ» 

արտ–իճ «սրտի խոտ» 

կորկոտ–իճ «մանրուք» 

շ– խոր–շ «խորություն, փոս, ծերպ, դատարկ տեղ» (հմմտ. խոր) 

խար–շ–ել «այրել, տոչորել, խորովել» (հմմտ. խար–ել, խար–ույկ) 

բոլ–որ–շ–ի «բոլորաձև, շուրջանակի, կլորավուն» 

գոլ–որ–շ–ի «ջերմությունից առաջացած տաք օդ, շունչ» 

աշ– խար–տ–ե–աշ (=խար–տ–ի–աշ). հմմտ. խար–ել «այրել». 

թթու–աշ. վկայվում է միջին հայերենում. 

ոյշ– մեղ–ոյշ//մեղ–ուշ. 

իշ– որ–իշ//ուր–իշ. «առանձին» 
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ոշ– որ–ոշ «առանձին» 

կ– մեղ–կ «մեղմ, թույլ, փափուկ» 

ծած–կ (գրբ. ծած–կ–ոց) 

խեղ–կ «խեղված» 

թաղ–կ «խիտ, հոծ». գրբ.` թաղ–կ–իմ (հմմտ. թաղ «թաղիք») 

Միջին հայերենում` բող–կ (վասն շողգոմի և բողկի) 

Արդի հայերենում` ցատ–կ (հմմտ. ցայտ–ել, ցայտ–աղբյուր) 

իկ– մարտ–իկ, ռազմ–իկ, բն–իկ, աշխարհ–իկ, կծ–իկ, ան–առ–իկ, 

սաստ–իկ «խիստ, բուռն, ուժգին» 

ակ– տեսակ, որակ, հասակ, օրինակ, ճաշակ, ծան–ակ «մերկ ու 

խայտառակ», կոչ–ն–ակ, բն–ակ, կրկ–ն–ակ, մի–ակ, կայծ–ակ–ն 

ուկ– յատ–ուկ, դալ–ուկ–ն 

իկ, ակ, ուկ ածանցներով միջին հայերենում հանդես են գալիս շատ 

բառեր` 

կեռ–լ–իկ, ամպիկ, այտիկ, գրկիկ, բերնիկ, դնչիկ, ձագիկ…խոչակ 

«շնչափող», կռնակ «թիկունք», բլբլակ (խարխուլ), խեչակ «բույսի 

հենարան» …ուկ–կռճուկ «կռճիկ», խոցտուկ «ծակոց», գաղտուկ 

«թաքուն», գտելուկ «հանելուկ» և այլն։ 

Արդի հայերենում ևս հանդիպում են (շրջիկ, վրիպակ, բանուկ…). 

ւ– թա–ւ–ն «հորդ, տեղատարափ անձրև» (հմմտ. թա–ն–ալ «թրջել, թա–

ց, թու–ր «ջրոտ»), որից` թա–ւ–ն–ընկ–է–ցք «հորդ անձրևագալ», թա–

ւ–ն–ուտ «անձրևոտ, խոնավուտ», թոն «բարակ անձրև» 

թե–թե–ւ «դյուրաթռիչ, նվազ ծանրությամբ» (հմմտ. թի–ռ, թի–թե–ռ–ն) 

ով– խոր–ով–ել «հրով եփել» (հմմտ. խար–ոյկ) 

խռ–ով «խռովություն», «խռովահույզ» 

կոր–ով «ուժ, քաջություն» (հմմտ. կար–ող, կար–ի «ուժեղ, սաստիկ») 

հոլ–ով «թավալում, փոփոխություն, շրջան, պտույտ» 

եւ– աղբ–եւ(–ք) «աղբակույտ», կա նաև` աղբ–եւ–ս, աղբ–իւ–ս–ք 

եղ–եւ–ին «նրբատերև, անուշահոտ, բարձրաբուն, յուղատու մի ծառ» 

(հմմտ. եղ–ի, եղ–էգ, եղ–էգ–ն, եղ–իճ…) 

հետ–եւ–ել. Մի՛ թողուր զիս հետեւել կամաց իմոց. 
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հետ–եւ–ակ «ոտքով գնացող», «չորքոտանի կամ ցամաքային 

կենդանի» 

ան–երկ–եւ–ան «աներկյուղ, անկասկած, անկասկածելի» 

աղ–եւ–աղ–ել «անհոգորեն ցրվել, ցնդել, ցանցառանալ» 

ծեթ–եւ–եթ–ել «սեթևեթելով խոսել, ձայն հանել» 

սեթ–եւ–եթ 

Միջին հայերենում նաև` 

զերդ–եւ–ել «թողնել–անցնել» հմմտ. զարդ–եալ «բացի, 

բացառությամբ», զարդ ի (նույն իմաստով) 

պիտ–եւ–ան «պիտանի» 

գոյն–եւ–ան «գույնզգույն» 

հոտ–եւ–ան «հոտավետ» 

աւ– աղ–աւ–աղ «այլայլվող, այլայլված, խանգարված» 

խարդ–աւ–ան(ք) «խարդախություն, խաբեություն» (հմմտ. 

խարդախ) 

սակ–աւ «քիչ» 

իր–աւ «արդար» 

–աւոր. ծագում է աւ+որ ածանցներից (գոգ–աւ–որ=գոգով, մեղ–աւ–

որ=մեղքով, նիզակ–աւ–որ=նիզակով) 

–ռ. բա–ռ «խոսք, բառ», «ձայն երաժշտական» (հմմտ. բա–մ, բա–ն, որից՝ 

բարբառ «մարդկային ձայն, լեզու, խոսք», 

լու–ռ «անխոս». սկզբն. իմաստը` «լսող, լսելու մեջ» (հմմտ. լու–այ 

«լսեցի». հ–լու «հնազանդ, լսող») 

–առ. կայտ–առ «զվարթ, պայծառադեմ, աշխույժ, կրակոտ», նաև 

«կենդանի» իմաստ ունի 

պիտ–առ (հմմտ. պէտ, պիտ–անի) «շահեկան, օգտակար, պիտանի», 

որից պիտառական «պիտանի» 

պայծ–առ «լուսափայլ, ջինջ, սպիտակ», «չքնաղ», 

բարբառներում` պեծին պեծին տալ «փայլփլել», փիծալ «փայլել» 

(Շատախ) 

ամ–առ «պնդող, ձգձգող» (հմմտ. յամ «դանդաղ, ուշ») 
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ցանց–առ «ցանցի պես նոսր» 

խանձ–առ «կրակի կայծ» 

խոչ–առ «մարմնի մեջ մտած փուշ» 

ուռ– համ–ուռ – (ն) «խմբովին» (հմմտ. համ–այն), որից` մի–ա–համ–ուռ 

«միասնաբար» 

սարս–ուռ (հմմտ. սարս–ումն, սարս–ափ, սարս–իմ) 

–իռ. կայտ–իռ «խայտանք», «կենդանի» (հմմտ. կայտ–առ) 

–այ. արք–այ «թագավոր» 

հաւր–այ «խորթ հայր» (հմմտ. հայր, հաւր) 

մաւր–այ «խորթ մայր» 

ան–ուղ–ղ–այ «անուղղելի, թյուր, սխալ» 

ան–ներ–հակ–այ «դեմ չեղող» 

ան–բաղ–այ «պարզ» 

ափ–ափ–այ «դժվարանց տեղ» 

–ոյ. խնջ–ոյ//խնճ–ոյ «ուրախության սեղան, խրախճանք, խնդություն» 

երեկ–ոյ (հմմտ. երեկ, երեկ–որ, ց–երեկ) 

բար–ոյ (հմմտ. բար–ի, բար–ք) 

ած–ոյ>ածոյ, բր–ած–ոյ, ձուլ–ած–ոյ, կոփ–ած–ոյ… 

–ի. մատան–ի, ըն–տան–ի «ընտանիք», աղ–օր–ի, գործ–ի, հով–ան–ի, 

թզ–ի, խնձոր–են–ի, բար–ի, յղ–ի, ձր–ի, այր–ի, հաւ–աստ–ի, բեր–ր–ի, 

աղ–ի, կոր–ով–ի, մոլ–ի, վայր–ի, տ–մարդ–ի, բռ–ն–ի, կար–ի, հետ–ի, 

ջր–ի, լալ–ի, դամոն–ի, լիմոն–ի, իսկ–ի (այս 4–ը` միջին հայերեն` 

հոտ–ոտ–ան–ի, քաղաք–ա–վար–ի, հասկ–ան–ալ–ի, հարգ–ել–ի…) 

–ու. ած–ու, ծաղր–ած–ու, հատ–ու, ազդ–ու, օրհն–երգ–ու, ահ–արկ–ու, 

այց–ել–ու, երկր–պագ–ու 

Միջին հայերեն` խաշ–ու, խորով–ու, խոր–ու «խոր», ճկր–ու 

«դիտմամբ». 

Գրաբ.` եղ–ջ–եր–ու (<եղ–ջ–եւր). 

 
–ր. լու–ր երեկ–ո–ր 

դի–ր բեր–ր–ի (բեր–ք) 
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հու–ր խայ–ր–ի «պտուղ»  

յամ–ր (երա–խայ– «նորածին», երա–խայ–ր–ի «առաջին պտուղ») 

հանգ–ր–ուան  

 
–եր.  հինգ–եր–որդ 

տասն–եր–որդ 

ոխ–եր–իմ 

մտ–եր–իմ 

աղ–եր–ս (հմմտ. աղ–աչ–ան–ք) 

–իր. 

 

ան–ձանձ–իր (հմմտ. յ–ան–ձանձ–ել) 

ան–յար–իր (հմմտ. յար «կից») 

կց–իր (հմմտ. կծծի, գձուձ) 

խանձ–ր–ա–համ (<խանձ–իր՝ միջին հայերեն) 

–ար. 

 

մոլ–ար «մոլոր» 

պատահ–ար 

կերպ–ար 

հաւատ–ար–իմ 

–որ. բեկ–որ, յորդ–որ, ցն–որ, մոլ–որ, բոլ–որ 

–ուր. թափ–ուր, փշ–ուր, թմ–ուր, թաք–թաք–ուր 

–յ. բա–յ, գո–յ 

–ց. 

 

կե–ց–ություն 

կեն–ց–աղ 

ցան–ց (ցան–ել) 

եղջեր–ց–ի 

բռն–ց–ի 

եղջեր–ց–ել 

յեղ–ց «լի, առատ» (հմմտ. յղ–ի) 

ափ–ց–ի «ափով» 

խո–ց (խի–ց, խ–ն–ուլ) 

բա–ց «բացի» (հմմտ. բա–ն–ամ) 

բա–յ–ց (բա–ց) 
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–եց. 

 

գեղ–եց–իկ, երգ–եց–իկ 

եց+ի>եցի–կարն–եցի, տան–եցի 

ից+ս>իցս բազմ–իցս, յօթն–իցս 

–ոց. 

 

հ–ն–ոց (=հու–ն–ոց), ամր–ոց, միջ–ոց, ծաղկ–ոց, բազմ–ոց, 

կապ–ոց, անձեռ–ոց, ման–ոց, ամարան–ոց, ձմերան–ոց… 

–աց. դիմ–աց, կամ–աց 

աց+ի>ացի– Խորեն–ացի, Մոկ–ացի, հելլեն–ացի, տեղ–ացի 

 
Միջին հայերենում ակտիվանում են ոց, ուց ածանցները. 

թրջոց, ճաշոց, 

խառնոց 

կոճոց «երկար փայտ»

հօտոց «էտոց» 

հաստոց «պատվար» 

կթոց, թնթոց « կաթսան խառնելու ձող» 

աչոց «ակնոց» 

մսայգործոց «խանութ» 

կացոց «կացարան» 

ծանրոց… 

 

ան+ոց>անոց//նոց 

 

թափ–նոց «պտուղ թափելու 

ձող» 

հաց–անոց 

ծղ–անոց «ապարանջան» չարչ–նոց 

գր–անոց խասպ–նոց «մրգերի խանութ» 

կաշեգործ–նոց գաղտ–նոց 

ոսկերչ–նոց լկտ–անոց «վատահանբավ 

տուն» 

սոլկար–նոց «կոշկակարանոց» աղբ–նոց 

 

–ուց. վաղ–ուց 

յեգ–ուց «վաղը» 

նեղ–ուց «նեղ» 

լայն–ուց «լայն» 

նոր–ուց «կրկին»
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Արդի հայերեն` 

եցի–դրս–եցի, պոլս–եցի, գյումր–եցի 

ացի–գերման–ացի, հոլանդ–ացի 

ցի–ֆրանսիա–ցի, ղարաբաղ–ցի 

ոց–մարտկ–ոց, խառն–ոց, փակ–ոց 

անոց–հյուր–անոց, հորթ–անոց, կուս–անոց 

ուց–փոքր–ուց, հն–ուց, մանկ–ուց, վաղ–ուց 

ստ//եստ//իստ//ուստ//աստ– 

 

զ–գե–

ստ 

զ–գա–

ստ 

ուտ–

եստ 

պահ–

եստ 

գով–

եստ 

հանգ–

իստ 

ապր–

ուստ 

փախ–

ուստ 

կոր–

ուստ 

ել–ուստ 

ներք–

ուստ 

այլ–

ուստ 

ուր–աստ 

պատու–աստ 

հաւ–աստ–ի 

նավ–աստ–ի 

պատր–աստ 

եր–աստ «կարգ, 

ժողով» (հմմտ. եր–ամ) 

 

անդ//ունդ – արգ–անդ (հմմտ. արգ–ա–հատ–անք) 

աւ–անդ–ել «մոլեգնել» (հմմտ. աւ–իւն «կիրք, ցանկություն, 

եռանդ» 

≈սեր–ունդ (հմմտ. սեր–ել) 

սն–ունդ (հմմտ. սուն) 

ծն–ունդ 

որդ//ուրդ այգ–որդ 

անդե–որդ 

միջ–ն–որդ 

հինգ–եր–որդ 

յագ–ուրդ (≈ յագ–են–ամ) 

արձակ–ուրդ 

խառն–ուրդ 

ժողով–ուրդ 



231 
 

 
ական//կան 

 

գ
ր
ա
բ.

 

անբշկական 

անեղծական 

անփառական 

աստուածական

մ
ի
ջի

ն
 հ
ա
յե
ր
ե
ն

 մարսական 

լուսական 

լեգեոնական 

լծկան 

դղացկան «հղի» ա
ր
դ
ի

 հ
ա
յե
ր
ե
ն

 հիացական 

վերացական 

զինվորական 

լալկան 

որսկան 

 

 

ային. հայերենի բոլոր փուլերում կենսունակ է` 

 

երկրային 

ամարային 

հիւսիսային

գիճային «խոնավ»

խոլային «խորթ» 

ցրտային 

փողոցային 

եզրային 

հատվածային

 
–ան. 

 

կռան 

խթան 

փական

կթան 

թացան

մէրան 

հօրան «ոչխ. և այծերի հոտ» լծան 

խոտան 

խաբլան 

 
 

 –ան  էն//ին//ուն//եան//ոն 

 աստ–ան(–աւր)

աստ–էն 

աստ–ին 

չ–ինչ–ին 

զ–գա–յ–ին 

զ–գա–յ–ուն

փայլ–ուն 

բուր–ե–ան 

հոլ–ան–ել 

հոլ–ոն–ել  

 
–բար. արիաբար անարգաբար հերոսաբար 

 ազնվաբար անասնաբար փոխարինաբար 

իչ– արարիչ ծակիչ մեկուսիչ 
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փրկիչ 

կարգիչ 

յօրինիչ 

խանգարիչ 

կոկիչ 

գանիչ «ճիպոտ» 

որոշիչ 

անարգիչ 

կիսահաղորդիչ 

ոռոգիչ 

սերմազտիչ 

մամլիչ… 

ող– քերթող 

տեսնող 

կարող 

կարգօղ 

ունող «բռնող»

հասկնող «գիտակից»

ուսցնող «ուսուցիչ» 

կանչող «ձայնածու» 

ուսանող 

նվաճող 

բուժող 

գրող 

 
ութիւն– 

 

կենդանութիւն 

արքայութիւն 

մեծութիւն 

աստուածութիւն

լճութիւն 

«ենթակայություն»

ողջնութիւն 

«առողջություն» 

մտաւարժութիւն 

էլեկտրականություն 

ընկերություն 

հիմնարկություն 

ուսանողություն 

 
ումն//ում– 

 

ուսումն 

շարժումն

սերումն 

զենումն 

յենում «հետո» 

աջողում 

կեցցումն «ապացույց» 

հանաւրումն 

«անօրինություն» 

վերլուծում 

խոստում (ՄՄԲ, 

74–94)։ 

զգացում 

շարում և 

այլն(ՄՄԲ, 74–94)։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Մ. Հ. Մուրադյան, Բառագիտություն (Հայոց լեզվի պատմական 

քերականություն, II, 7–94, Ե., 1975)։ 

2. Գ. Ջահուկյան, Հին հայերենի հոլովման սիստեմը և նրա ծագումը, Ե., 1959։ 
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3. Հ. Աճառյան, Լիկատար քերականություն հայոց լեզվի համեմատությամբ 562 

լեզուների, հ. 2, Ե., 1957։ 

4. Հ. Աճառյան, Արմատական բառարան, I–IV, Ե., 1971–1979։ 

Նոր Բառգիրք Հայկազեան լեզուի, հ.հ. Ա–Բ, Վենետիկ, 1836–1837 

 

¸. Òºì²´²ÜàôÂÚàôÜ 
 

1. ÐàÈàìØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶À 
 

ա) Անվանական հոլովում 

 

Հոլովի քերականական կարգը առնչվում է անվան, դերանվան, անորոշ 

դերբայի և փոխանվանաբար գործառված բառերի հետ։ Միջին 

հայերենում անուն խոսքի մասերից հոլովման են ենթարկվում միայն 

գոյականն ու դերանունը, իսկ անորոշ դերբայը հոլովվում է ինքնին` 

ենթարկվելով արդեն ոչ թե Ո, այլ Ու հոլովման։ 

Հոլովի քերականական կարգը ներառում է նաև հոլովի, թվի և 

առկայացման (դերանունների դեպքում` նաև դեմքի) քերականական 

կարգերի ձևական արտահայտությունը։ Դրանք միջին հայերենում 

ընդհանուր գծերով ունեն գրեթե նույն դրսևորումները, որոնցով 

բնութագրվում են գրաբարն ու արդի հայերենը։ Սակայն, այսուհանդերձ, 

միջին հայերենի քերականական կառուցվածքը աստիճանաբար ձեռք է 

բերում միայն իրեն հատուկ գծեր։ Նրան հատուկ է թեքականության և 

համադրականության նկատելի սահմանափակությունը։ Դրա փոխարեն 

արձանագրվում է կցական տարրերի ակտիվ գործածություն, վերանում է 

խառն հոլովման տեսակը։ Դրա փոխարեն առաջ է գալիս հոլովման 

յուրահատուկ տեսակ, որտեղ ամեն մի հոլով ունի իր ուրույն կազմիչ 

տարրերը։ 

Սեռականը և տրականը գերազանցապես կազմվում են Ի հոլովիչով, 

բացառականը` է հոլովակերտով, գործիականը` ով ձևույթով, որը 

գրաբարյան Ո հոլովման բառերի եզակի գործիականի Ո հոլովիչի և վ 

հոլովակերտի միացությունն է, ներգոյականը` ում ձևույթով, որի 
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ակունքները հասնում են մինչև 5–րդ դար, երբ Ո հոլովման մի շարք 

բառերի տրականը կազմվում էր ու+մ ձևույթով (այստեղից՝ ի նախդրով 

նաև ներգոյականի իմաստը հնում – ի հնում)։ Միատեսակ է դառնում նաև 

հոգնակի թվի հոլովումը, որը տեղի է ունենում հոգնակերտ մասնիկների 

և նշված վերջավորությունների կցումով։ 

Միջին հայերենում առկա են ներքին և արտաքին հոլովման տիպերը, 

որոնք ձևավորվում են հերթագայությունների և վերջավորությունների 

հավելման ճանապարհով։ Հմմտ. արիւն–արեան և ցորեկ–ցորեկվան։ 

Գրաբարյան ժառանգությանը զուգընթաց միջին հայերենի հոլովման 

համակարգում ի հայտ են գալիս այնպիսի ձևեր, որոնք, լեզվի 

պատմական զարգացման ընթացքում աստիճանաբար գերակշռող դիրք 

ձեռք բերելով, ի վերջո հանգեցնում են կառուցվածքային որոշակի 

որակական փոփոխությունների։ 

Նորակազմությունների տարածման և անկանոնությունների մասնակի 

վերացման հետևանքով լեզվական համակարգը ձգտում է պարզեցման։ 

Սակայն նորմայի տեսակետից լեզուն դեռևս կայունացած չէր 

քերականական իմաստների արտահայտության ձևերի մեջ։ 

Այդ պատճառով միջին հայերենի հոլովման համակարգը աչքի է 

ընկնում ներքին անմիօրինակությամբ, թեքույթների բազմազանությամբ և 

նրանց տարբերակների միջև փոխանցումների ազատությամբ։ 

Գրաբարյան ձևերին զուգընթաց գործածվում են միջին հայերենի 

տարբեր բարբառներից եկող ձևեր, որոնք հոլովման համակարգում առաջ 

են բերում քերականական իմաստի դրսևորման բազմազանություն։ 

Հոգնակի թվի թեք հոլովների կցական կազմությունների տարածումը 

նպաստում է հոգնակի հոլովման` եզակիին նմանվելու հանգամանքին։ 

Միջին հայերենում խախտվում է պարզ և խառն հոլովումների միջև 

եղած անջրպետը։ Համարյա վերանում են գրաբարյան խառն 

հոլովումները։ 

Ժամանակ ցույց տվող մի շարք բառեր ենթարկվում են նորակազմ –

վան հոլովման։ 

Գործիական հոլովը ստանում է միասնական վերջավորություն` –ով։ 
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Ձևավորվում է –ում հոլովական վերջավորությամբ ներգոյականը։ 

Հոգնակի թեք ձևերը ևս միասնականանում են –Ի հոլովիչով։ 

Այսպիսով` 

1. Ի տարբերություն գրաբարի, միջին հայերենում անունների 

մեծամասնությունը պատկանում է արտաքին թեքման, հետևապես 

ներքին թեքումը ունի խիստ սահմանափակ գործածություն։ Այս դեպքում 

արտաքին թեքման –Ի հոլովումը բացարձակ գերակշռություն է ստանում։ 

2. Գործածության հաճախականության տեսակետից արտաքին 

թեքման հոլովումների մեջ –Ի հոլովմանը հաջորդում են –Ո և –Ու 

հոլովումները։ Սա բացատրվում է նրանով, որ ծագումնաբանորեն միջին 

հայերենի –Ու հոլովման ենթարկվող անունների մեծ մասը կապվում է 

գրաբարյան –Ո հոլովման հետ, մինչդեռ գրաբարի –Ու հոլովման 

ենթարկվող անուններից միայն մի քանիսն են պահպանել իրենց 

հոլովման տիպը, մյուսներն անցել են –Ի հոլովման։ Անորոշ դերբայը XII–

XIV դարերում հիմնականում հոլովվում է –Ո հոլովիչով, –Ու–ով դեպքերը 

սահմանափակ են. դրանք սկսում են տարածվել հաջորդ ենթաշրջանում։ 

–Ո հոլովում` ագռաւոյ, աղուեսոյ, առիւծոյ, արծըւոյ, արտոյ, արևոյ, 

ժամոյ, ելնելոյ, գրքոյ, իջնելոյ, լալոյ, ծծոյ, ծննդոյ, ծովոյ, կաքւոյ, հաւոյ, 

մեռելոյ, մրջիւնոյ, ոսկրոյ, պառւոյ, պիւլպիւլոյ, ջորոյ, տկոյ, տիվանպաշոյ 

և այլն։ 

–Ու հոլովում` ագռաւու, Աղասու, աղաւնու, այգու, այնպիսու, 

ապակու//ապիկու, ապրելու, առիւծու, արջու, արևու, գայլու, գալու, 

գոմշու//գոմիշու, ըղտու, թափելու, ժամու//ժմու, իժու, իշու, լուսանալու, 

ծովու, կաքվու, կղբու, լալու, հաքմու, ղազու, ճկրու, տարու, քնու, ֆրիկու 

և այլն։ 

3. –Ա արտաքին թեքման բառերը զգալիորեն սահմանափակվում են։ 

Անունների մի մասը անցնում է –Ի հոլովման, մի մասն էլ կարող է նաև 

այլ հոլովման ենթարկվել։ 

–Ա հոլովում` Ապլղարիպա, Գէորգա, Գրիգորա, Երկաթայ, 

Լապաստակա, Հռոմա, Մամկա, Մսրա, Յոհանա, Տիգրանայ, տիկնայ, 

քրմուհեայ, ֆուլանայ և այլն։ 
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4. Մնացած հոլովումները սահմանափակ գործածություն ունեն։ 

–Իկ, –ակ, –ուկ մասնիկներով բառերը թեքվում են –ան հոլովմամբ` 

աղջկան, այրկան (արկան, երկան), երեցկնկան, լեղկան, լուսնեկան, 

ծիծեռնկան (ծիծռկան), կնկան, մանկան, Շուշկան, տըտան, Սարգսկան, նաև՝ 

գարուն, աշուն, խունկ, ուղեղ, կոլինջ «որովայնի սուր ցավ» և այլ բառեր։ 

–Ջ հոլովակակերտը, միջին հայերենում միանալով –Ո հոլովիչին, 

կազմում է նոր` արտաքին թեքման –ոջ հոլովում։ Օր.` այրոջ, այրակնոջ, 

այրուկնոջ, իրիցակնոջ, կնոջ (կնոչ), տնետիրոջ, ունետիրոջ, տիկնոջ, 

տիրոջ, քուրոջ (քուրոչ, քրոջ, քրոչ)։ 

Արտաքին թեքման –վան (ուան, ւան) հոլովումը նորակազմություն է, 

հմմտ. մահ – մահուան (մահվան, մահւան), եգուցվան, իրիկուան, 

վաղվան, տարվան, ցորեկվան, օրվան։ 

–Ա, –Ի, –Ե ներքին թեքման հոլովումները գրաբարի համեմատությամբ 

սահմանափակ գործածություն ունեն։ 

–Ա ներքին թեքում` արեան, ձեան, ական, այծեման, գղձան, դողման, 

եզան, զենման, իջման, գառան, լեռան, մթան, մկան, մրջըման (մրջէման, 

մռջման), փածղան, քրտան և այլն։ 

–Ի ներքին թեքում` ակին, անձին, բեռին, գառին, եզին, եղին, թոռին, 

լերին, կաթին, հարսին, մասին, ուլին և այլն։ 

–Ե ներքին թեքում` ալեր, աղբեր, աստեղ, դստեր, լտեր, մեղեր, ոսկեր, 

փոքեր, քւեր (քեւեր) և այլն։ 

Միջին հայերենն ունի 7 հոլով` ուղղական, սեռական, տրական, 

հայցական, բացառական, գործիական, ներգոյական։ 

Սեռականը և տրականը կազմությամբ նման են միմյանց, որոնք 16–17 

թեքական ձև ունեն, հմմտ. աբեղայի, աթոռոյ, ագռաւու, թագուհէ (եայ), 

աղջկան, գալստեան, կնոջ, գիշերվան, մահվան (ուան), առողջութեան, 

արեն (եան), անկման, ակին, եղբօր, դստեր, աւուր, քարին, տեառն, մեղու։ 

Հոգնակի սեռական և տրակական հոլովներն ունեն երկու տիպի 

թեքույթներ` 

1) այ (եաց, եց), ից, ոց, ուց, անց, ց, 

2) եր+աց, (ի)կ+աց, այվ(ի)+ոց, վտ(ի)+ոց, (ի)կ+անց+անի+ց։ 
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Օր.` վաներաց, մարդկաց / մարդկանց, կանացվոց, քույրվտոց և այլն։ 

Բացառականն ունի –է, –ոյ, –ու, –այ, –ի վերջավորությունները։ –Է 

վերջավորություն ունի միջին հայերենի անունների ճնշող 

մեծամասնությունը` յազգէ, յամսէ, ի կնկնէ, ի տիրոջէ, ի ծննդենէ, ի 

վաղվընէ, ի խրատուէ, յառաջմէ և այլն (ի նախդիրը կարող է ընկնել). –ոյ` 

յեկեղեցոյ, –ու` ի վնասու, ի` ի կաթողիկէի…։ 

Գործիականն ունենում է –ւ,– վ, –բ հոլովակերտները, ավելանում է օմ–

ը` ձկօմ, ձեռօմ։ 

Ներգոյականն ստանում է –ում կամ (ի+) ոջ վերջավորությունները։ 

Օրինակ` 

 

ամսում 

այլում 

(յ)այնում 

եկեղեցում 

ժամանակում 

կաթում 

(ի)կենցաղում 

հանդերձելում  

միում 

միւսում 

շաբաթում 

սրտում 

տարում 

տեղում 

(յ)ամարանոջ 

(ի) ամսոջ 

(յ) այգւոջ 

(ի) եկեղեցւոջ 

(ի) կղջւոջ 

(ի) տարւոջ 

(ի) տարոջ 

(ի) տեղոջ 

(ի) տեղւոջ 

 

Հոգնակի ներգոյականը կազմվում է «ի + հոգն. հայցական» 

կաղապարով, ինչպես գրաբարում էր։ 

 

Հոլովման հարացույցներ 

 

Ի պարզ հոլովում 

 

Ու., Հ. 

Ս., Տ. 

Բ. 

Գ.  

ազգ, (զ)ազգ 

ազգի 

(յ)ազգէ 

ազգով(աւ)  

ազգք, (զ)ազգս(ք) 

ազգաց 

(յ)ազգաց 

ազգօք  

կամ ազգեր, (զ)ազգեր(ք) 

ազգերոյ (ու, ի) 

(յ)ազգերոյ (ու, է) 

ազգերով 
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Ո պարզ հոլովում 

 

Ու. 

Հ. 

Ս., Տ.  

Բ. 

Գ. 

Ն.  

ամիս  

(զ)ամիս 

ամսոյ 

(յ)ամսոյ (է) 

ամսով 

(յ)ամսում  

ամիսք  

(զ)ամիսս(ք) 

ամսոց 

(յ)ամսոց 

ամսօք 

––  

անսիզ «օրենք»  

(զ)անսիզ 

անսիզոյ 

(յ)անսիզոյ 

անսիզով 

–– 

անսիզնի  

(զ)անսզնի  

անսիզնոյ (ու) 

(յ)անսիզնոյ (ու) 

անսիզնով 

–– 

 

Ու պարզ հոլովում 

 

Ու. 

Հ. 

Ս., Տ. 

Բ. 

Գ. 

Ն.  

այգի 

(զ)այգի 

այգու 

(յ)այգ(ու)է 

այգեաւ(ով) 

(յ)այգւոջ  

այգիք  

(զ)այգիս(ք)  

այգեաց(եց)  

(յ)այգեաց(եց)  

այգեօք(ովք) 

–– 

գլուխ  

(զ)գլուխ  

գլխու 

(ի)գլխէ  

գլխով 

––  

գլխնի  

(զ)գլխնի 

գլխնու 

(ի)գլխնու 

 գլխնով 

–– 

 

ԱՆ հոլովում 

 

Ու. 

Հ. 

Ս., Տ. 

Բ. 

Գ.  

աղջիկ 

(զ)աղջիկ 

աղջկան 

(յ)աղջկնէ 

աղջկնով  

աղջկունք 

(զ)աղջկունս(ք) 

աղջկանց 

(յ)աղջկանց 

աղջկօք 

կամ աղջիկներ 

 (զ)աղջիկներ 

աղջկներոյ(ու) 

(յ)աղջկներոյ(ու) 

աղջկներով 

  

 Ա պարզ հոլովում ԵԱՆ հոլովում 

Ու., Հ. 

Ս., Տ. 

Բ. 

Գ.  

Ադամ, (զ)Ադամ 

Ադամայ 

(յ)Ադամայ 

Ադամաւ(ով)  

ծնունդ, (զ)ծնունդ 

ծննդեան 

ի ծննդենէ 

ծննդեամբ(ով)  

ծնունդք, (զ)ծնունդս(ք) 

ծննդոց 

(ի)ծննդոց 

ծննդօք 
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  ՎԱՆ հոլովում  ՈՋ 

Ու., Հ. 

Ս., Տ. 

Բ. 

Գ.  

գիշեր, (զ)գիշեր 

գիշերվան 

ի(գիշերվնէ) 

գիշերով 

գիշերներ, (զ)… 

գիշերներոյ(ու) 

(ի)գիշերներոյ(ու) 

գիշերներով 

տէր, (զ)տէր 

տիրոջ 

(ի)տիրոջէ 

տիրոջով 

տէրեր 

տէրերու 

(ի)տէրերու 

տէրերով 

 

Ի ներքին հոլովում 

 

Ու., Հ. 

Ս., Տ. 

Բ. 

Գ.  

անձն… 

անձին 

(յ)անձնէ 

անձամբ 

(անձօմ) 

անձինք(զ) անձինս(ք) 

անձանց 

(յ)անձանց 

անձամբք 

կամ անձներ, (զ)անձներ 

անձներոյ(ու) 

(յ)անձներոյ(ու) 

անձներով 

 

Ե ներքին հոլովում 

Գրաբարի նման` տարր–տարեր – (ի) տարերէ–տարերբ, տարերք, 

տարերց, (զ)տարերս, (ի)տարերց, տարերբք։ 

 

Ա ներքին հոլովում 

Գրաբարի նման` հիւնդութիւն, հիւնդութեան, (ի) հիւնդութենէ, 

հիւնդութենով (ամբ) հիւնդութիւններ, (զ)…, հիւնդութիւններոյ, (ի) 

հիւնդութիւններոյ, հիւնդութիւններով։ 

 

Ու., Հ. 

Ս., Տ. 

Բ. 

Գ.  

տուն, տնվի 

տան, տնվոյ 

(ի)տնէ, (ի)տնվոյ 

տնով(տամբ), տնվով 

 

Ո–Ա ներքին հոլովում 

Հայր, (զ)հայր, հօր, (ի)հօրէ, հօրով, հայրք, (զ)հայրս(ք), հարանց, 

(ի)հարանց, հարամբք։ 
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Ու ներքին, Ո արտաքին հոլովում 

Օր. աւուր, (յ)օրէ // օրվնէ, աւուրբ // օրով 

աւուրք, (զ)աւուրս(ք), (յ)աւուրց, աւուրք կամ օրեր, օրերոյ, (յ)օրերոյ, 

օրերով։ 

 

բ) Դերանունների հոլովումը 

 

Միջին հայերենի դերանուններն են` 

1. Անձն.` ես–մենք, դու–դուք, ինք–իրենք 

2. Ցուց.` սա, դա, նա (սոքա, դոքա, նոքա) 

այս, այդ, այն (այսոք, այդոք, այնոք) 

3. Փոխ.` իրաց, միմեանց (միմենց) 

4. Ստաց.` իմ, քո, իւր (իր), մեր, ձեր 

5. Հարց.` ո՞վ, զի՞նչ 

6. Հարաբ.` ով, որ, զինչ 

7. Անորոշ` մարդ ոք, մէկ մի, այլ, մէկայլ, միւս 

8. Որոշյալ` ամէն, ամէն մէկ 

Հոլովման ընթացքում միևնույն հոլովը կարող է հանդես գալ տվյալ 

դերանվան զուգահեռ հնչյունական փոփոխություններով` յիրմէ–իւրմէ–

ինքմէ–յոյրմէ–իւրմէ, իւր–իր, իրմնցնէ–իրենցնէ, նոքա–նաքա, նացմէ–

նոցմէ–նոցանէ, քեզ–քի–քե–քէ և այլն։ 

Որոշ դերանուններ տարբեր հոլովներում ունեն պակասավոր ձևեր։ 

Այսպես` անորոշներից իրք, մէկ մի, մարդ, զինչ, ցուցականներից իսա, 

իտա, ինա ունեն միայն ուղղական և հայցական (զ+ուղղ.), իմ, քո, մեր, ձեր 

չունեն որոշ թեք հոլովաձևեր, իրաց, միմեանց չունեն ուղղական։ 

 

Դերանունների հոլովական հարացույցը հետևյալն է. 

 

Ու.  

Ս.  

Տ.  

ես 

իմ 

ինձ (ինձի, ինծի, ինձիկ) 

մենք 

մեր 

մեզ (մեզի, մեզիկ) 
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Հ.  

Բ.  

Գ. 

(զ)իս, (յ)իս 

(յ)իսմէ [(յ)իսնէ, ինձէն, (յ)ինէն] 

իսնով, իսմով  

(զ)մեզ 

ի մեզնէ (ի մեզանէ, ի մեզնէ, ի մենէ) 

մեզմով, մեզնով 

 

Ու.  

Ս.  

Տ.  

Հ.  

Բ.  

Գ. 

դու 

քո, քոյ, քու 

քեզ, քեզի, քեզիկ, քէ, քե 

(զ)քեզ 

ի քեզնէ, ի քենէ, ի քեզմէ, ի քեզանէ, ի քեզէ  

քենով, քէնով, քեզնով 

դուք 

ձեր 

ձեզ 

(զ)ձեզ 

ի ձեզնէ, ի ձեզանէ 

ձեզնով 

 

Ու.  

Ս.  

Տ.  

Հ.  

Բ.  

Գ. 

այս 

այսոր 

այսոր 

(զ)այս 

յայսորմէ 

այսով, այսիւ  

այսոք, այսոնք, ասոնք, այսոքիկ, այսեր 

այսոց, ասոնց, այսոնց, ասոց 

այսոց 

(զ)այսոք, (զ)այսոնք 

յայսոցէ, յայսոց 

այսովք 

 

Այդ – այդոր–այտոր–ատոր–այդորիկ, այդոր–ատոր, զայդ–յադորմէ, 

այդով–այտով–ատով– այդիւ– ատիւ 

այդոք – այտոք. այտոց. այտոց–ատոնց. զայտոք. յայդոց. այդովք 

Սա – սարա. սորա–սմա. զսա. ի սմանէ. սովաւ. սոքա. սոցա. զսոքա. 

իսոցանէ 

Նա – նոցա. նորա–նարա–նմա. զնա. ի նորմէ– ի նարմէ. նովաւ 

նոքա. նոցա. զնոքա–զնոսա. ի նոցմէ – ի նոցանէ – նացմով 

Իմ – իմոյ. իմոյ–իմում. զիմ. յիմմէ. իմով. յիմոց. իմմենցնէ. իմովք 

 

Ստացական` Քո – քոյ–քու–քոյին. ի քումէ–քոց. ի քուոց 

Իւր – իւրոյ–իւրում. ի յիւրոյն. իւրով. իւրոց. յ–իւրոց. 

իւրովք 
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Մեր – մերոյ. մերում. ի մերմէ. մերով. մերոց 

Ձեր – ի ձերմէ. ձերով. ձերոց. ձերովք 

Հարցական` Ով – ում. զով. յ–ումնէ–յ–ումէ (ոչումէ–ֆր.) 

Հարաբերական` Որ – որոյ–որու. որում–որու. զ–որ. յ–որմէ, որով 

Անորոշ` Իրք, մարդ, մէկ մի (անհոլով) 

Ոք – ումեք. զոք. ոմանք. ոմանց. յ–ոմանսն 

Այլ– այլոյ. զ–այլ. յ–այլոյ. յայլէ. այլք. այլոց. – յայլք. – 

զ.այլս 

մէկայլ – մէկալ. մէկայլի–մէկալի. զ–մէկայլ 

Միւս – միւսոյ. միւսում. միւսով 

Որոշյալ` Ամէն – ամէնի–ամենոյ–ամենու. զ–ամէն. յ–ամենէն 

Ամէն մէկ – ամէն մէկի. զ–ամէն մէկ. յ–ամէն մէկէ  

 

գ) Հոլովական զուգաձևություններ 

 

Միջին շրջանում ընդարձակվում են հոլովական զուգաձևությունները. 

դրանք գործում են հոլովման տարբեր տիպերի միջև։ 

Այսպես`  

ի/ո`  աթոռի–աթոռոյ աղուեսի–աղուեսոյ անանուխի–

անանխոյ 

անձրևի–անձրևոյ 

գողի–գողոյ 

մսի–մսոյ 

քարի–

քարոյ 

քոսի–քոսոյ  

 

ի/ու` առաւօտի–

առաւօտու 

գալի–գալու 

դարբնի–դարբնու 

ընկզի–ընկզու 

խաշի–խաշու 

ծոցի–ծոցու 

ձագի–ձագու 

Ղազարի–

Ղազարու 

ուռի–ուռու 

մէկի–մէկու  

պապի–պապու 

Պօղոսի–Պօղոսու 

վաճառականի–վաճռկնու 

քառասնի–քառասնու  
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ի/ա` Բագրատի–Բագրատայ Գէորգի–Գէորգայ 

Եգիպտոսի–Եգիպտեայ 

Իւանէի–Իւանեա 

Սմբատի–

Սմբատայ 

Սուլտանի–

Սուլտանայ 

  

ի/ան` ըղեղի–ըղեղան 

(ղղի–ղղան 

յղեղի–յղեղան) 

լեղակի–լեղկան 

լուսնեկի–լուսնեկան 

ծեծեռնկի–ծիծեռնկան

կոլնջի–կոլնջան 

  

ի/եան` հանկստի–հանգստեան հեծելի–հեծելեան 

  

ի/ա` արիւնի–արեան 

ձիւնի–ձեան 

տաքութենի–

տաքութեան 

արեգակնի–արեգական 

դռնի–դռան 

եղեգնի–եղեգան 

ջերմի–ջերման 

սերմի–սերման 

սիսռի–սիսռան 

  

ո/ու` այգոյ–այգու 

աղաւնոյ–աղաւնու 

գինոյ–

գինու 

լալոյ–

լալու 

պայլոյ–պայլու 

սիրո–սիրու 

քամոյ–

քամու 

քնոյ–քնու 

  

ու/ա` Մարիամու–Մարիամայ Յոհաննու–Յոհանայ 

  

ոջ/ա` տիկնոջ–տիկնայ ի/ո/ա` Գրիգորի–Գրիգորոյ–Գրիգորայ 

ոջ/ու` տիրոջ–տիրու ի/ո/վան` ցերեկի–ցերեկոյ–ցերեկվան 

  

ի/ա` եզին–եզան լերին–լեռան 

ի/ո/եան` ծննդի–ծննդոյ–ծննդեան 

ի/ո/ե` ոսկրի–ոսկրոյ–ոսկեր 



244 
 

ի/ու/վան` մահի–մահու–մահվան 

ի/ու/ոջ` ընկերի–ընկերու–ընկերոջ 

ո/ու/վան`  տարոյ–տարու–տարվան 

ի/ո/ու/վան` գիշերի–գիշերոյ–գիշերու–գիշերվան

խառն` գառնի–գառնոյ, գառան//գառին 

ու/ի`  աւուր–օրի (ներքին և արտաքին) 

ի/ո/ու` 

 

դ) Թվի քերականական կարգը 

 

Միջին հայերենում պահպանվել է թվի քերականական կարգի 

հիմնական իմաստային հակադրությունը` եզակի/հոգնակի։ 

Գրաբարի հավաքական իմաստ ունեցող ձևույթները վերածվել են 

հոգնակերտների ու տարածվել նաև հավաքականություն չարտահայտող 

անունների վրա։ 

Անհոգնական անունները (հատուկ անուններ, վերացական և նյութ 

ցույց տվող անուններ) համարյա չեն պահպանվել (բացառյալ հատուկ 

անունները)։ 

Անեզական անուններ կան, սակայն մեծ մասամբ չեն պահպանում 

իրենց գրաբարյան հոլովական հարացույցի ամբողջականությունը. առկա 

են այս կամ այն հոլովաձևով։ 

Որպես էական տարբերություն գրաբարից պետք է նշել երկակի թվի 

որոշ դրսևորումներ` վի ձևույթով (ձեռվի=երկու ձեռք//ձեռքեր)։ 

Անունների մեծ մասը հոգնակի է կազմում 4 հիմնական ձևույթներից 

որևէ մեկով` –ք, –եր, –ներ, –նի։ 

Կիրառության հաճախականության տեսակետից հաջորդ խումբն են 

կազմում –ունք, –վի, –անի, –ստան, –այք, –որայք հոգնակերտները` մի 

քանի տասնյակ բառերի սահմաններում։ 

Մնացած հոգնակերտները` –իք, –տի, –աք, –ան, –ենի, –արէք, –իկ, –

եան, –ոք, –ոնք, –ունաք, –էք, հոգնակի են կազմում սահմանափակ թվով 

բառերից։ 
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Միջին հայերենում երբեմն նույն բառը կարող է ստանալ մեկից ավելի 

հոգնակերտներ, օրինակ` միտք – մտվի, ամաներ – ամննի, աչք – աչեր – 

աչունք – աչվի –աչվեր – աչվներ – աչվնի, 

ծակք – ծակեր – ծակտի – ծակտիք 

կներ – կանայք – կաննի – կնանի 

գրեր – գրունք – գրեանք – գրվի 

սարկաւագնի – …–ունք, …–ներ, …–անիք 

եղնկունք – եղնկվի 

–Վի, –նի, –տի, –ստան հոգնակերտները բաղադրյալ 

կազմություններում շեշտի տեղափոխության պատճառով կորցնում են 

ձայնավորը` իրվտանք, ականջվեր, պատճառնի–պատճառներ և այլն։ 

Բաղադրյալ հոգնակերտներ են կազմում –ք, –եր, –նի, –ներ, –վի, –անի, 

–անք, –ստան, –այք, –տի, –ան, –իկ, –եան ձևույթները։ Ըստ որում, առավել 

կենսունակություն ունի –վի ձևույթը, որը կարող է զուգորդվել մեկ 

տասնյակի հասնող արմատների հետ։ 

Բոլոր բաղադրյալ հոգնակերտները իրենց կազմի մեջ երկու ձևույթ 

ունեն (վեր, վներ, անիք, քեր և այլն), բացի վտանք հոգնակերտից, որ 

բաղկացած է չորս բաղադրիչներից` վի, տի, ան, ք։ 

Բաղադրյալ թեքույթներում նի, վի, տի, անի, վնի, ենի, երնի, երվի, վտի 

հոգնակերտների վերջահանգ –ի ձայնավորը Ո, Ու, Ի հոլովիչներից առաջ 

սղվում է, իսկ անի հոգնակերտի ի–ն կարող է փոխվել ւ–ի. աչվի – այվոյ, 

աւագանի – աւագանւոյ։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, II, 243–247, Ե., 1951։ 

2. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Բ, 7–132, Ե., 1975։ 

3. Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմ., 232–250, Ե., 1981։ 

4. Հ. Ավետիսյան, Ռ. Ղազարյան, Միջին հայերենի բառարան, հ. Ա, Ե., 1987, հ. Բ, 

1992։ 
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2. ÊàÜ²ðÐØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶À 
 

Միջին հայերենի բայը և նրա խոնարհման համակարգն 

ուսումնասիրության են ենթարկվել բազմաթիվ լեզվաբանների կողմից 

(ԱՃՀԼՊ, II, ԱՃԼՔ, IV, ՍՂՀԼՀՊ։ ԳՋՀԼԶՓ)։ Միջին հայերենի բայական 

համակարգը բնութագրելու տեսանկյունից կարևորվում է բայի անդեմ 

ձևերի (դերբայների), բայական լծորդությունների, եղանակների և նրանց 

ժամանակային ձևերի, ինչպես նաև խոնարհման (ներգործաձև և 

կրավորաձև) դրսևորումների համակարգային ուսումնասիրությունը։ 

 

1) Դերբայներ 

Միջին հայերենը գրաբարի պես ունի չորս լծորդություն՝ ե, ի, ա, ու, 

սակայն դերբայների կազմով տարբերվում է գրաբարից. չորս դերբայների 

(անորոշ, ապառնի, անցյալ, ենթակայական) փոխարեն ունի ութ դերբայ՝ 

(անորոշ, ապառնի, անցյալ, վաղակատար, հարակատար, 

ենթակայական, ժխտական, անկատար)։ Այս դերբայներում կատարվում 

են գրաբարում գործածվող բայաձևերի և լծորդությունների 

փոփոխություններ, որոնք պարտադիր չեն բոլոր բայաձևերի համար կամ 

համատարած բնույթ չունեն։ Օրինակ՝ 

Անորոշ– սիրել, գործել, սպանել//սպաննել, մեռնիլ, նստիլ, 

դատվիլ//դատիլ, սևանալ, ողջնալ, մեծնալ, մերձենալ, ջեռնուլ, առնուլ, 

իջնուլ, մտնուլ, տեսնուլ և այլն։ 

Ապառնի– ասելոց, գնալոց, լինելոց, գովելի, ճանաչելի, մեռնելու, 

տանելու, լաւնալու, տալու, սիրելու, ելնալու, չորացնելու, մեռանելոյ, 

քակտելոյ և այլն։ 

Անցյալ–սիրեալ, անկեալ, թմբրեալ, տեսեալ, մոռացեալ, 

այրեցեալ//այրեցել, տուեալ, արգիլեալ, բացուեալ//բացւեալ և այլն։ 

Վաղակատար – լսել, ասել//ասեր, կորել//կորուսել, գնացել//գնացեր, 

արբեցուցեր//արբուցել, ուսել//ուսուցեր, տաքցեր և այլն։ 

Հարակատար– ըսած, բերած, շինած, կերուած, խառնուած, փռված, 

բացւած, վայելված, քնացած, կատղած, արգիլած, տեսած և այլն։ 
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Ենթակայական – սպաննող, ուսցնող, արբեցող, գնօղ, ծնօղ, 

թառմեցնող, կարմրցնող, բաշխաւղ, յիստկող, ուժովցնող և այլն։ 

Ժխտական – գործածվում է ժխտական կառույցներում՝ անորոշ 

դերբայով կամ ի+անորոշ կառույցով. Անորոշ դերբայի լ–ն հազվադեպ 

փոխվում է ր–ի՝ չի նմանիլ, չեն ասել, չի խմիլ, կարիլ չէ, չի մտնուր, չի 

ուտուիր, չեն գիտեր, ծանիլ չիմ, չի բաժնիլ, չէ ի կարել, չեմ ի հասնիլ, չէր ի 

տար և այլն։ 

Անկատար – այս դերբայը հանդիպում է աշխարհաբարացման և վաղ 

աշխարհաբարի սահմանագծում՝ –ում մասնիկով։ 

Ում մասնիկի ծագումը.  

Ում մասնիկը` որպես ներգոյական հոլովի և անկատար դերբայի 

կերտման ցուցիչ, ծագում է միջին շրջանում, որի վերաբերյալ նույնպես 

տարբեր կարծիքներ են արտահայտվել. որոշ ուսումնասիրողներ 

առաջնային են համարում «աներևույթ ներգոյականը», ըստ որի, 

նախդրավոր անորոշ դերբայը ներգոյականի իմաստ է արտահայտում։ 

Ա. Այտընյանը գրում է. «Ում բայակերտ մասնիկը` նոյն գաւառականին 

հոլովման ներգոյականն է. և խօսում եմ. ըլում ա, չեն էրվում, այնպէս 

մերձաւոր ներկա և անկատար են` ինչպէս գրաբար աներևոյթ 

ներգոյականով` ի խօսել եմ. յաճել էր. ի ծաղկելն էր. ի լինելն է. չեն 

յայրել…»։ (ԱԱՔՔ, Նախաշավիղ, 203)։ Այյս մեկնաբանությամբ`ի խօսել եմ 

«խոսելու մեջ եմ» գրաբարյան ձևից ծագում է աշխարհաբարյանը` խոսում 

եմ (ՍԱԽՀԶ, 185–157)։ 

Այլ հեղինակներ առաջնային են համարում ներգոյականի ձևը, որը 

ծագում է Ո հոլովման մի խումբ բառերի (ածական, դերանուն, թվական) 

տրականի ում մասնիկից. ի+տրական կառույցն արտահայտում է 

ներգոյականի իմաստ, միջին շրջանում նախդրի անկում է լինում, և ում–

ով բառաձևում ուժեղանում է ներգոյականի իմաստը, հետևապես 

ներգոյական հոլովը, օրինակ` ի բարձրաւանդակում >բարձավանդակում, 

յորում>որում, յառաջնում>առաջինում//առաջնում։ 

Ում վերջավորությամբ ներգոյական ունեցող բարբառներում 

անկատար դերբայը ևս ունի ում վերջավորություն, որի մասին Աճառյանը 
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գրում է. «Այս ում ձևն էլ ծագում է գրաբարի ում ներգոյականից» ( ԱՃԼՔ, 

IV, Բ, 186)։ 

12–14–րդ դարերում –ում վերջավորությամբ անկատար դերբայի ձևեր 

չեն հանդիպում, տարածում չունեն, միայն մի օրինակ նշվում է 12–րդ 

դարից, Մխ. Հերացու մոտ (մաշում լինի), մի օրինակ էլ 13–րդ դարից, Վ. 

Արևելցու մոտ (աղօթք են անում)։ 

Հր. Աճառյանը վկայում է հնագույն մի կիրառություն` ի կռւումն են 

«կռվի մեջ են», որից հետագայում պետք է որ առաջացած լինի –ում ձևը 

(կռվում են)։ 

Անկատար դերբայի –ում մասնիկով առաջին կիրառությունները, 

ինչպես վկայում է Գուրգեն Սևակը, հանդիպում են Զաքարիա Ագուլեցու 

Օրագրում (ուզումին, ուզում էր, ուզում չէր), 17–րդ դարից Նաղաշ 

Հովնաթանի տաղերում. 

«Է՞ր ես կարմիր երեսդ ծածկում, 

Չարսաւդ վերադ հաւաքում, 

Նաղաշին սիրտն ես տապակում» (ՍԱԽՀԶ, 186–187)։ 

Ընդունված է, որ –ում և –իս վերջավորություններով անկատարը 

գործածվել է 17–րդ դարի կեսերից սկսած՝ Նաղաշ Հովնաթանի և 

Զաքարիա Ագուլեցու կողմից, ինչպես՝ ծոցումդ, երկրումս, սրտումս, 

դասումն, քուչումն, մեջլիսումն, մնալիս, մոռանալիս, լւանալիս, 

շողշողալիս (Ն. Հովնաթան) և երկրումս, դաւտարումս, տալիս, գալիս, 

հետո լայն տարածում են ունենում (ԱՄԳՀՊ, Ա, 365)։ 

 

2) Բայի եղանակները 

Միջին հայերենն ունի հինգ եղանակ՝ սահմանական, ըղձական, 

պայմանական, հարկադրական, հրամայական։ 

 

ա) Սահմանական եղանակ 

Սահմանական եղանակն ունի ինը ժամանակ՝ ներկա, անցյալ 

անկատար, ապառնի, անցյալ ապառնի, վաղակատար, անցյալ 

վաղակատար, հարակատար, անցյալ հարակատար և անցյալ կատարյալ։ 
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Ներկան ու անցյալ անկատարը ձևավորում են կու մասնիկով, որն 

ունենում է նաև հնչյունական փոփոխություններ (կ, կը, կի և այլն). այն 

ավելանում է գրաբարի ներկային և անցյալ անկատարին։ 

Կու մասնիկի ծագումը. Կու մասնիկի ծագումը պատմական 

շրջադարձային երևույթներից է, այն զբաղեցրել է անվանի հայագետների 

ուշադրությունը (Ա. Այտընյան, Հր. Աճառյան, Մ. Աբեղյան, Գր. 

Ղափանցյան, հետագայում` Ալ. Մարգարյան, Գ. Ջահուկյան, Ա. 

Ղարիբյան, Ս. Անթոսյան և ուրիշներ), (ԱՍԽՀԶ, 170–182)։ 

Ա. Այտընյանն առաջինն է, որ իր «Քննական քերականության» մեջ (էջ 

75–78) հանգամանորեն քննեց կու մասնիկի հարցը։ Նա նկատում է, որ 

«հնոց կու մասնիկը` կայ ու բառերուն բաղադրությունն է, եւ թէ 

ամփոփմամբ ըսուած է կ’ու նայի` փոխանակ կայ ու նայի.– կ’ու ուտէ` 

փոխանակ` կայ և ուտէ. կ’ու կապէ` փոխանակ` կայ ու կապէ, որ յետոյ 

ընդհանուր ձև մ’ եղած է մնացած դեմքերուն ալ. կու լսենք. կանք ու լսենք։ 

Կու տեսանէր, փոխանակ` կայր ու տեսանէր և այլն» (ԱԱՔՔ, 76–77)։ 

Հր. Աճառյանը ևս ընդունում է Ա. Այտընյանի կարծիքը, միայն նշում է, 

որ կայ–ը ներկա է համապատասխան բայի հետ` կայ ու նայի>կու նայի, 

իսկ եթե կայ–ը առանձին է, և’ ներկա է, և’ ստորադասական։ Հր. 

Աճառյանը, համեմատելով կու մասնիկի ծագման մասին կարծիքները, 

գրում է.«Կու մասնիկի ծագման ճիշտ բացատրությունը տալիս է 

Այտընյանը, որ թեև Պետերմանը մերժում է, բայց այժմ բոլոր լրջախոհ 

հայագետների կողմից ընդունված է» (ԱճԼՔ, IV, Ա, 393)։ 

Սկսած 12–րդ դարից` միջին հայերենը ներկա և անցյալ անկատարի 

համար ստեղծեց և գործածեց բոլորովին նոր ձև` գրաբարյան ներկա–

անկատար ձևերի վրա ավելացնելով կու մասնիկը, իսկ գրաբարյան 

ներկան և անցյալ անկատարը գործածեց ստորադասական եղանակի 

իմաստով, որովհետև արդեն գործածությունից դուրս էին մնացել 

ստորադասական եղանակի I և II ապառնիները։ 

Կու մասնիկը հանդիպում է հնչյունական տարբերակներով` կը, կ’, կ, 

կա, կյո, կո, գօ, գա, գյո, գո, գու։ Կը ճյուղի 24 բարբառները (ըստ Հր. 
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Աճառյանի և Ա. Ղարիբյանի) և կա ճյուղի 5 բարբառները (ըստ Ա. 

Ղարիբյանի) կապվում են կու մասնիկի հետ։ 

12–րդ դարից հանդիպում են կու մասնիկով ներկայի և անցյալ 

անկատարի կազմությունները։ Ա. Այտընյանը, Յոզեֆ Կարստը, Ալ. 

Մարգարյանը, Մխ. Հերացու «Ջերմանց մխիթարութիւն» գրքից վկայում 

են փաստեր` կու գա, կու լինի, կասեն, կանէ, կուտկարանայ, կերևնայ, 

կուքաշէ, կումանտրեն։ Հաջորդ դարերում կու մասնիկով 

կիրառությունները ծավալվում են թե՛ գրական լեզվում և թե՛ 

բարբառներում։ 

Արևմտահայ գրական լեզվում ներկան և անցյալ անկատարը 

կազմվում են գրաբարյան համապատասխան բայաձևերի վրա կը, կ’ 

մասնիկների ավելացումով։ Այս ձևերը միաժամանակ պայմանական 

եղանակի ցուցիչներ են։ 

Միջին հայերենի կու//կ’ մասնիկը որպես պայմանականի եղանակիչ 

այսօր գործածվում է ինչպես արևելահայ գրական լեզվում, այնպես էլ 

հայերենի բազմաթիվ բարբառներում։ 

Այսպիսով` կու մասնիկով ներկա և անցյալ անկատարի կազմությամբ 

միջին հայերենի բայական համակարգը վերջնականապես 

սահմանազատվեց գրաբարից։ 

Իսկ գրաբարի ներկան ու անցյալ անկատարը միջին հայերենում 

մնացին որպես ստորադասական եղանակի ձևեր (ըղձականի իմաստով)։ 

Օրինակ` Արի՛ք ի ծովափն իջնունք ու ձկներ բըռնենք վարըմով. 

Առնունք և ի տուն տանինք, խորովենք զինքըն կրակով (Հովհ. Երզն.)։ 

Ես ձագ ծիծեռնիկ պիտէի, զօր ըզքո տուն մտնուի, 

Ան բարձր մօյտան չարտախդ ես ի հոն բուն մը շինէի (Ն. Քուչակ)։ 

Գրաբարի ստորադասական եղանակի վերացումով լեզուն կորցրեց 

պայմանական եղանակի արտահայտության միջոցը։ Ինչպես գրաբարի 

ներկան և անցյալ անկատարը միաժամանակ գործածվում էին նաև 

պայմանականի իմաստով, այնպես էլ կու մասնիկով կազմված ձևերը 

միջին հայերենում սկսեցին գործածվել պայմանականի իմաստով։ 

Օրինակ` 
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Ասցին, թէ մեք ի գողութիւն կու երթանք, կամ արեկ ի հետ մեզ ու թէ չես 

ի գալ, մեք կու սպաննենք զքեզ (Վ. Այգեկցի). կու երթանք ներկայի 

իմաստով է, կու սպանենք` պայմանականի։ 

Անցման ընթացքում կատարվող գործողության գաղափարը երբեմն 

միևնույն փուլում արտահայտվում է մի դեպքում՝ գրաբարյան ներկայով, 

մյուս դեպքում` «կու + գրաբարյան ներկա» կաղապարով. 

Վարդն այլ խօշ ատէթ ունի, 

Երբ արև տեսնու` կու բացւի (ԱՄՀ, 62)։ 

Հր. Աճառյանը նկատում է, որ գրաբարի I և II ապառնիները ջնջվելուց 

հետո, միջին հայերենն առանձին ապառնիից զուրկ մնաց։ Հետևապես 

անհրաժեշտ էր կա՛մ առանձին ապառնի ստեղծել, կա՛մ` նոր ներկա։ 

Արևմտահայերը դիմեցին առաջին միջոցին. պիտի եղանակիչով 

ստեղծվեց ապառնին, իսկ կու մասնիկը մնաց անկատար ներկայի և 

անկատար անցյալի կազմում։ 

Արևելահայերը դիմեցին մյուս միջոցին. –ում մասնիկով անկատար 

դերբայով կազմեցին ներկան և անցյալի անկատարը, իսկ կը–ն պահեցին 

ապառնու համար, պիտի–ն` հարկադրականի (ՍԱԽՀԶ, 162–182)։ 

Օրինակներ ըստ խոնարհումների՝ 

Ե– կու յիշեմ, կու յիշես, կու յիշէ, կու յիշեմք// ենք, կու յիշէք, կու յիշեն, 

կու յիշէի, կու յիշէիր, կու յիշէր, կու յիշեաք, կու յիշէիք, կու յիշէին, 

կրավ. կու յիշիմ, կու յիշիս, կու յիշի, կու յիշիմք, կու յիշիք, կու յիշին։ 

Ի– կու նստիմ, կու նստիս, կու նստի, կու նստիմք//ինք, կու նստիք, կու 

նստին, 

կու նստէի, կու նստէիր, կու նստէր, կու նստէաք, կու նստէիք, կու 

նստէին։ 

Ա– կու զգամ, կու զգաս, կու զգայ, կու զգամք//անք, կու զգաք, կու զգան, 

կու զգայի, կու զգայիր, կու զգայր, կու զգայաք, կու զգայիք, կու զգային։ 

Ու– կիջնում, կիջնուս, կիջնու, կիջնումք//ունք, կիջնուք, կիջնուն, 

կիջնուի, կիջնուիր, կիջնոյր, կիջնուաք, կիջնուիք, կիջնուին։ 
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Ապառնին ու անցյալ ապառնին առավելապես ձևավորվում են –ու 

վերջավորությամբ, թեև հանդիպում են նաև –ոյ, –ոց, –ի 

վերջավորություններով։ 

Ե–յիշելու եմ, յիշելու ես, յիշելու է, յիշելու եմք, յիշելու էք, յիշելու են, 

յիշելու էի, յիշելու էիր, յիշելու էր, յիշելու էաք, յիշելու էիք, յիշելու էին։ 

Ի– նստելու եմ, նստելու ես, նստելու է, նստելու եմք, նստելու էք, 

նստելու են, նստելու էի, 

նստելու էիր, նստելու էր, նստելու էաք, նստելու էիք, նստելու էին։ 

Ա–զգալու եմ, զգալու ես, զգալու է, զգալու եմք// ենք, զգալու էք, զգալու 

են, զգալու էի, 

զգալու էիր, զգալու էր, զգալու էաք, զգալու էիք, զգալու էին։ 

Ու–իջնելու եմ, իջնելու ես, իջնելու է, իջնելու եմք// ենք, իջնելու էք, 

իջնելու են, իջնելու 

էի, իջնելու էիր, իջնելու էր, իջնելու էաք, իջնելու էիք, իջնելու էին։ 

Վաղակատարը և անցյալ վաղակատարը ձևավորվում են 

վաղակատար դերբայով և օժանդակ բայի ներկայի և անցյալի ձևերով։ 

Ե– յիշել եմ, յիշել ես, յիշել է, յիշել եմք//ենք, յիշել էք, յիշել են, 

յիշել էի, յիշել էիր, յիշել էր, յիշել էաք, յիշել էիք, յիշել էին։ 

Ի–նստել եմ, նստել ես, նստել է, նստել եմք//ենք, նստել էք, նստել են, 

նստել էի, նստել էիր, նստել էր, նստել էաք, նստել էիք, նստել էին։ 

Ա–զգացել եմ, զգացել ես, զգացել է, զգացել եմք//ենք, զգացել էք, զգացել 

են, զգացել 

էի, զգացել էիր, զգացել էր, զգացել էաք, զգացել էիք, զգացել էին։ 

Ու–իջել եմ, իջել ես, իջել է, իջել եմք, իջել էք, իջել են, 

իջել էի, իջել էիր, իջել էր, իջել էաք, իջել էիք, իջել էին։ 

Հարակատարը և անցյալ հարակատարը ձևավորվում են 

հարակատար դերբայով+օժանդակ բայ կաղապարով։ 

Ե – յիշած եմ, յիշած ես, յիշած է, յիշած եմք, յիշած եք, յիշած են, 

յիշած էի, յիշած էիր, յիշած էր, յիշած էաք, յիշած էիք, յիշած էին։ 

Ա– զգացած եմ, զգացած ես, զգացած է, զգացած եմք, զգացած էք, 

զգացած են, զգացած 
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էի, զգացած էիր, զգացած էր, զգացած էաք, զգացած էիք, զգացած էին։ 

Ու – իջած եմ, իջած ես, իջած է, իջած եմք, իջած էք, իջած են, 

իջած էի, իջած էիր, իջած էր, իջած էաք, իջած էիք, իջած էին։ 

Ի – նստած եմ, նստած ես, նստած է, նստած եմք, նստած էք, նստած են, 

նստած էի, նստած էիր, նստած էր, նստած էաք, նստած էիք, նստած 

էին։ 

Անցյալ կատարյալն ունի ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհումներ։ 

Ե – յիշեցի, յիշեցեր/իր, յիշեաց//եց, յիշեցաք, յիշեցէք//իք, յիշեցին, 

յիշեցայ, յիշեցար, յիշեցաւ, յիշեցաք, յիշեցայք, յիշեցան։ 

Ի – նստայ, նստար, նստաւ, նստաք, նստայք, նստան, 

համարեցայ, համարեցար, համարեցաւ, համարեցաք, համարեցայք, 

համարեցան։ 

Ա – զգացի, զգացիր//եր, զգաց, զգացաք, զգացէք//իք, զգացին, 

Իմացայ, իմացար, իմացաւ, իմացաք, իմացայք, իմացան։ 

Ու – իջայ, իջար, իջաւ, իջաք, իջայք, իջան, 

հեղի, հեղեր, հեղ//եհեղ, հեղաք, հեղէք//հեղիք, հեղին, 

հեղայ, հեղար, հեղաւ, հեղաք, հեղայք, հեղան։ 

 

բ) Ըղձական եղանակ. 

Ըղձական եղանակն ունի երկու ժամանակ՝ ապառնի և անցյալի 

ապառնի։ Գրաբարի ներկա և անցյալ անկատար ժամանակները 

գործածվում են ստորադասական ապառնու իմաստներով, 

զուգահեռաբար հանդիպում են նաև գրաբարի ստորադասական 

եղանակի 1–ին և 2–րդ ապառնիների ձևերը։ Սակայն էականն այն է, որ 

միջին հայերենում արդեն ձևավորվում է նոր եղանակ՝ ըղձական 

եղանակ։ Ե լծորդության ներգործական սեռի բայերը խոնարհվում են նաև 

կրավորաձև. 

Ե – յիշեմ, յիշես, յիշէ, յիշեմք//ենք, յիշէք, յիշեն. 

կրավորաձև՝ յիշիմ, յիշիս, յիշի, յիշիմք, յիշիք, յիշին, 

յիշէի, յիշէիր, յիշէր, յիշէաք, յիշէիք, յիշէին։ 

Ի – նստիմ, նստիս, նստի, նստիմք, նստիք, նստին, 
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նստէի, նստէիր, նստէր, նստէաք, նստէիք, նստէին։ 

Ա – զգամ, զգաս, զգայ, զգամք, զգայք, զգան, 

զգայի, զգայիր, զգայր, զգայաք, զգայիք, զգային։ 

 

գ) Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ. 

Ունի երկու ժամանակ՝ ապառնի և անցյալի ապառնի. կազմվում է կու 

մասնիկով, որն ավելանում է ըղձականի ձևերին և կազմությամբ չի 

տարբերվում սահմանական եղանակի ներկա և անցյալ անկատար 

ժամանակների բայաձևերից, միայն խոսքի մեջ է տարբերվում ապառնի 

իմաստով։ 

Ե– կու յիշեմ, կու յիշես, կու յիշէ, կու յիշեմք//ենք, կու յիշէք, կու յիշեն, 

կրավորաձև՝ կու յիշիմ, կու յիշիս, կու յիշի, կու յիշիմք, կու յիշիք, կու 

յիշին, 

կու յիշէի, կու յիշէիր, կու յիշէր, կու յիշէաք, կու յիշէիք, կու յիշէին։ 

Ի– կու նստիմ, կու նստիս, կու նստի, կու նստիմք, կու նստիք, կու 

նստին, 

կու նստէի, կու նստէիր, կու նստէր, կու նստեաք, կու նստէիք, կու 

նստէին։ 

Ա– կու զգամ, կու զգաս, կու զգայ, կու զգամք, կու զգայք, կու զգան, 

կու զգայի, կու զգայիր, կու զգայր, կու զգայաք, կու զգայիք, կու զգային։ 

Ու – կիջնում, կիջնուս, կիջնու, կիջնումք, կիջնուք, կիջնուն, 

կիջնուի, կիջնուիր, կիջնոյր, կիջնուաք, կիջնուիք, կիջնուին։ 

 

դ) Հարկադրական եղանակ. 

Ունի երկու ժամանակ՝ ապառնի և անցյալի ապառնի, կազմվում է 

պիտի (պիտ, տի) եղանակիչով, որն ավելանում է ըղձականի ձևերին։ 

Ե– պիտի յիշեմ, պիտի յիշես, պիտի յիշէ, պիտի յիշեմք//ենք, պիտի 

յիշէք, պիտի յիշեն, 

կրավորաձև՝ պիտի յիշիմ, պիտի յիշիս, պիտի յիշի, պիտի յիշիմք, 

պիտի յիշիք, պիտի յիշին, 
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պիտի յիշէի, պիտի յիշէիր, պիտի յիշէր, պիտի յիշէաք, պիտի յիշէիք, 

պիտի յիշէին։ 

Ի – պիտի նստիմ, պիտի նստիս, պիտի նստի, պիտի նստիմք, պիտի 

նստիք, պիտի նստին, 

պիտի նստէի, պիտի նստէիր, պիտի նստէր, պիտի նստէինք, պիտի 

նստէիք, պիտի նստէին։ 

Ա– պիտի զգամ, պիտի զգաս, պիտի զգայ, պիտի զգամք, պիտի զգայք, 

պիտի զգան, 

պիտի զգայի, պիտի զգայիր, պիտի զգայր, պիտի զգայաք, պիտի 

զգայիք, պիտի զգային: 

Ու– պիտի իջնում, պիտի իջնուս, պիտի իջնու, պիտի իջնումք, պիտի 

իջնուք, պիտի իջնուն, 

պիտի իջնուի, պիտի իջնուիր, պիտի իջնոյր, պիտի իջնուաք, պիտի 

իջնուիք, պիտի իջնուին։ 

 

ե) Հրամայական եղանակ. 

Ունի բուն հրամայական (ներկա ժամանակ) և արգելականի ձևեր։ 

ա) Բուն հրամայական. 

Այս շրջանում գործածվում են թե՛ գրաբարյան, թե՛ նոր ձևեր։ 

Օրինակ՝ եզակի 2–րդ դեմքի գրբ. եա >է (ծախեա՛ >ծախէ՛, սիրեա՛ 

>սիրէ՛), եայ >է (հայեա՛յ >հայէ՛)։ Հաճախ գրաբարի պատճառական 

բայերի –ո վերջավորության փոխարեն ավելանում է –ուր (զօրացու՛ր, 

ցամաքեցու՛ր), (ր–ն կարող է և ընկնել. չորցու՛, խմցու՛, կաթեցու՛), 

եզակիում արմատական հիմքում ավելանում է –իր (ելի՛ր, գտի՛ր, նաև՝ ե՛լ, 

գի՛տ), իմանալ բայն ունի իմա՛, իմացի՛ր ձևերը և այլն։ 

Ինչպես երևում է բերված օրինակներից, միջին հայերենում 

հրամայականը հարուստ է թե՛ բազմաձևություններով և թե՛ 

նորակազմություններով։ 

Ե – յիշեա՛//յիշէ՛, յիշեցէ՛ք//յիշէ՛ք (կրավորաձև չի հանդիպում)։ 

Ի – նի՛ստ//նստի՛ր, նստէ՛ք։ 
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Ա – զգա՛, զգացէ՛ք, կրավ. զգացի՛ր, զգացէ՛ք (–այք, –արուք չեն 

գործածվում)։ 

Ու – իջի՛ր, իջէ՛ք։ 

բ) Արգելական հրամայական . 

Ե – մի՛ յիշե՛ր, մի՛ յիշէք, 

Ի – մի՛ նստիր, մի՛ նստիք, 

Ա – մի՛ զգա//զգաս, մի՛ զգայք, 

Ու – մի՛ իջնուր//իջնուս, մի՛ իջնուք։ 

Միջին հայերենում կրավորական ածանցը հանդիպում է ու, վ, ւ 

տարբերակներով, որոնցով կազմվում են –ուիլ, –վիլ, –ւիլ // –ուել, –վել, –

ւել վերջավորություններ՝ կրավորական սեռի իմաստ արտահայտելու 

համար, օրինակ՝ գտնուիլ, ծեծուիլ, չուտուիլ, տաշուիլ, բաժնվել, 

պսակուել//պսակվիլ, լցուել և այլն։ 

 

³. öàöàÊàôÂÚàôÜÜºð ´²Ú²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ 
 

Բայական համակարգում կատարված փոփոխություններն ընդգրկում 

են տարբեր քերականական կարգեր։ 

1. Փոփոխություններ դերբայական համակարգում. 

ա) Վերանում է –ոց, –ի մասնիկներով հին ապառնի դերբայը, և 

գրաբարի անորոշ դերբայի սեռականից ձևավորվում է նոր ապառնի 

դերբայ` գրել–գրելոյ>գրելու։ 

բ) Ում–ով անկատարին զուգընթաց ձևավորվում է –իս–ով 

անկատարը, որը ծագում է –ի մասնիկով ապառնի դերբայի հոգնակի 

հայցականից` գրելիք–ի գրելիս>գրելիս, լալիք–ի լալիսն>լալիս։ Միջին 

հայերենում համակատար դերբայը հանդես էր գալիս ոչ միայն անկախ, 

այլև կախյալ դերով. 

Նոր ծաղկեցաւ ծառն, գարունն եհաս, է՞ր ես ինձնէ հեռանալիս (=ինչու 

ես ինձնից հեռանում)։ 

գ) Վաղակատար դերբայը ձևավորվում է գրաբարի անցյալ դերբայից` 

–եալ վերջավորության –եա երկբարբառի պատմական փոփոխությամբ` 
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գրեալ է > գրել է, հեռացեալ է >հեռացել է, և միջին հայերենում 

հանդիպում է նաև –եր վերջավորությամբ` 

Երկու բէհլիվան կըյիճ 

Ձին հեծեր ու սէյր ին ելեր (ԱՄՀ, 648)։ 

Նախնական անորոշի օրինակները նկատել է Ա. Այտընյանը Հովհան 

Մամիկոնյանի երկում` յոյնք են ի գալ (հույները գալիս են), յայրել էք ի 

տալ (=այրել եք տալիս)։ 

Ավելին` լ/ր ձայնորդներով տարբերակները հանդիպում են նույնիսկ 

միևնույն նախադասության շրջանակներում. 

Ապրել եմ քսան տարի 

Ու քաշեր հազար տարու դամ (ԱՄՀ, 231)։ 

դ) Հարակատարը կազմվել է գրաբարում գործածվող մի քանի բառերի 

նմանությամբ` դիպուած, հատուած, կալուած, շինուած, կարգած։ 

Փավտոս Բուզանդի երկում հանդիպում են հարակատար դերբայով և եմ 

բայով կազմություններ. Այնչափ էր երկիւղած ի Տեառնէ…(58) Բայց ի գործ 

իմաստութեան բախած էր (217)։ Ոչ կարէր Մանուէլն գնալ, զի ոտիւքն 

ցաւած էր (202)։ 

ե) Ենթակայականը մնում է նույն ձևով` աւղ>օղ//ող։ 

զ) Ժխտական դերբայը արդյունք է պայմանական եղանակի ժխտական 

ձևերի կազմության` կգրեմ–չեմ գրի, կգրեի–չէի գրի, կկարդամ–չեմ 

կարդա, կկարդայի–չէի կարդա։ Ժխտական դերբայը սերում է անորոշ 

դերբայից։ Դեռևս միջին հայերենի առաջին շրջանում այն ունի 

անմիօրինակ արտահայտություն. յոյնք են ի գալ (հույները գալիս են)։ 

Զաւր հանապազ դու կաս ի քուն, չես ի ասել (=չես ասում) թ’աւր կայ 

գալոյ (Ֆրիկ) ։ 

Դուռն չէր ի բացվիլ (=չէր բացվում)։ 

Եւ թագաւորն բոկ էրեկ և ասաց. Թէ չես ի խօսիլ (=չես խոսի), ես զիս 

կու սպանեմ։ 

Մահըն կուգայ յանկայծակի, այլ չի թողուր (=չի թողնի), որ նա շշնջայ։ 

Զի թէ մարդ զգլուխն ի կշեռքն չդնէ, գանձ չի գտնուր (=չի գտնի) և այլն։ 
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Բերված առաջին երեք նախադասությունների ընդգծված բայաձևերն 

ունեն դրական կամ ժխտական խոնարհումներ և արտահայտում են 

ներկա անկատարի և անցյալ անկատարի քերականական իմաստներ։ 

Ինչպես նկատել է Ա. Այտընյանը, դրական օրինակները վկայում են դեռևս 

7–րդ դարից` Յայրել էք ի տալ (=այրել եք տալիս), ժխտականներն` ավելի 

ուշ։ Վերջին երեք նախադասությունների ընդգծված բայերը վկայում են, 

որ նշված կառույցի ժխտական ձևերը միջին հայերենում կիրառվում են 

նաև ենթադրական եղանակի իմաստով (ներկա անկատարի և անցյալ 

անկատարի նման կիրառությունները շատ բնական էին համարվում)։ 

2. Փոփոխություններ եղանակային ձևերում. 

ա) Վերանում է ստորադասական եղանակը` I և II ապառնի 

ժամանակներով։ Բնականաբար վերանում է նաև հորդորական (ապառնի) 

հրամայականը։ Հրամայական եղանակի երկու ժամանակաձևերից մնում են 

բուն հրամայական՝ միջին շրջանում` մաղէ՛(=մաղի՛ր), տընկէ՛, պարզէ՛ և այլն, 

արգելական հրամայականի ձևերը։ Գրաբարից ժառանգվել է նաև` մի՛ գրեր–

մի՛ գրէք, մի՛ թողուր–մի՛ թողուք և այլն։ 

բ) Սահմանական եղանակի ներկա, անցյալ անկատար, անցյալ 

կատարյալ ժամանակներից բացի, ավելանում են ապառնի, 

վաղակատար, հարակատար երկուական ժամանակները։ 

գ) Նոր եղանակներ են ըղձականը, պայմանականը և հար-

կադրականը` երկուական ժամանակներով։ 

3. Ներկայի և անցյալ կատարյալի բայահիմքերը մնում են, միայն 

անցյալ կատարյալի հիմքի ի թույլ բաղադրիչով ձևերը վերացել են։ 

4. Խոնարհման ձևերն ու սեռերը, ինչպես նաև սեռային իմաստներն ու 

խնդրառությունը լուրջ փոփոխություններ են կրել։ Գրաբարը չունի վ 

կրավորական ածանց, որի պատճառով դերբայներում և բազմաթիվ 

խոնարհված ձևերում սեռային իմաստները տարբերակված չեն 

(գրել=գրել, գրվել, գրէր=գրում էր, գրվում էր)։ Խոնարհման ձևերը և 

սեռային իմաստները կարող են և՛ համապատասխանել, և՛ 

չհամապատասխանել։ Գրաբարը, ներգործական, կրավորական, չեզոք 

սեռերից բացի, ունի նաև հասարակ (=ընդհանուր) սեռի բայեր. 
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կրավորաձև բազմաթիվ բայեր հանդես են բերում կրկնասեռություն. 

արտահայտում են ներգործական և կրավորական սեռերի իմաստ 

(ծնաւ=ծնեց, ծնվեց)։ 

Միջին հայերենում հանդես եկած վ ածանցը բայաձևերում 

պարզություն և հստակություն մտցրեց. փոփոխություններ եղան 

խնդրառության մեջ և այլն։ 

5. Բայածանցները ենթարկվում են փոփոխության. ան>ն` տես–ան–

ել>տես–ն–ել, անց–ան–ել>անց–ն–ել, հարց–ան–ել>հարց–ն–ել, ( ընկնում է 

նաև ածանցը` սն–ան–ել>սնել, սպան–ան–ել>սպանել, ծն–ան–ել>ծն–ել), 

պատճառականի ոյց+ան>ուցան ածանցը վերածվում է –(ա)ցն, –(ե)ցն 

ածանցի։ 

Միջին հայերենում եզակի հրամայականն ունի –ո՛ւր 

վերջավորությունը, որը հետագայում ունենում է ր–ի կորուստ, այսպես` 

կակղացու՛ր, զօրացու՛ր, բայց և` կաթեցու՛, եռցու՛, խմցու՛։ 

6. Ժխտական խոնարհումն օրինաչափ զարգացում է ապրել։ Գրաբարն 

ունի ոչ, չ, չև, մի՛ ժխտական մասնիկները։ Ա. Մեյեն ոչ և չ– ձևերից 

հիմնական է համարում ոչ–ը։ Վերջինս հավասար է ո+չ, որի մեջ 

գլխավորը՝ բուն ժխտականը, ո–ն է. սանսկ. ati «հակառակ», իսկ չ–ն 

անորոշի նշան է, մի’ <հնխ. m�։ 

Միջին շրջանում ժխտական խոնարհումը տարբեր դրսևորումներ է 

ունենում` չի կարէ, չի դառնաս, չեմ ի հասկանալ – «չեմ հասկանում», վնաս էք 

ի տալ – «վնաս եք տալիս», չես լսեր (լ>ր) – «չես լսում», չես երթար – «չես 

գնում», չէր բողբոջեր – «չէր բաղբոջի»։ Աստիճանաբար կանոնավորվում են 

ժխտական ձևերը, նրա հետ նաև` ժխտական դերանունները, օժանդակ բայի 

ժխտական ձևերի ու դերբայների շարադասությունը, ինչպես նաև մի’ 

արգելականով հրամայական ձևերը և այլն։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն, IV, Բ, 162–176, Ե., 1961։ 

2. Ս. Անթոսյան, Խոնարհման համակարգի զարգացման ընթացքը (Հայոց լեզվի 

պատմական քերականություն, II, 162–377, Ե., 1975)։ 
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3. Ա. Ա. Աբրահամյան, Հայերենի դերբայները և նրանց ձևաբանական նշա-

նակությունը, Ե., 1953։ Բայը ժամանակակից հայերենում, գ. I, Ե., 1962։ 

4. Հ. Բարսեղյան, Արդի հայերենի բայի և խոնարհման տեսություն, Ե., 1953։ 

5. Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն (Միջին հայերեն, 251–

267), Ե., 1981։ 

 

4. öàöàÊàôÂÚàôÜÜºð ²ÚÈ ÊàêøÆ Ø²êºðÆ Ð²Ø²Î²ð¶àôØ 
 

Ընդհանուր առմամբ պետք է նկատել, որ չկա որևէ խոսքի մաս կամ 

ձևաբանական որևէ կարգ, որ պատմական շրջանում փոփոխություններ 

կրած չլինի, որովհետև լեզվի գրաբար – միջին հայերեն 

ժամանակահատվածը բավարար պայմաններ է ստեղծում լեզվական 

իրողությունների որակական տեղաշարժերի առումով։ 

1. Ածական անվան պատմական փոփոխություները կապվում են 

որակականների համեմատության աստիճանների արտահայտության 

(մանավանդ –գոյն ածանցով գերադրականի իմաստի դրսևորման), 

ինչպես նաև գոյականի նկատմամբ գործածության, շարադասության ու 

համաձայնության հետ։ Գրաբարում ածականը նախադասվում և 

հետադասվում է գոյականին, համաձայնությունը որոշվում է նրա 

շարադասությամբ և միավանկ կամ բազմավանկ լինելով. այդպես է և 

միջին հայերենում։ 

Քանակական թվականները կազմությամբ փոփոխությունների են 

ենթարկվել։ 

1–10 թվականներ` մէկ (մեկ), երկու (երկուք), երեք (իրեք), չորս, հինգ, 

վեց, իօթն, ութ, ինն, տասն։ 

11–19 թվականների մեջ միավորների և տասնավորների տեղաշարժ է 

կատարվում. տասնավորը (տասնյակը) առաջ է գալիս, միավորը 

հաջորդում է նրան, միանում են շաղկապներով (ու շաղկապը 

ձայնավորից առաջ > վ)` տասնումեկ, տասնվերկու, տասնվիրեք, 

տասնուչորս, տասնուհինգ, տասնուվեց, տասնվիօթն, տասնվութ, 

տասնվինն, քառսուն, իօթնասուն, հարյուր և այլն։ 
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Դասական թվականները պահպանում են գրաբարյան ում 

հոլովակերտը, որով արտահայտվում էր ներգոյականի իմաստը` 

յեօթներորդում ամսեանն, ի վեցերորդում ամի և այլն։ 

Այսպիսի ձևերում կրճատվում է երորդ ածանցը, և ում մասնիկը 

կատարում է դասական թվականի դերը (փոխարինում է երորդ 

ածանցին)` եօթնում (իօթնում), վեցում, փխկ`. եօթներորդում, 

վեցերորդում և այլն։ 

Թվականների բազմապատկական իմաստներն արտահայտվում են 

տակ, պատիկ, ընդ մեկէ, հանչաք, ինչպես նաև փոխառյալ դուբլ (ֆրանս. 

կրկին) բառերով ու կապակցություններով, ինչպես` վեց տակ, հինգտակ, 

հինգ պատիկ, ինն պատիկ, հինգ ընդ մեկէ (հնգապատիկ), երկու հանչաք, 

չորս հանչաք, հինգ դուբլ և այլն։ 

Հանչաք կազմված է այն + չափ բառերից` ի (յ) նախդրով (յայն 

չափ(ք)>հանչաք)։ 

Կոտորակային թվականներ` չորս բաժնէն մէկն (1/4), երեք բաժնէն 

երկուքն` 2/ 3, նաև` հնգակ (1/5), վեցակ (1/6), գործածվում էին նաև կէս և 

չորեկ (քառորդ) բառերը։ 

Թվեր արտահայտելու համար գործածվում էին նաև այբուբենի 

տառերը` համապատասխան թվային արժեքով։ 

Մակբայն իր տեսակներով և քերականական հատկանիշներով 

գործում է բոլոր փուլերում. փոփոխությունները վերաբերում են 

տեսակների կազմին և բառակազմական իրողություններին։ 

2. Կապերի առաջացումը, անշուշտ, հետաքրքրություն է 

ներկայացնում, որի մեկնաբանությունը ձևաբանության, ինչպես նաև 

շարահյուսության էական հարցերից է։ 

Խնդիրը պարզաբանելու համար պետք է առաջնորդվել պատմական 

քերականության հայեցակետով, այն է` նկատի ունենալ գրաբարի 

նախադրությունների (մասամբ նախդիրների) գործառությունները, ապա 

նրանց պատմական զարգացումները, որը բնութագրվում է նախա-

դրություններից հետադրություններին անցնելու գործընթացով։ 



262 
 

Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները խնդրառու, 

սպասարկու բառեր են, որոնք իրենց խնդիրների հետ արտահայտում են 

իմաստային զանազան հարաբերություններ։ Այդպիսի դեր ունեն նաև 

միջին հայերենի կապերը. այդ ընդհանրությունն իսկ խոսում է նրանց 

միջև եղած ծագումնաբանական կապի մասին։ 

Նախդիրները գրաբարում ակտիվ գործառություն են ունեցել, միջին 

շրջանում ևս գործածվել են։ Նախդիրների արտահայտած իմաստները 

ձևավորվեցին կապային կառույցներով կամ առանձին հոլովաձևերով։ 

Օրինակ` 

առ ինքն կոչեաց=իր մոտ կանչեց. ասէ առ աստուած= ասում է 

աստծուն. բամբասեն զՄուշեղէ =բամբասում են Մուշեղի 

մասին//Մուշեղից. ճանաչեն զՄուշեղ=ճանաչում են Մուշեղին. երթան ի 

կողմանս հարաւոյ=գնում են դեպի հարավային կողմերը. երթայ ի 

տուն=գնում է տուն և այլն։ Պարզվում է, որ նախդիրների արտահայտած 

իմաստները նոր շրջանում (փուլում) արտահայտվում են 

համապատասխան բառերով կամ կապակցություններով։ Վերջիններս 

կազմվում են կապերով, որ կարող են լինել թե՛ նախադրություններ և թե՛ 

հետադրություններ։ Նախդիրը և նախդիր կրող բառը շարադասությամբ 

կարող են փոխատեղվել։ Օրինակ` չար ընդ բարւոյ հատոյց = չարը 

հատուցեց բարու փոխարեն. զԱրտիմեդ քաղաքաւ = Արտիմեդ քաղաքի 

շուրջը//մոտ։ 

Այս եղանակով կարելի է ցույց տալ նախդրավոր կապակցությունների 

պատմական զարգացումները, հետագայում նրանց կազմավորման 

առանձնահատկությունները և դրանց ազդեցությամբ նախդիրների` 

գործածության ոլորտներից զրկվելու և վերանալու պատճառները։ 

Ի տարբերություն նախդիրների, որոնցից յուրաքանչյուրը, բացի ց 

նախդրից, երկու կամ ավելի հոլովներով խնդիր է ստանում, 

նախդրություններից յուրաքանչյուրը մեկական հոլովով խնդիր է 

ընդունում։ Նախադրությունները գործածվել են նաև միջին հայերենում, 

սակայն ոչ նույն կենսունակությամբ։ 

Նախադրությունները երեք տեսակ փոփոխություններ են կրել` 
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ա) նրանց զգալի մասը վերածվել է հետադրությունների, 

բ) մի մասը ձևական փոփոխություններ է կրել (իմաստի 

պահպանումով), 

գ) փոքր մասը գործածությունից դուրս է եկել (յաղագս, զկնի, հուպ, 

յերեսաց, արտաքոյ, սակս, ի սակս, բաց)։ 

Ինչպե՛ս տեղի ունեցավ նախադրություններից հետադրություններին 

անցումը։ 

Դա օրինաչափ զարգացման գործընթաց է, որը տեղի է ունեցել 

նախադրության իմաստի պահպանումով և խնդրառության 

(հոլովառության) ու շարադասության փոփոխություններով։ 

Օրինակ` ի վերայ թշնամեաց > թշնամիների վրա կամ յետ ծնանելոյ > 

ծնելուց // ծնվելուց հետո գրաբարյան և աշխարհաբարյան համարժեք 

կառույցներ են, բայց առաջինում շարադասության և բառաձևերի 

տարբերություններ կան, իսկ երկրորդում` շարադասական, բառաձևերի 

և կապվող բառի խնդրառության տարբերություններ։ 

Ինչպե՞ս մեկնաբանել այդպիսի տարբերությունները, այլև` 

անցումները։ 

Ի վերայ > վրա. Ի վերայ նախադրությունը գրաբարում հաճախակի 

գործածվողներից է, ստանում է սեռական հոլովով խնդիր և 

արտահայտում տարբեր իմաստներ` տեղի, հանգման, 

սահմանափակման, շահի, վիճակի, նպատակի, պատճառի և այլն։ 

Օրինակ` Ոչ ձայնս ոք արկանէր ի վերայ մեռելոյն յաւուրն Ներսիսի 

(Բուզ., 350)։ Եւ իբրև եմուտ ի վանս իւր, վերացուցել զպարեգօտս իւր` ի 

վերայ սրտին ցուցանէր կապուտակեալ քան զչափ նկանակի միոյ (Բուզ., 

332)։ Մուշեղ սպարապետն Հայոց էր ի նմին յիւրում բերդին` որում 

Ողական կոչեն, որ կայ ի վերայ գետոյն Եփրատայ (Բուզ., 292)։Հասանել 

մարտնչել ի վերայ որդւոց և կանանց իւրեանց (Բուզ., 222)։ Զորավարն 

Պարսից սրտմտեալ զայրանար և մեծաւ բարկութեամբ կուտէր զվնասն ի 

վերայ անօրինին Վասակայ (Եղ., 258)։ Յայնժամ ևս առաւել զայրագնեցաւ 

ի վերայ նոցա (Եղ., 374)։ Տուր ի ձեռն սակաւուցս զքաջութիւն յաղթութեան 

ի վերայ անհնարին բազմութեանս (Եղ., 152)։ 
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Ի վերայ նախադրության հետ կապված բառական, շարադասական, 

հոլովառության առանձնահատկություններն են` 

ա) Ի վերայ–ն և նրա խնդիրը ընդմիջարկվում են այլևայլ բառերով, 

որոնք մեծ մասամբ խնդրի լրացումն են, օրինակ` ի վերայ ամենայն 

վաստակոցն. ի վերայ երանելւոյն Ներսեսի. ի վերայ արքունական 

ձեռակերտին Արշակաւանի. կռիւս ի վերայ Պարիթեայ հարսանեացն։ 

բ) Ի վերայ–ի բաղադրիչները` ի և վերայ, ընդմիջարկվում են խնդրով կամ 

այլ բառերով։ Օրինակ` Այլ և վիճեալ ևս պնտին ի բանիցն վերայ (Եզն., 80)։ 

Եւ ոչ զհաւ ի ձուոց կամ ի ձագուց վերայ նստեալ (ԵԶՀ, 1, 409)։ Եւ յայրս 

ամենայն քաջութեան վերայ ոչ ոք անկեալ վիրաւորեցաւ (ԵԶՀ, 1, 554)։ 

գ) Խնդիրը շարադասորեն դրվում է նախադրությունից առաջ։ 

Օրինակ` Առ օրինակ ի մարմնոյ. Որոյ ի վերայ մորթ և միս (ԵԶՀ, 1, 409)։ 

դ) Ի վերայ–ի բաղադրիչների տրոհման և խնդրի դիրքի փոփոխության 

պատճառով ի նախդիրը կրկնվում է։ Օրինակ` Ե՛կ նիստ ի խրձան խոտոյ 

ի վերայ (Բուզ., 136)։ Ելեալ առ մեզ նախնիքն` ի նախնեացն մերոց ի 

վերայ (ն. տ.)։ Ի մեծի վաստակոցն իմոյ ի վերայ ա՞յս հատուցումն ի 

նոցանէն (ն. տ.)։ Ասէ ցնա յորժամ ի պարսիկ ի հողոյն ի վերայ ճեմէին 

(Բուզ., 258)։ 

Հետաքրքրություն է ներկայացնում Եզնիկ Կողբացու երկում ի վերայ 

նախադրության գործածության վիճակագրությունը. այն գործածվել է 41 

անգամ, որից 38–ը ունի սեռական հոլովով հետադաս խնդիր, մեկն ունի 

նախադաս խնդիր, 2–ի բաղադրիչներն ընդմիջարկված են խնդրով։ 

Ի և վերայ բաղադրչների ընդմիջարկումը վճռական դեր ունեցավ 

նախադրությունից հետադրությանն անցնելու հարցում։ 

Որպես նախադրություն`ի վերայ–ն անցնում է միջին հայերենին, 

սակայն ունենում է նաև ձևափոխված տարբերակներ` ի վերայ // վերայ // 

ի վրայ // ի վրան // վրայ // ի վրա։ 

Օրինակ` Ի վերայ ծովուն հայեցայ (ՆՔ)։ Ի վերայ մարդոյ ասացած 

իրացն (Սմբ. Գունդս.)։ Զօրացոյց Տէր զքաղաքն ի վերայ այլազգեաց 

(Ուռհ.)։ 
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Միջին հայերենում ի վերայ կապակցության բաղադրիչներն 

ընդմիջարկվում են` Զարնեմ արծաթե դանակ ու քաշեմ ի ճկռուդ վերայ 

(ՆՔ)։ Բաժանեցէք ի ձեր վերայ զվարդս (Կ. Երզնկ.)։ Հուր սաստիկ երևէր ի 

ջրին վերայ (Սմբ. Սպ.)։ 

Միջին հայերենի շրջանում ի վերայ–ն ստանում է նաև տրականով ու 

գործիականով խնդիրներ։ Օրինակ` 

Բազում երախտիք ունին ի վերայ մեզ (Ձեռ. Հիշատակ.)։ Որչափ ի 

վերայ մեզ կային` կաթ մի անձրև չեկաւ (Սմբ. Սպ.)։ Եհար զմաքիլն ի 

վերայ բրդով ոչխարի (Մառ)։ 

Այս շրջանում ի վերայ–ն տարաբնույթ փոփոխություններ է կրում. 

նախդիրը` ի–ն, ընկնում է, վերայ–ն մասնակի հնչյունափոխություններ է 

ունենում (վերայ > վրայ, վրա), նախադասվում է խնդրին և այլն։ Օրինակ` 

Պատեհ է, որ ամէնն իւրեանց վերայ բաժնեն (Սմբ. Գունդս.)։ Շօշափես 

զստամոքացն վերայ, նայ տաք լինի (Գրիգորիս)։ Եպիսկոպոսին վերայ ի 

ժողովուրդն խուխայ «խաժամուժ» այնէ (Սմբ. Գունդս.)։ 

Նախադաս գործածություն` 

Կամուրջ կապէ վերայ գետի (Մարգարիտ.)։ Վերայ այս բանիս եղև ես 

նման ի դատարկ սեղան (Ֆր.)։ Վերայ գլխոյդ մոխիր մաղել (Ֆր.)։ 

Ի վերայ–ն հանդիպում է ե–ի անկումով, ստանում է խնդիր սեռական և 

տրական հոլովներով։ Օրինակ` 

Ի վրայ գրաստուն հայեց (Բժշկ. ձիոյ)։ Ի վրայ այն գործոյն ղորդէ 

«ուղղում է» զայն ձին (ն. տ. )։ Լոյս ծագեմ ի քո վրայ (ՆՔ)։ Զայն երախտիքն 

ո՞վ մոռանայ, զոր նա ունի ի մեզ վրա (Ֆր.)։ Վերջին երկու օրինակում 

ընդմիջարկում կա։ 

Վրայ ձևը ստանում է սեռականով խնդիր և գործածվում է հետադաս։ 

Օրինակ` 

Կանչեմ այդ ծովուդ վրայ, ծովդ ի յակէն թանաք դառնայ (ՆՔ)։ 

Ինչպես ցույց են տալիս փաստերը, ի վերայ նախադրությունը միջին 

շրջանում փոփոխվում է ոչ միայն ձևով, այլև շարադասությամբ ու 

հոլովառությամբ. գործածվում են զուգահեռ ձևեր` ի վրայ գրաստուն // ի 

քո վրայ // ի մեզ վրա // ծովուդ վրայ, որոնցով ընդգծվում են պատմական 
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փոփոխությունների ընթացքը և ենթադրվող հետևանքը` ծովուդ վրայ > 

(այդ) ծովի վրա։ 

Յետ, զհետ, յետոյ.– Սրանք իմաստային հոմանիշներ են և ընդունում են 

սեռական հոլովով կապվող բառեր։ Երբեմն կարող են ընդմիջարկվել 

իրենց խնդիրներից, նախդիրը կարող է տրոհվել խնդրից, կրկնվել, 

հնարավոր է նաև շարադասական դիրքի փոփոխություն։ Օրինակ` 

Եղև յետ այսորիկ, պատգամ յղէր սպարապետն Հայոց Մանուէլ առ 

թագաւորն Վարազդատ (Բուզ., 366)։ Իսկ յետ մահու նորա աւերեաց զայն 

ամենայն թագաւորն Պապ (Բուզ., 350)։ Զի թէ իցէ և զայն երդման ևս զհետ 

ոչ եկեսցէ, ապա կազմ լիցի տալ ճակատս պատերազմի ի մէջ իւրեանց 

(Բուզ., 254). Փողփողէր զլոյսն յետոյ ինքնեան (Ղևոնդ)։ Կայր պատրաստ 

այր իւրաքանչիւր յետոյ եղբօր իւրում (Նէեմի)։ Եւ զհետ գնացին նորա 

ամենայն մեծամեծքն (ն.տ.)։ Հոմերոս զրաբանեալ, զնորին հետ երթեալ 

(ԵԶՀ, 1, 517)։ Այլ մեք զգրոց սրբոց զհետ երթիցուք (ԵԶՀ, 1,310)։ Զորոց 

զհետ յաջորդեաց զաթոռ հայրապետութեան աշխարհիս Հայոց (Փարպ., 

86)։ Եւ յետ վեց ամսոյ կատարման նորին տարւոյ հանսգստեան սրբոյն 

Սահակայ` վախճանեցաւ երանելին Մաշտոց ի Վաղարշապատ քաղաքի 

(Փարպ., 84)։ 

Յետոյ–ն ընդունում է նաև բացառական խնդիր, օրինակ` Յետոյ 

յԱստուծոյ պատուհասէն իմացաւ (ԵԿԵԱՀ,1, 604)։ 

Միջին հայերենում գրաբարյան ձևերին զուգահեռ գործածվում են ի 

նախդրով կամ այլ ձևեր` յետ (ի յետ), հետ (ի հետ, զհետ), յետոյ, յետև 

հոմանիշները, որոնք խնդրառության, շարադասական փոփոխություններ 

են ցուցաբերում։ Օրինակ` 

Յետ երկու պահու գարեջուր տուր (Մխ. Հեր.)։ Հետ կերակրին սակաւ 

ժամ անցո (Մխ. Հեր.)։ Զմիտք մի’ թողուր` շատ չարի հետ շրջի (Մառ)։ 

Մարդն քանի մանուկ է, ի հետ մեղաց շրջի (Մառ)։ Ապա թէ ջերմն հետ 

շատ հազին լինի (Մխ. Հեր.)։ Հետ շաչելոյն ծանրանայ գլուխն (Գրիգորիս)։ 

Առաքեաց դեսպան թագաւորն Աշոտ առ արքայն Չմշկիկ զհետ 

դեսպաներոյն Յունաց (Սմբ. Սպ.)։ Յետոյ սոցա զմարդն արարեր (Ֆր.)։ Եւ 

յետոյ ժամանակաց փախեցան որդիքն նորա առ աստուած (Ձեռ. 
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Հիշատակ.)։ Կերակրէն յետև դժվար բան չի գործէ (Ամիրդովլաթ)։ Անկաւ 

յետոյ նոցա հեղէն պարիսպ (Մառ)։ 

Նույն եղանակով կարելի է բնութագրել շուրջ նախադրությունը. դա 

նշանակում է նախ՝ պետք է ցույց տալ նրա գործածությունները 

գրաբարում, ապա հետևել, թե միջին հայերենում շարադասական ի՛նչ 

առանձնահատկություններ է դրսևորում, ձևաիմաստային և հոլովական 

ի՛նչ կարգի փոփոխություններ է կրել և այլն։ Այսպես` 

1. Գրաբարում գործածվում է որպես նախադրություն, սակայն 

հանդիպում է նաև հետադաս կիրառությամբ։ Շուրջ իմաստը կարող է 

արտահայտվել շուրջ նախադրությամբ և զ նախդրով` գործիական հոլովի 

հետ, նախադրությունը և նրա խնդիրը կարող են ընդմիջարկվել։ 

Օրինակ` Պատեալ կային շուրջ զինեւ (Ագաթ.)։ Բանակք հրեշտակայ 

Տեառն շուրջ է զերկիւղածօք իւրովք (Ագաթ.)։ Քանզի անդէն շուրջ 

զքաղաքաւն էին (Ագաթ.)։ Շուրջ ի ներքոյ զորոմովք խորանին պատեալ 

պսակէին (Բուզ.)։ Յարոյց զգրգռութիւնս սահմանակցօքն շուրջ (Բուզ.)։ Եւ 

զցայգ պահ արկցուք զմեւք շուրջ (ՍԳ)։ Եւ զգահոյիւքն շուրջ` որդիքն և 

բազմութիւն ազգականացն (Խոր.)։ 

2. Միջին շրջանում սեռական հոլովով խնդիր է ընդունում և 

հետադասվում է նրան, գործածվում է և’ առանձին, և’ ի նախդրով` ի շուրջ 

ձևով։ Օրինակ` 

Վերի վաներացն ի շուրջ (Հովհ. Երզնկ.)։ Զերդ զլուսին սուրաթ բոլոր, 

Շուրջ զերեսին մազերն ոլոր (Կոստ. Երզնկ.)։ 

Նախադրությունների գործառությունները լեզվի տարբեր փուլերում 

հաստատում են լեզվական իրողությունների օրինաչափ զարգացումների 

ընթացքը։ Դրանց փոփոխությունները տեղի ունեցան աստիճանաբար. 

գրաբարի ընդերքում սկիզբ առած շարժումն ու «քայքայումը» դարերի 

ընթացքում խորացան` որակական փոփոխությունների սկիզբ դնելով։ 

Այդպես էլ մյուս բոլոր նախադրությունների պատմական 

փոփոխությունները լեզվի զարգացման ներքին օրենքների հետևանք են։ 

Ուստի կատարելով նախադրությունների բառական, իմաստային և 

քերականական հատկանիշների տարժամանակյա քննություն՝ կարելի է 
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բացահայտել նրանց բովանդակային պլանում տեղի ունեցած 

փոփոխություններն ու, ըստ այդմ, հանգել տրամաբանական 

հետևության։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Ա. Ա. Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Ե., 1976։ 

2. Գ. Սևակ, խոսքի մասերի ուսմունքը (Եր. Պետ. Համալս. Գիտ. աշխ., 1939, հ. 11)։ 

3. Գ. Սևակ, Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Ե., 1955։ 

4. Ս. Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Ե., 1981։ Չթեքվող խոսքի 

մասերը և նրանց բառական ու քերականական հատկանիշների 

փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1965։ 

5. Հ. Բարսեղյան, Խոսքի մասերի ուսմունքը, Ե., 1980։ 

 

º. Þ²ð²ÐÚàôêàôÂÚàôÜ 
 

Պատմական շարահյուսությունը բնորոշվում է լեզվի տարբեր 

փուլերում դրսևորած ինքնատիպությամբ ու առանձնահատ-

կություններով և ամենից գլխավորը` արձանագրված պատմական 

փոփոխություններով։ Այդ ամենն ամբողջական քննության ենթարկելու 

համար համաժամանակյա կտրվածքով պետք է ներկայացնել նախ հայոց 

լեզվի զարգացման տարբեր փուլերի շարահյուսական կառուցվածքները, 

ապա տարժամանակյա եղանակով ցույց տալ նրանց միջև եղած կապերն 

ու նրանցում տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Ելնելով սույն 

դասընթացի նպատակից ու խնդիրներից՝ անհրաժեշտ ենք համարում 

ներկայացնել մի քանի էական փոփոխություններ, տալ դրանց 

բնութագրությունն ու կատարել վերլուծություններ, որոնք կարևորվում են 

բուհական առկա դասընթացի շրջանակներում։ 

Ձևաբանական կարգերի պատմական փոփոխությունները մեծապես 

ազդում են շարահյուսական փոփոխությունների վրա։ Հոլովման, 

խոնարհման համակարգերի, խոսքի մասերի պատմական 

զարգացումների բնութագրումներից երևում է, որ հայերենի տարբեր 
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փուլերում ակնառու փոփոխություններ են տեղի ունեցել ձևաբանական 

համակարգում։ Նույնը պիտի ասել նաև շարահյուսական համակարգի 

մասին։ Միջին հայերենը ժառանգում է գրաբարի շարահյուսական 

համակարգը, և հասկանալի է, որ բազմաթիվ երևույթներ շարունակում 

են գոյատևել, և որոշակի երևույթներ էլ վերանում են ասպարեզից 

(ԱՄԳՀՊ, Բ, 132–281)։ 

Հայտնի է, որ գրաբարում լայն տարածում ունեն դերբայական 

նախադասությունները, թեք հոլովներով ենթականերն ու անդեմ կամ 

դիմային սահմանափակությամբ արտահայտված ստորոգյալները, որոնք 

նախադասության կառուցվածքի փոփոխություններ են առաջացնում։ 

Միջին հայերենում սահմանանափակվում են դրանց գործառությունները, 

որի հետևանքով նախադասությունները ևս փոխվում են կառուցվածքով։ 

Միակազմ բայական և անվանական նախադասություններ հանդիպում 

են, սակայն վերանում են տրականը կամ հայցականը անորոշի հետ, 

ինչպես նաև անկախ դերբայական կառույցները, հազվադեպ 

կիրառություններ են տրական+միադիմի բայ+անորոշ դերբայ կառույցով 

նախադասությունները։ Օրինակ` 

Ինձ պարտ է բարձրանալ և մեռանիլ ի փայտ խաչի (Կոստ. Երզնկ.)։ 

Անորոշ դերբային կարող է փոխարինել երկրորդական 

նախադասությունը` Պարտ է բժշկին, որ իմաստուն լինի (=իմաստուն 

լինել)։ Չէ պարտ բժշկին, որ կտուր զրուցէ (=կտուր զրուցել)։ Սակավ 

գործածություն ունեն բայական անդեմ նախադասությունները։ Հմմտ. 

Նախանձիլ և նենկ պահել և սպանանել զօրն անդադար (Կոստ. 

Երզնկ.)։ 

Նախադասության անդամների համաձայնության և շարադասության 

տեղաշարժեր են արձանագրվում գրաբարի համեմատությամբ։ 

Խախտվում են որոշչի և հատկացուցչի համաձայնության ու 

շարադասության նորմերը. առավելապես հանդիպում են առաջադաս 

գործածությամբ և լրացյալների հետ առանց համաձայնության դեպքեր։ 
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Օրինակ` լոյս երեսացդ. փուշ արմացք. ուրախութեան դեղ. ծերոց 

հիւանդութիւն. արեան ծով. ի բրդէն չուխայ. ամօթով մարդն. նենգաւոր 

հաւ. քակած չըվան. մարդո շառն. քո յարն. իմ աչերս և այլն։ 

Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը բխում է միջին գրական 

հայերենի անմիօրինակությունից։ Ուստի համաձայնության և 

անհամաձայնության դեպքերը զուգորդվում են, որոնք տարբեր 

հեղինակների մոտ տարբեր պատկեր են ներկայացնում։ Ըստ Պ. 

Վարդապետյանի հաշվումների, Կ. Երզնկացու տաղերում 100 օրինակում 

հոգնակի ենթական ունի հոգնակի ստորոգյալ, անհամաձայնություն չկա, 

իսկ Գր. Աղթամարցու գործածած 80 օրինակում հոգնակի ենթականեր են 

և հոգնակի ստորոգյալներ, 20 օրինակում հոգնակի ենթականերն ունեն 

եզակի ստորոգյալներ։ Մխ. Հերացու, Սմբ. Սպարապետի, Ա. Ամասիացու 

երկերում, վիմագիր արձանագրություններում կան անհամաձայնության 

դեպքեր։ Օրինակ` 

Անդամունք տաքանայ. ոսկերքս է մաշել. բաներ կու լինի. աչերս է 

կարօտ. չար ու բարի թող անցնի. հովն ու քամի անուշանայ. այգին ու 

պաղչանին ծաղկեաց. կու հրամայէ օրէնքս. հոռոմըն կու ասեն ( Ֆր.) և 

այլն։ 

Բարդ նախադասությունները կառուցվածքով, բաղադրիչների 

կապակցության միջոցներով ու եղանակներով ևս փոփոխություններ են 

կրում։ Քերականական ըմբռնումները մնում են նույնը` համադասություն, 

ստորադասություն, գերադաս, ստորադաս միավորներ, ստորադաս 

(երրորդական) նախադասությունների տեսակներ, նախադասության 

գլխավոր, երկրորդական անդամներ և այլն, փոխվում են դրանց 

կապակցության միջոցներն ու արտահայտության ձևերը։ 

Օրինակ, ենթակա երկրորդական նախադասության կառույցներ են` 

Ով իմ խըրատիս լըսէ, նա զանանց բարին ժառանգէ (Ֆր.)։ 

Եւ թագաւորաց և մեծունաց պատեհ է, որ իմաստուն և ճարտար 

արուեստաւոր բժիշկ մն ի մօտն պատէ (Ամիրդովլաթ)։ 

Բայց չէ իրաւունք, որ զհարսնից ծախքն ի յորդից բաժինն հաշվին (Սմբ. 

Գունդս.)։ 



 
 

Ոչ իրաւունք է, որ ամէն իշխան կարէ սպանութիւն առնել (նույնը)։ 

Երկրորդական նախադասությունների տեսակները գրաբարի 

համապատասխան կառույցներից տարբերվում են կապակցության 

միջոցներով. միջին հայերենի համար բնորոշն այն է, որ համատեղ 

գործածվում են ինչպես գրաբարյան և միջինհայերենյան, այնպես էլ 

աշխարհաբարյան տարրեր։ Հմմտ. 

Ես աղաչեմ զամենեսեան, ով զիմ ողբանքս լըսենայ (ուղիղ խնդիր)։ 

Երնեկ ես նորա կուտամ, որ ըզսէրն ի սիրտն ունենայ (հանգման անուղղ. 

խնդիր)՝ (Ֆր.)։ 

Ձևաբանական համակարգի պես շարահյուսության համակարգը ևս 

պատմական զարգացումներով միտում էր պարզեցման, և շուրջ մեկուկես 

հազարամյակի ընթացքում որոշակի հստակեցումներ ու պարզեցումներ, 

որոշակիացումներ ու տարբերակումներ արձանագրվեցին լեզվի մեջ։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, Բ, 131–273, Ե., 1975։ 

2. Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, 123–134, 268–274, Ե., 

1981։ 
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¶ÈàôÊ ¶ 

Üàð Þðæ²Ü Î²Ø ²ÞÊ²ðÐ²´²ð  
¥17¬ð¸ ¸²ðÆò ØÆÜâºì Øºð úðºðÀ¤ 

 
 
 
 

Լեզվի պատմությունը անխզելիորեն կապված է հասարակական–

տնտեսական հարաբերությունների, պատմական իրադարձությունների 

հետ։ Գրական նոր հայերենը ևս նոր հարաբերությունների ծնունդ է։ 

1514 թ. Պարսկաստանի և Թուրքիայի միջև բռնկված պատերազմը, որը 

որոշ ընդհատումներով տևում է շուրջ 125 տարի, կործանարար 

ազդեցություն է թողնում Հայաստանի վրա. գիտությունը, արվեստն ու 

մշակույթը անկում են ապրում։ 1639 թ. Թուրքիայի և Պարսկաստանի 

միջև հաշտության պայմանագիր է կնքվում, որով Հայաստանը կրկին 

բաժանվում է 2 մասի. Արևմտյան մասն ընկնում է Թուրքիայի, 

Արևելյանը` Պարսկաստանի տիրապետության տակ։ Այդ վիճակը 

պահպանվում է մինչև 19–րդ դարի 20–ական թվականները, մինչև ռուս–

պարսկական և ռուս–թուրքական պատերազմները։ 

1639 թ. կնքված հաշտության պայմանագրից հետո երկիրն 

ապաքինվում է. տնտեսական կյանքն ու առևտուրը աշխուժանում են, 

քաղաքները` զարգանում, վերակենդանանում է հոգևոր և մշակութային 

կյանքը։ 

17–18–րդ դարերը հայ ժողովրդի կյանքում նաև ազգային 

ինքնագիտակցության զարթոնքի և ազատագրական պայքարի շրջան էր։ 

Ազատագրական շարժումների պայմաններում զգացվում է նաև 

եվրոպական գաղափարախոսության ներգործությունը, նոր թափ են 

առնում հայ–վրացական հարաբերությունները։ Ազգային վերածնության 

գաղափարները համակում են ոչ միայն հայ մտավորականներին, այլև 
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հայ մելիքներին ու առևտրական խավին (Հնդկաստան, Ջուղա, Ագուլիս, 

Երևան և այլուր)։ 

Այսպիսով, զարգացող ապրանքային արտադրությունը, շուկան և 

առևտուրը նոր պահանջներ են ստեղծում նաև հաղորդակցման հարցում` 

լեզվի միասնականացման առումով։ Նոր գրական հայերենը` 

աշխարհաբարը, պետք է բավարարեր այդ նոր պահանջները։ 

Աշխարհաբարը, իհարկե, սկզբնավորվել է միջին հայերենի, նույնիսկ 

գրաբարի ընդերքում, այն միջին հայերենի անմիջական 

շարունակությունն է. դժվար է ժամանակի իմաստով նրանց միջև 

սահմանագիծ նշել։ Ուստի մոտավոր սահման է ընդունվում 17–րդ դարի 

սկիզբը, երբ աշխարհաբարի տարրերը համեմատաբար տարածվում և 

դառնում են իշխող։ Ներկայացնենք այս շրջանի ենթաշրջանները։ 

 

². ì²Ô ²ÞÊ²ðÐ²´²ðÆ ºÜÂ²Þðæ²Ü  
¥17¬ð¸ ¸²ðÆò ØÆÜâºì 19¬ð¸ ¸²ðÆ ÎºêºðÀ¤ 

 
Այս ենթաշրջանի լեզուն դեռևս անմշակ է և կրում է նախորդ շրջանի 

լեզվական տարբերակների ազդեցությունը։ Շատ են զուգաձևությունները, 

և, դրան հակառակ, թույլ է լեզվի միասնականությունը։ Տարբեր 

հեղինակների գործերում, գրական տարբեր ժանրերում զգալի են 

լեզվական տարբերությունները` գրաբարի, միջին հայերենի կամ որևէ 

բարբառի ազդեցությունը (նման առաջին փաստը Այտընյանը համարում 

է Բջնիի արձանագրությունը 1358 թ. (ԱԱՔՔ, 169), (ԱՃՀԼՊ, II, 441)։ 

Այս ենթաշրջանի մի շարք հեղինակներ (Հովհաննես Հոլով` 17–րդ դ., 

Յոհան Շրյոդեր և Բաղդասար Դպիր՝ 18–րդ դար) իրենց ժամանակի 

լեզվական վիճակը նկարագրելիս նշում են երեք տարբերակներ` 

1. հին գրական հայերեն կամ գրաբար, 

2. «քաղաքական» կամ քաղաքացիական հայերեն, 

3. բարբառներ։ 

Ա. Գրաբար – Այս ենթաշրջանի լեզվական տարբերակներից մեկն է, 

որը դեռևս 12–րդ դարում դադարել էր խոսակցական լեզու լինելուց, մնում 
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էր իբրև գրական լեզու և գերազանցապես հանդես էր գալիս որպես 

եկեղեցական արարողությունների, հումանիտար գիտությունների 

(աստվածաբանական–դավանաբանական, փիլիսոփայական, 

պատմագիտական, հաճախ էլ` բանասիրական և այլ բնույթի 

աշխատությունների) և ուսուցման լեզու։ Նրա և աշխարհաբարի 

հարաբերությունը մոտավորապես նույնն էր, ինչ նախորդ շրջանում նրա 

և միջին հայերենի հարաբերությունը և գործառույթները։ 

17–18–րդ դարերում ոմանք փորձում էին «վերածնել» գրաբարը և 

դարձնել տիրապետող գրական լեզու. նման միտում են դրսևորել 

լատինաբան հեղինակները, որոնք գրաբարը «վերամշակում» – 

փոփոխում էին իրենց ջատագոված լատիներենի հետևողությամբ։ 

Նրանց լեզուն հայտնի է լատինաբան հայերեն անվանումով։ 

Հայկական մշակույթի և լեզվի վրա զգալի ազդեցություն է ունենում 

հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին։ Հռոմի պապը, ցանկանալով իր կողմը 

ներգրավել հայերին, 1584 թ. Հռոմում հիմնում է Հավատո տարածման 

միաբանությունը, որին իսկույն հաջորդում է առանձին հայ տպարանը։ 

Վերջինս, մինչև 1728 թ. մեծ գործունեություն ծավալելով, տպագրում է 

բազմաթիվ հայերեն գրքեր (Տոմար Գրիգորյան, Կոնդակ Պապի, 

Այբբենարան, Քերականություն, Կղեմես Գալանոս` Միաբանություն, 

Բառգիրք հայ–լատիներեն և այլն)։ 

«Ահա այստեղ, պրոպագանդայի այս շրջանում, կազմվում է 

լատինաբան հայերենը, որի հեղինակներն են Հռոմի դպրոցում սնված հայ 

կաթոլիկ վարդապետները» (ԱճՀԼՊ, II, 311)։ 

Այդպիսի վարդապետներից նշանավոր են Հովհաննես 

Կոստանդնուպոլսեցին (Հոլովը), Կղեմես Գալանոս, Մխ. Սեբաստացին, 

Հովհաննես Մրքուզը, Ոսկան Երևանցին, Խաչատուր Արզրումեցին, 

Սիմեոն Ջուղայեցին և ուրիշներ։ 

Այդ շրջանի քերականների աշխատություններին առանձին գրքով 

անդրադարձել է Գ. Ջահուկյանը (ԳՋԳՔՊ. 3–299)։ 

Լատինաբան հայերենի լավագույն օրինակ է Հովհ. Հոլովի «Զտութիւն 

Հայկաբանութեան» (1674 թ., Հռոմ) աշխատությունը։ Հենվելով այդ 
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աշխատանքի, ինչպես նաև փաստական այլ վկայությունների վրա՝ Հր. 

Աճառյանը ներկայացնում է լատինաբանների նորամուծությունները 

(ԱճՀԼՊ, II,313–323)։ Դրանք են՝ 

1. Ներգոյականի կազմությունը. բայի սովորական ձևից ներգոյական է 

կազմվում նաև ըն մասնիկով, որը ձայնավորից առաջ դառնում է ն. 

օրինակ` ըն բանս, ըն միտս, նոսկիս, երբեմն` ներ–ով. օրինակ` ներ 

մերում խօսում (=մեր լեզվում)։ Տրականին ավելացնում են ում, ոջ, եր, եղ 

մասնիկները, ինչպես`ըն բանում, նոսկւում (=ոսկու մեջ), նարեան 

(=արյան մեջ), նաղբեր (=աղբյուրում), նԱդամում, նԵսայոջ, նանձին, 

նաստեղ, ընհօր, ընկնոջ, ընգեղջ, նաւուր, ընքեռ։ 

Ներգոյականի այս կազմությունը հատուկ է նաև մյուս խոսքի 

մասերին։ 

Օր.` ոմն – եզ.` նումեմն, նումեք, նիմիք, հոգն.` նոմանս, 

Դեր.` ո՞ր, ո՞ – եզ.` նորո՞ւմ, նո՞ւմ, հոգն.` նո՞րս, նո՞յս, 

Դերբ.` – նելն (=ի լինելն), նեղանիլն, ըն լինելն, ըն սիրելն, կրավ.` ըն 

սիրիլն, 

Դեր.` իւր – եզ.` նիւրեան, հոգն.` նիւրեանս, այս – եզ.` նայսմիկ, հոգն.` 

նայսոսիկ, ինքն – եզ.` նինքեան, իմ – եզ.` նիմում, հոգն.` նիմս և այլն։ 

2. Ր – ով վերջացող բառերը հոլովվում են ե հոլովիչով. 

արտօսր – արտօսեր 

ծաղր – ծաղեր 

մեղր – մեղեր 

կղմինտր – կղմինտեր 

քաղցր – քաղցեր, ի քաղցերէ, քաղցերբ… 

3. Վերանում է անեզականների –ք հոգնակերտը` կեան, միտ, աչ, վար, 

մեղ, փառ, օրէն, կամ, բար, արտեւանուն, հայրենի և այլ ձևեր համարվում 

են եզակի։ 

Սրան հակառակ` անհոգնական անունները գործածում են 

հոգնակիով. Զկարս քոյինս Մարդիկք։ 

4. Ածականի բաղդատականը կազմվում էր –գոյն, գերադրականը` –

գունեղ ածանցներով. 
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խոնարհ – խոնարհագոյն, խոնարհագունեղ, 

սպիտակ – սպիտակագոյն, սպիտակագունեղ։ 

Մակբայը` լատիներենի պես` որոշագունեղապես։ 

5. Ածականը բոլոր դեպքերում, նախադաս թե հետադաս, պետք է 

համաձայնի գոյականին։ Ստացվում են խորթ դարձվածքներ. 

ըն հոգնականում թուոջ (= հոգնակի թվում), 

նա զգում իւրաքանչիւրում, 

յորժամ խորհիմք զներտրամադրեցելոյ բանէ, 

ի վերայ վախճանականաց տառից բայից հրամայականաց… 

6. Խոնարհման համակարգում և առհասարակ բայի հետ կապված 

նորամուծությունները շատ են։ 

Եղանակները 5–ն են. ավելանում են ըղձականը և աներևույթը։ 

Սահմ.` 

ներկա – սիրեմ 

անկատար – սիրէի 

կատարյալ – սիրեցի 

հարակատար – սիրեալ եմ 

գերակատար – սիրեալ էի 

ապառնի – սիրեցից 

Հրամ.` 

ներկա – սիրեա՛ 

ապառնի – սիրեսջի՛ր 

Ստորադաս.` 

ներկա – եթէ սիրիցեմ 

անկատար – եթէ սիրիցէի 

կատարյալ–հարակատար – եթէ սիրեալ իցեմ 

գերակատար – եթէ սիրեալ իցէի 

ապառնի – եթէ սիրեալ եղէց 

Ըղձական` 

ներկա և ապառնի – երանի թէ սիրիցեմ 

անկատար – երանի թէ սիրիցէի 
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կատարյալ և հարակատար – երանի թէ սիրեալ իցեմ 

գերակատար – երանի թէ սիրեալ իցէի 

Աներևույթ` 

ներկա – սիրել 

կատարյալ–հարակատար – սիրեալ գոլ 

ապառնի – սիրելոց գոլ 

Ընդունելություն` 

ներկա – սիրող 

կատարյալ, հարակատար, գերակատար – սիրեալ 

ապառնի – սիրելոց։ 

Ինչպես տեսնում ենք, լատինաբանները այստեղ օգտվել են և՛ 

գրաբարից, և՛ հունաբան հայերենից։ 

Ու լծորդության բայերի ներկա և անկատար ձևերում ու–ն վերածում 

են ոյ–ի. 

լնուլ – լնոյի, լնոյիր, լնոյր, լնոյաք, լնոյիք, լնոյին։ 

Դերբայները հոգնակիում համաձայնում են` սիրեալք եմք, սիրեալք 

իցէք… 

Անականոն բայերի խոնարհումը տեղ–տեղ կանոնավորված է. 

լսեմ` կատ. – լսեցի 

ապառնի – լսեցից 

հրամ. – լսեա՛ 

ստորադաս. – լսիցեմ 

հարակատ. – լսեալ եմ 

ճանաչեմ` 

կատարյալ – ճանաչեցի, 

ապառնի – ճանաչեցից, 

հրամ. – ճանաչեա՛։ 

Տալ բայը ձևափոխվել է տրել–ի` տրեմ, տրէի, տրեցի, տրեալ եմ, 

տրեցից… 

Այդպես կանոնավորված են նաև մեղանչել, ունել բայերը (մեղանչեցի, 

ունեցի, ունեալ եմ, ունեա՛…)։ 
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Լատինաբանների համար տարբեր բայեր են` ճանաչեմ և ծանիմ, 

ունիմ և կալնում։ 

Բոլոր բայերին պարտադրվում են կրավորականի ձևեր` –իմ կամ –

անիմ մասնիկներով։ 

 

բանամ – բանիմ 

թանամ – թանիմ 

բառնամ – բառնիմ 

որսամ – որսանիմ 

ողբամ – ողբանիմ 

տամ – տուիմ  

հաւատամ – հաւատանիմ

լամ – լալիմ 

հեղում – հեղանիմ 

թողում – թողանիմ 

կալնում – կալնանիմ 

ընկենում – ընկենանիմ 

 

Անկատար ժամանակաձևերը ստանում են ավելորդ ե. 

Սահմ. – սիրեէի, սիրեէիր, սիրիւր, սիրեէաք, սիրեէիք, սիրեէին… 

Ստոր. – սիրիցեէի, սիրիցեէիր, սիրիցիւր, սիրիցեէաք, սիրիցեէիք… 

Կրավորականի տարօրինակ ձևեր կան. 

լնուլ` լնանեցեալք եմք, լնանեցեալք իցեմք, լնանեցեալք եղիցուք… 

ուտել` ուտեցայ, ուտեցեալ եմ, ուտեցայց… 

տալ` տրիմ, տրեէի, տրեցայց, տրիր, տրիցեէի… 

ունել` ունեցայց, ունի՛ր… 

7. Բառակազմության համար ընդունվում են հունաբան դպրոցի բոլոր 

նախածանցները`ապ–, առ–, ներ, արտ–, գեր– և այլն։ 

Հովհաննես Հոլովը նշում է, որ ստեղծում են նոր բառեր` «առ ի կատար 

ունակել զմերայինն հայկաբանութիւն» (ԱճՀԼՊ, II, 322)։ 

Ահա նրանց կազմած նոր բառերից` հոլովախնդրու, կատարունակել, 

ստորակցական (փոխ.` «ստորադասական»), պարբեր («շուրջ», օր.` 

պարբեր զարեգակամբն), երկպատկապէս («երկու ձևով»), 

համահաստումն, ստորանկիլ, մանաւանդականություն, եղերեցեալ 

( ՙվերջացած՚) և այլն։ 

Նույնիսկ փոխառել են զուտ լատիներեն բառեր. օր.` լատ. ledere 

«վնասել» բայից` լետեմ, լետես, լետէ… 
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Հռոմի պապական իշխանության ջանքերով` հանուն կաթոլիկության 

տարածման, լատինաբան հայերենը բռնի և պարտադիր ձևով 

տարածվում էր ամբողջ Եվրոպայում, հետևապես ամբողջ հայ 

գրականության մեջ. հայ մտավորականների շրջանում տարածվում է այն 

կարծիքը, թե լատինաբան հայերենը բարձր ու գիտնական լեզու է 

(ԱՃՀԼՊ, II, 323), որին պետք է ձգտեն բոլոր գրողները։ 

Բայց եղան և ճշմարիտ գնահատականներ։ «Լատինաբան հայերենը 

նորամուտ և անհարազատ լեզու է», – նկատում է Մխիթար Սեբաստացին։ 

Հր. Աճառյանը լատինաբանության մայրամոտը կապում է Միքայել 

Չամչյանի քերականության հրատարակության հետ (1779 թ.)՝ (ԱճՀԼՊ, II, 

323)։ 

Գ. Ջահուկյանը նույնպես նկատում է, որ Մ. Չամչյանի 

քերականության հրատարակումից հետո լատինաբանությունը 

դադարում է գոյություն ունենալուց, և գրաբարի ՙզարգացումն՚ ընաթանում 

է երկու ուղղությամբ։ 

ա) Մի ուղղությունը նպատակ է դնում գրաբարը մաքրել ոչ միայն 

նորամուծություններից, այլև խոսակցական լեզվի ազդեցությունից` ի 

վերջո կողմնորոշվելով դեպի դասական գրաբարը։ Այս ուղղության 

կողմնակիցները նշանակալից դեր են կատարում գրաբարի 

ուսումնասիրության մեջ։ 

բ) Մյուս ուղղությունը, որն ավելի հնից է գալիս, նպատակադրվում է ոչ 

թե վերականգնել գրաբարի հին վիճակը, այլ այն հարմարեցնել նոր 

ժամանակի գործնական կարիքներին, հնարավորին չափ հասկանալի 

դարձնել։ Այս ուղղության ներկայացուցիչները ստեղծում են նոր բառեր, 

տերմիններ, բառեր են փոխ առնում օտար լեզուներից ու խոսակցական 

լեզվից, ընդհանրապես փոփոխում են գրաբարի կառուցվածքը։ Սա զգալի 

չափով խախտում է գրաբարի դիրքերը և հող նախապատրաստում այն 

հասկանալի գրական լեզվով փոխարինելու համար (ԳՋՀԼԶԿ, էջ 62)։ 

2. «Քաղաքացիական հայերեն»։ Վաղ աշխարհաբարի ենթաշրջանի 

լեզվական այս տարբերակն ընդհանուր հասկանալի լեզու էր` 
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ձևավորված բարբառային հիմքի վրա, և նշանակալի չափով կրում էր 

գրաբարի ազդեցությունը։ 

Բաղդասար Դպիրը «քաղաքացիական հայերենի» կապակցությամբ 

գրում է. «Չէ ամենևին կանոնաւոր (կանոնավոր ասելով նկատի ունի 

գրաբարը) և ամենևին անկանոն (նկատի ունի բարբառները), այլ խառն 

յերկոցունց` ի կանոնաւորէ և յանկանոնէ. և զայս ի գործ ածեն 

քաղաքական մարդիկ և սակաւ ինչ տեղեակք գրոց։ Նաև քերթողք ի 

յատենախօսութեան և ի զրուցատրութեան զքաղաքականն ածեն ի գործ, 

զի դիւրաւ իմասցին լսողքն և զի այնպէս վայել է խօսակցութեան» 

(ԳՋՀԼԶՓ, 49)։ 

«Քաղաքացիական հայերենը» հանդես է գալիս բոլոր քաղաքացիական 

գործառությունների դեպքում` որպես նամակագրության, գործնական–

գործարարական գրագրության, ճշգրիտ գործնական ու գիտական 

գիտելիքներ հաղորդելու, դատական և այլ կարգի հասարակական 

ատենախոսությունների, տարբեր բարբառների ներկայացուցիչների 

հաղորդակցման (առևտուր, ճաշկերույթ, դպրոցական–կրթական գործ, 

հանդիսավոր տոնախմբություններ և այլն), ավելի ուշ նաև որպես 

թերթերի և հանդեսների լեզու, մի խոսքով, երբ անհրաժեշտ էր 

ընդհանուր հասկանալի մի լեզվի առկայությունը։ Ուրեմն այդ լեզուն 

ընդհանուր և հասկանալի հաղորդակցման դեր է կատարում։ 

Այս լեզուն և գրաբարը գործում էին զուգահեռաբար, ինչպես նախորդ 

շրջանում միջին հայերենն ու գրաբարը։ Սակայն միջին հայերենը 

կարճատև ծաղկումից հետո անկում ապրեց, իսկ այս լեզուն` այս նոր 

գրական հայերենը, հետզհետե ծաղկում էր, ծավալվում, ընդլայնում իր 

գործառույթները, և այս ամենը վերջիվերջո հանգեցնում է գրաբարի 

լիակատար արտամղմանը (ԳՋՀԼԶՓ, 50)։ 

«Քաղաքացիական հայերենը» այս շրջանում զարգանում էր 

տարերայնորեն, այն չէր մշակվում գիտական սկզբունքներով։ Նրա մեջ 

թափանցում էին գրաբարյան, միջինհայերենյան և բարբառային փաստեր, 

և լեզվի մեջ իշխում էր բազմաձևությունը։ Միևնույն բնագրում նկատվում 

էին հիշյալ երեք տարբերակներին բնորոշ ձևեր (գրաբարյան, –ում, –կու 
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մասնիկներով ներկա և այլն), ինչպես` վաստակի, կանչեցի (կատ.) 

խնդրեմ, ուզում ես, կանչում ա, կու հասկնամ (ներկա), կու սիրէք 

(ապառնի), ժխտ.`չլնի, խօսացնես ոչ, նեղանաս ոչ, չհասկցա։ 

Նկատելի է, որ ՙքաղաքացիական հայերենն՚ այս շրջանում ունի 

տարբերակներ` ըստ գրաբարից, միջին հայերենից կամ բարբառներից 

օգտվելու չափի։ 

Այսպիսով, կարելի է նկատել, որ 17–18–րդ դարերի գործածական 

ընդհանուր հասկանալի լեզուն միատարր չէր, և միաժամանակ ուժեղ էր 

բազմաձևությունից ազատվելու, միաձևության հասնելու միտումը։ 

Այդ է պատճառը, որ հենց այս ենթաշրջանում քաղաքացիական լեզուն 

սկսում է ծառայել իբրև ընդհանուր հաղորդակցման միջոց, հետագայում 

նաև` իբրև լրագրերի ու հանդեսների լեզու։ Սա է, որ սահմանափակում է 

գրաբարի գործառույթները և արտամղում նրան։ Սա է, որ կանխում է 

բարբառների հետագա ծավալումները։ 

3. Բարբառներ։ Բարբառները բաժանվում են երկու խմբի` արևմտահայ 

և արևելահայ, կամ, եթե նկատի ունենանք սահմանական ներկայի 

կազմության եղանակը, գրաբարատիպ–նախամասնիկավոր 

(գրաբարատիպ և կու, կա, հա մասնիկներով) և դերբայակազմ (ում, լիս)։ 

Այս բարբառախմբերից նոր գրական լեզվի ձևավորման մեջ խաղացած 

դերով կարևորվում են ում և կու խմբերը, որոնցից կու–ն ներկայացնում է 

Կիլիկիայի և նրան մերձավոր բարբառների, ում խումբը՝ Արարատյան և 

նրան հարակից բարբառների ամբողջությունը։ Պատմական և այլ կարգի 

հանգամանքների ազդեցությամբ էլ գերիշխող դիրք գրավեցին 

Արարատյան կամ Երևանի և Պոլսի բարբառները։ Դրանք 

աստիճանական զարգացմամբ և ընդհանրացմամբ դարձան այն հիմքը, 

որի վրա ձևավորվեց մեր երկճյուղ նոր գրական լեզուն (ԳՋՀԼԶՓ, 51)։ 

Գ. Ջահուկյանը ներկայացնում է Արարատյան (Երևանի) բարբառի 

առանձնահատկությունները. 

1. Հին հայերենի երկբարբառները պարզվել են. այ > է. այծ > էծ, ո յ > ի – 

լոյս > լիս, իւ > ի – ձիւն–ձին։ 

 Բառասկզբի ե > յէ – եթէ, ո > վօ – որսորդ։ 



282 
 

 Բաղաձայնական համակարգը եռաստիճան է։ Առկա է հ>ֆ 

հնչյունափոխությունը` հող–ֆող, հոգի–ֆոքի։ 

 Ր և ղ ձայնորդներից հետո ձայնեղները շնչեղ խուլ են դառնում` 

աղջիկ – ախչիկ, արդեն – արթեն։ 

 Տեղի են ունեցել հնչյունափոխություններ` առնմանում, 

տարնմանում, անկում, հավելում, դրափոխություն և այլն։ 

2. Գոյականների հոգնակի`–եր կամ ներ, սահմանափակ ձևով նաև`–

արենք (տեղարենք), –տիք (մանկտիք), –անիք (կնանիք), –ան (ձիան), –երք 

(աղջկերք)։ 

3. Ունի ի, ու, վա, ան, ոջ և ու–ա, է–օ, ի–ու, ք–ց «հոլովումներ», 

իրականում ունի միայն ի հոլովում, որից եզակի սեռականում, 

տրականում, հազվադեպ նաև բացառականում, առկա են շեղումներ (ի–ի 

փոխարեն ու, վա, ոջ, ան վերջավորություններ կամ հիմքային վերջին 

ձայնավորի փոփոխություն՝ ու–ա, ի–ու, է–օ), ց «հոլովումը» 

գրաբարատիպ շեղում է (ԳՋՀԼԶԿ, 53–54), բացառականը կազմվում է –ից, 

–ուց, գործիականը` –ով, ներգոյականը` –ըմ//–ում ձևույթներով։ 

 Բոլոր հոլովները (բացի սեռականից) կարող են հոդ ստանալ։ 

 Դերանունները` է//ը տարբերակներով. էս, էդ, էն, էստուց// ըստուց, 

էստոնք//ըստոնք։ 

 Զ նախդիր չունի։ 

4. Խոնարհման համակարգը նույնն է ժամանակակից հայերենի հետ։ 

5. Ածականների բաղդատական աստիճանի քերականական կարգն 

արտահայտվում է նկարագրական եղանակով և բացառական հոլովով, 

գերադրականը`ամենա–ով։ 

6. Շարահյուսությունը հիմնականում համապատասխանում է 

ժամանակակից հայերենին, այն է` որոշչի, հատկացուցչի և կապի 

խնդրի` գրաբարին հակառակ շարադասություն, որոշիչ–որոշյալի և 

հատկացուցիչ–հատկացյալի անհամաձայնություն։ 

7. Բառաբարդության մեջ` 

 հաճախադեպ են հարադիր և կցական բարդությունները, 

 առանձնապես նկատելի են կրկնավորները, 
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 նախածանցներ չկան (բացի ան– –ից)։ 

8. Բառապաշարում զգալի թիվ են կազմում պարսկական և 

թուրքական փոխառությունները։ 

Աշխարհաբարի կազմավորման շրջանում մեծ զարգացում է ունենում 

հայ ժողովրդի մտավոր և հոգևոր կյանքը։ 

Ստեղծվում են պատմական երկեր (Գրիգոր Դարանաղացու 

ժամանակագրությունը, Զաքարիա Ագուլեցու օրագրությունը, Առաքել 

Դավրիժեցու պատմությունը (17–րդ դ.), քերականություններ (Հովհաննես 

Հոլով, Մխիթար Սեբաստացի, Բաղդասար Դպիր, Յ. Շրյոդեր և ուրիշներ, 

18–րդ դ.), մեծ նվաճումներ է ունենում գեղարվեստական 

գրականությունը (Նաղաշ Հովնաթան, Բաղդասար Դպիր, բազմաթիվ 

գուսաններ մինչև Սայաթ–Նովա)։ 

17–18–րդ դարերում աշխարհաբար լեզվով լույս է տեսնում 40 անուն 

գիրք, որոնցից երկուսը` արևելահայ բարբառով (ԱճՀԼՊ, 460)։ 

Մտավոր զարգացմանը մեծապես նպաստում են տպարանների 

գոյությունը և հրատարակչության գործի կազմակերպումը աշխարհի 

տարբեր քաղաքներում` Վենետիկում, Ամստերդամում, Վիեննայում, 

Հռոմում, Լիվոռնոյում, Զմյուռնիայում, Տրիեստում, Մադրասում, Նոր 

Ջուղայում, Պետերբուրգում, Միլանում և այլուր։ Այս գործում մեծ դեր են 

ունեցել հայ գաղթօջախները, որոնք չունեին ազատ և անկախ հայրենիք, 

բայց ունեին հայկական տպարաններ, հայ դպրություն։ 

19–րդ դարի սկզբներին մեծ թափ է ստանում դպրոցական գործը։ 1803 

թ. Մխիթարյանների ջանքերով Պոլսում բացվում է առաջին դպրոցը, իսկ 

արդեն 1834 թ. Պոլսում կար 32, գավառներում` 114 դպրոց։ 19–րդ դարում 

Պոլսի հայոց թաղային դպրոցների թիվը հասնում էր 53–ի` չհաշված 

մասնավոր դպրոցները և 2 կամ 3 միջնակարգ դպրոցները և Պոլսի 

թատրոնը (1858 թ.)՝ (ԱճՀԼՊ, II, 494)։ 

Նույնպիսի շարժում է սկսվում արևելահայ իրականության մեջ։ 

Ռուսահայոց առաջին դպրոցը` Աստրախանի Աղաբաբյան 

վարժարանը, բացվեց 1810 թ., Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանը` 1816–ին, 
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Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը` 1824–ին։ Շատ դպրոցներում ուսուցումը 

տարվում էր աշխարհաբարով։ 

Հայերենով ստեղծվում են դասագրքեր` գրեթե բոլոր առարկաների 

համար, կրոնական գրքեր (աղոթագրքեր, հին և նոր կտակարաններ), 

կատարվում են վեպերի թարգմանություններ, գրվում են տապանագրեր, 

տրվում են ներկայացումներ (Ս. Ղազար, Կ. Պոլիս 1815 թ.)՝ (ՎԱԳԱՁ, 35–37)։ 

Դարասկզբին գրքերի մի մասը հրատարակվում էր և՛ գրաբար, և՛ 

աշխարհաբար լեզուներով։ Իսկ մինչև 19–րդ դարի կեսերը արևմտահայ 

իրականության մեջ (Զմյուռնիա, Պոլիս, Վենետիկ) հրատարակվում է 10 

թերթ՝ բոլորն էլ աշխարհաբար լեզվով։ 

Մտավոր կյանքի զարգացման մեծ թափը, ժողովրդին լուսավորելու 

ծրագրերն ու առկա գործերը ակնբախ են դարձնում աշխարհաբարի 

օգտագործման անհրաժեշտությունը. ուստի աշխարհաբարը դառնում է 

մամուլի լեզու։ 

Արևմտահայ հրապարակախոսները նկատում են, որ գրաբարը թեև 

օժտված է բարձր արժանիքներով, բայց անհասկանալի է. նրանով գրելը 

հավասարազոր է «գիտությունը կողպանքի տակ դնելուն», հասարակ 

ժողովրդին «օդն ու ջուրը արգելելուն» («Շտեմարան պիտանի գիտելեաց», 

Զմյուռնիա, էջ 1, 1839), (ՎԱԳԱՁ, 30), իսկ աշխարհաբարով կարելի է 

«տեղեակ ըլլալ աշխարհքիս մէջ եղած բաներուն վրայ» («Դիտակ 

Բիւզանդեան», 1.8.1812, էջ 5), (ն.տ.)։ 

Գ. Ավետիքյանը, ինչպես Բաղդասար Դպիրը, նկատում է, որ գրաբարը 

պետք է ուսուցանել աշխարհաբարով, ինչպես որ Ֆրանսիայում, 

Իտալիայում լատիներենը ուսուցանում են ֆրանսերենով և իտալերենով 

(ՎԱԳԱՁ, 32)։ 

Այսպիսով, 18–րդ դարից մինչև 19–րդ դարի կեսեր իշխում էր մի 

կարծիք, այն է` գրաբարը հարուստ է և ճոխ, «Հայկ նահապետի և Նոյի 

լեզուն է (Ղ. Ինճիճյան), բայց դժվար հասկանալի է, իսկ աշխարհաբարը` 

1) հասկանալի է ժողովրդական լայն զանգվածներին և նրանց 

լուսավորման միջոց է, 
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2) գրաբարի ուսուցման միջոց է, թեև այն հավասարարժեք չէ 

գրաբարին (ՎԱԳԱՁ, 34)։ 

Աշխարհաբարի առաջին սատարողները եղան Վենետիկի 

Մխիթարյանները` Մխիթար Սեբաստացին (1727 թ.), Բ. Դպիրը (1760 թ.), 

գրում են աշխարհաբարի առաջին քերականությունները, Մ. Բժշկյանը, Պ. 

Հովնանյանը` ընթերցարաններ (1824 թ., 1826 թ.), գրվում են դպրոցական 

բոլոր առարկաների դասագրքեր։ [Իհարկե, նրանք միաժամանակ 

եռանդագին ուսումնասիրում էին գրաբարը, հրատարակում մեր 

մատենագրության նշանավոր երկերը]։ 

Այսպիսով, 19–րդ դարի առաջին կեսին տպագրական, դպրոցական 

գործի ընդլայնմանը զուգընթաց ընդարձակվում է նաև արևմտահայ 

գրական աշխարհաբարի գործածության ոլորտը, որը առավելապես 

հիմնվում էր արևմտյան (Փոքր Ասիայի) բարբառների, մասնավորապես 

Պոլսի բարբառի վրա, որոնք իրենց հերթին զգալի մոտիկություն ունեին 

կիլիկյան միջին հայերենի հետ։ Դա պայմանավորված էր 

արևմտահայության մշակութային և հասարակական կյանքի 

յուրահատուկ ընթացքով, ինչպես նաև Պոլսի հայ գաղութի, 

Մխիթարյանների խաղացած դերով։ 

19–րդ դարի սկզբներին պատմական խոշոր իրադարձություններ են 

տեղի ունենում հայ ժողովրդի արևելյան հատվածի կյանքում. Արևելյան 

Հայաստանն ազատագրվում է պարսկական լծից և միանում 

Ռուսաստանին։ 

Ժողովուրդն ազատվում է հալածանքներից, բնաջնջման վտանգից և 

վստահորեն զարգացնում իր մշակութային կյանքը։ Բացվում են 

դպրոցներ ու տպարաններ (հիշենք 19–րդ դարի 30–ականները` 

Աստրախանում, Մոսկվայում, Պետերբուրգում, Թիֆլիսում)։ 

Տնտեսական–առևտրական և վարչական կենտրոնները դառնում են 

նաև մշակութային կենտրոններ, ուր և ձևավորվում, մշակվում էր 

արևելյան աշխարհաբարը, որը միաժամանակ դառնում է գրական լեզու։ 

Հատկապես մեծ է եղել տպագրության և դպրոցների դերը արևելահայ 

խոսակցական աշխարհաբարի, իսկ հետո` գրական լեզվի մշակման 
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հարցում։ Ժամանակակիցների վկայությամբ Լազարյան ճեմարանում և 

Ներսիսյան դպրոցում աստիճանաբար ձևավորվում ու մշակվում էր մի 

ընդհանուր լեզու, որը նրա սաների միջոցով հետո տարածվում էր նաև 

այլ վայրերում («Արարատ», 1850 թ., N 2, Պատկանյանի վկայությունները, 

ԳՍԺՀՀՊ, 93–94)։ Գ. Վանցյանը վկայում է, որ բարբառներից մաքրված 

հայերենը մշակվում էր Ներսիսյան դպրոցում (ՍՂՀԼՀՊ, 345), իսկ 

Պատկանյանը Մ. Էմինին համարում է Լազարյան ճեմարանում 

«Ճեմարանական բարբառին» (իմա՛ աշխարհաբարին) «կերպարանք ու 

շքեղություն տվողը» (ԳՍԺՀՀՊ, 93)։ 

Նոր գրական հայերենը մշակվում էր ողջ հայության մեջ։ 

Արևելյան աշխարհաբարի հիմքում ընկած էր Արարատյան բարբառը, 

որ վարչական (Երևան, Թիֆլիս) և հոգևոր (Էջմիածին) կենտրոնների 

խոսակցական լեզուն էր։ 

Այսպիսով, 19–րդ դարի առաջին քառորդում երկու տարբեր 

պետությունների (Թուրքիա, Ռուսաստան) տիրապետության 

պայմաններում, երկու տարբեր բարբառների (Պոլսի, Արարատյան կամ 

Երևանի) հիմքի վրա միմյանցից անկախ ձևավորվեցին երկու գրական 

լեզուներ, միևնույն լեզվի երկու տարբերակներ։ 

Այս երկու տարբերակների մշակման գործում նկատվում է 

սկզբունքային ընդհանրություն` 

1. քերականությունը վերցվեց բարբառից, 

2. օտար բառերը վտարվեցին, 

3. հայերեն բառերը վերածվեցին իրենց գրաբար ձևերին (բարբառային 

ձևերը մերժվեցին)՝ (ԱճՀԼՊ, II, 498)։ 

Նման օտարամերժ (և բարբառամերժ) երևույթը անհասկանալի է 

եվրոպացիներին։ Դա «հետադարձ շարժում էր, լեզուների կյանքում 

չտեսնված մի երևույթ, որ Ա. Այտընյանը կոչում է «յետաշրջութիւն» 

(ԱճՀԼՊ, II, 476)։ 

Սակայն դա նաև դրական հետևանքներ ունեցավ. 

ա) բարբառները գրականության մեջ չեզոքացան, 
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բ) ժողովրդի երկու հատվածներն ունեցան մի գրական լեզու 

(ընդհանուր բառապաշար), 

գ) ժամանակակից հայը չկտրվեց անցյալից. V դարի բառապաշարը 

անփոփոխ պահպանվեց (ն.տ.)։ 
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´. ¶ð²ä²Úø²ð 
 

17–րդ դարը նշանավոր է ոչ միայն նոր գրական լեզվի վաղ 

աշխարհաբարի` «քաղաքացիական հայերենի» կազմավորմամբ, այլև 

գրաբարի և գրաբարալեզու գրականության «վերածնության» փորձերով։ 

Գրաբարի և աշխարհաբարի միջև սկսվում է յուրատեսակ 

մրցակցություն։ Այդ առումով, Հր. Աճառյանը նկատում է. «Հին և նոր 

լեզվի, այսինքն գրաբարի և աշխարհաբարի վեճը կոչվում է մեր մեջ 

գրապայքար»։ (ԱճՀԼՊ, II, 504)։ 

Ըստ Գ. Ջահուկյանի, «վաղ աշխարհաբարի ենթաշրջանի վերջին 

տասնամյակները բնութագրվում են «գրապայքարով»` աշխարհաբարը 

գրականության մեջ միահեծան կերպով հաստատելու և գրաբարը 

արտամղելու համար տարվող պայքարով» (ԳՋՀԼԶՓ, 62)։ 

Այս նույն գրաբար և գրաբարալեզու գրականության «վերածնությամբ» 

և հոգևոր կյանքի աշխուժացմամբ 17–18–րդ դարերում և ընդհուպ մինչև 

19–րդ դարի կեսերը ստեղծվում է մի վիճակ, երբ որպես գրական լեզուներ 

գոյակցում են գրաբարը և «քաղաքացիական հայերենը». երկրորդը` 

ակնհայտ երկատված վիճակով։ Սակայն եթե «քաղաքացիական 
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հայերենը» կամ վաղ աշխարհաբարը խոսակցական հիմք ուներ, ապա 

գրաբարը զուրկ էր դրանից և անհասկանալի էր հայ ժողովրդի հիմնական 

մասին. գրաբարն այս շրջանում եկեղեցական արարողությունների և լայն 

տարածում չունեցող գրքերի լեզու էր։ 

Եվ ահա ժամանակի առաջադեմ մարդիկ, այդ հասկանալով, պայքար 

են սկսում գրաբարը գրականությունից դուրս մղելու և աշխարհաբարը 

գրականության միակ լեզուն դարձնելու համար։ Այս պայքարն է, որ 

հայոց լեզվի և հայ գրականության պատմության մեջ հայտնի է 

գրապայքար անունով։ 

Ստ. Պալասանյանը, խոսելով գրապայքարի մասին, նշում է, որ 

աշխարհաբարը հաղթել է, սակայն «դեռ իր օրորոցի մէջն է և զարգանալու 

ու մշակուելու կարօտ»։ 

Գրապայքարը արևմտահայերենի մեջ ավելի երկար է տևում (մինչև 

19–րդ դարի 90–ական թթ.), քան արևելահայերենի մեջ (մինչև 19–րդ դարի 

50–ական թթ), որ վերջիվերջո ավարտվում է աշխարհաբարի 

կողմակիցների հաղթանակով։ Թեև հօգուտ աշխարհաբարի 

տիրապետության ավելի վաղ արձավանաքներ կային, այնուամենայնիվ 

բուն գրապայքարն սկսողը Խաչատուր Աբովյանն էր։ 

«Քաղաքացիական հայերենի» արևմտահայ տարբերակը ավելի վաղ 

սկսեց մշակման ենթարկվել ու կանոնավորվել, և եթե արևելահայ 

մտավորականները օգտագործեին այն լայն չափերով, ապա մենք 

կունենայինք մեկ գրական լեզու։ Սակայն այդ բանը տեղի չունեցավ, 

որովհետև արևելահայ մտավորականները կողմնորոշվեցին դեպի 

Ռուսաստանի հայախոս շրջանների խոսակցական լեզուն` հիմք 

ընդունելով հասկանալի լինելու հանգամանքը։ Երկու գրական լեզուների 

լիակատար գործածությունը գրական լեզվի բոլոր ոլորտներում 

միանգամից և հեշտությամբ չկատարվեց։ Դա տեղի ունեցավ գրական 

պայքարի ընթացքում։ 

Անդրադառնալով գրապայքարին` Տ. Շահբազյանը նշում է, որ 

գրաբարականների և աշխարհաբարականների միջև ծագած վեճն սկսվել 

է 1848 թվականից հետո և առավել ցայտուն դրսևորում ստացել 1873–ին, 
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երբ սուր դրվեց տարրական դպրոցներում գրաբարի փոխարեն 

աշխարհաբար ուսուցանելու հարցը, որի դեմ դեռ 15–16–րդ դարերից 

պայքարում էր եկեղեցին։ Պատմությունն ընթանում էր իր հունով, և 

լեզվաընտրությանը վերաբերող այդ պայքարը Շահբազյանն ինչ–որ տեղ 

էլ համարում է ավելորդ մի բան, որն իր արձագանքներն ուներ նույնիսկ 

1925 թ., երբ ոմն Վայկունի առաջարկում էր գրաբարը դարձնել 

ընդհանուր լեզու։ Անշուշտ, այս դեպքում արևմտահայության համար 

կարևոր էր նաև թուրքերենից խուսափելու հանգամանքը, որի 

պատճառով դիմում էին զանազան միջոցների՝ նախապատվությունը 

տալով գրաբարին։ 

19–րդ դարի կեսերից մինչև դարավերջը գրաբարը գրական 

աշխարհաբարի մեջ ներմուծելու փորձեր են կատարվում։ (ՎՀԳԳ, 56–61)։ 

Ըստ վիճակագրության` 19–րդ դ. 70–ական թվականներին 

աշխարհաբարը 97%–ի չափով ազդեցություն ուներ խոսքի մեջ։ Չկար 

թուրքերենը, չկար բարբառայինը, այլ կար գրաբարն իբրև դրանց 

փոխարինող։ Այս հարցում մեծ դեր ունեցան Մխիթարյան միաբանները։ 

Այժմ ներկայացնենք գրական լեզվի երկու տարբերակներում ընթացող 

գրապայքարն ու դրա հետևանքները։ 

Ա. Գրապայքարն արևելահայերի կյանքում 

19–րդ դարի առաջին տասնամյակներում գրապայքարի 

նախաձեռնողը Խաչատուր Աբովյանն է։ 

Գրաբարի դեմ նրա առաջ քաշած դրույթներն ու տեսակետները 

արտահայտված են «Վերք Հայաստանի», «Նախաշավիղ», «Պարապ 

վախտի խաղալիք» երկերի առաջաբաններում և մի քանի գործնական 

փաստաթղթերում։ Նրանցում հեղինակը ընդգծում է, որ հին լեզուն թեև 

ունի բարձր արժանիքներ, սակայն անհասկանալի լինելու պատճառով 

դարձել է կաշկանդիչ ուժ, ժողովրդին գցել է խավարի մեջ, լեզուն զրկել 

զարգացման հնարավորությունից։ 

«Որքան էլ հին հայերեն լեզուն իր արտակարգ հարստության, իր 

կատարելության, իր գրական արժեքի կողմից բարձր լինի, 

այնուամենայնիվ այդ լեզուն է միակ արգելակող պատճառը, որ խեղճ 
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ժողովուրդը մինչև հիմա զուրկ է մնացել զարգացման միջոցներից» 

(«Նախաշավիղ»). (ԳՍԺՀՀՊ, 87)։ 

Խ. Աբովյանը նոր հայերենին անցնելու անհրաժեշտությունը 

հիմնավորելու համար բերում է հույների, իտալացիների, սլավոնների 

օրինակը, որոնք նույնպես ժամանակի հարկադրանքով հրաժարվել են 

հին լեզուներից՝ ավելացնելով, թե մի՞թե միայն հայերը պետք է մյուս 

ազգերից հետ մնան։ 

Նա պարտքի խոր զգացումով կազմում է դասագիրք` ասելով, որ իր 

ղեկավարությանն են վստահվում տարեկան 200–ից ավելի երեխաներ, և 

որքան էլ իրեն մեղադրեն, իր գիրքը անարժեք համարեն, այն «սիրելի 

կլինի նրանց, որոնց համար պատրաստվեց» (ԳՍԺՀՀՊ, 90)։ 

Խ. Աբովյանը սկզբում գրել է գրաբարով, իսկ 1838 թ. «Նախաշավիղը» 

գրում է «մշակված աշխարհաբարով», 1840–41–ին «Վերքը»՝ «բարբառային 

աշխարհաբարով», 1841–ին «Պարապ վախտի խաղալիքը»` «առավել 

բարբառային աշխարհաբարով» (ԳՍԺՀՀՊ, 8)։ 

Խ. Աբովյանն ինքը նկատել է, որ հասարակ մարդիկ գրական լեզուն 

այլևս չեն հասկանում։ Նրա վերջնական մոտեցումը այսպիսին է. 

«Հասարակ ժողովրդի համար նախ ստեղծել բարբառով գրականություն, 

նրանից հետո անցնել աշխարհաբարին… սկսելով հեշտից` հետզհետե 

բարձրանալ դեպի ավելի դժվարինը, այն է` գրաբարը» (ԱճՀԼՊ, II, 537)։ 

Պետք է նկատել, որ Հր. Աճառյանը, խոսելով Աբովյանի գործունեության 

մասին, նշում է, որ նա «Վերքը» գրեց այն ժամանակ, երբ արդեն կային 

աշխարհաբար այլ երկեր («Գիրք, որ կոչի բանալի գիտութեան», 1788, 

«Հարկաւոր հարցմունքներ», 1832, «Մեղքն խաղ անելոյ բան չէ», 1833), և 

լույս տեսավ այն ժամանակ, երբ ոչնչով չէր կարող օգնել աշխարհաբարի 

զարգացմանը. այնպես որ այդ գործի մեջ մասնակցություն չունեցավ։ 

Պարզապես դա «մի լավ նմուշ է» արևելահայոց այնքան հարուստ 

բարբառային գրականության, որի հնագույն երկն է Սայաթ–Նովայի 

երգերի ժողովածուն։ 

Լեզվի հարցում Աբովյանի դերը գնահատելի է երկու առումով. 
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1. Լինելով գրապայքարի սկզբնավորողը մեզանում` նա 

գիտականորեն հիմնավորել է գրաբարի անօգտակարությունը և 

աշխարհաբարին անցնելու անհրաժեշտությունը. 

2. Նա տեսական դրույթներ կիրառեց իր ստեղծագործություններում, 

մանավանդ «Վերք Հայաստանի»–ում, և նոր ուղի հարթեց արևելյան 

աշխարհաբարի համար։ 

Խ. Աբովյանին հետևում են Ստ. Նազարյանցը և Մ. Նալբանդյանը։ 

Ստեփանոս Նազարյանցը աշխարհաբարի դատի պաշտպանությունն 

սկսեց դեռևս Կազանի համալսարանում աշխատելու ժամանակ (1844–

1846 թթ.) հայ գրականության պատմությանը նվիրված իր 

աշխատություններով, որոնցում առաջ քաշեց նոր, ամենքին հասկանալի 

լեզվի անհրաժեշտության հարցը։ Նա գրում է. «Դժվար է երևակայել 

զարգացումը մի ժողովրդի մեջ, որի բանաստեղծը և իմաստասերը 

հարկադրված են իրենց «մտքերը» սովորական կենդանի լեզվից մեռած 

լեզվին փոխադրել» (ԳՍԺՀՀՊ, 97)։ 

Նա առաջարկում է մշակել նոր լեզուն` հիմք ընդունելով Արարատյան 

բարբառը և օգտագործելով այլ բարբառների «ազնիվ» տարրերը։ 

1853 թ. Ստ. Նազարյանցը հրատարակում է առաջին աշխարհաբար 

երկը` «Վարդապետարան կրոնի», և աշխարհաբար դասագիրքը` 

«Առաջին հոգեղեն կերակուր» ընթերցարանը։ 

1857 թ. տպագրում է «Հանդես նոր հայախոսության» երկհատորյակը, 

որի լեզուն, ըստ Միք. Նալբանդյանի, առավել ճոխ է, հարուստ և մոտ է 

«ժողովրդական բարբառին», քան հեղինակի նախորդ երկերի լեզուն, իսկ 

երկը հեղինակի անունը անմահացնող մի արձան է (ԳՍԺՀՀՊ, 98)։ 

Ստ. Նազարյանցին պահպանողականները դատապարտում են 

նպատակների և «գրաբարը սրբապղծելու» համար, թեև նրա լեզվում 

դեռևս կան գրաբարյան ձևեր։ 

Ստ. Նազարյանցը խուսափում է աշխարհաբարյան շատ ձևերից, 

որովհետև դրանք դիտում է բարբառային ձևեր, և հակված է դեպի 

գրաբարը։ Նա վերցնում է գրաբարյան շատ քերականական ձևեր, չի 
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կարողանում հին լեզվի ազդեցությունը հաղթահարել, մի բան, որ, 

այնուամենայնիվ, կատարվում է հետագայում։ 

Աշխարհաբարի հաղթանակը ապահովված էր, և այն հաստատուն 

կերպով արմատավորվում էր հայ իրականության մեջ, մանավանդ երբ 

1858 թ. սկսեց հրատարակվել «Հյուսիսափայլը»։ Նոր ուղղության այս 

միակ ամսագրի դեմ պահպանողականները հանում են 4 ամսագիր` 

«Մեղու Հայաստանի», «Ճռաքաղ», «Մասեաց աղաւնի», «Կռունկ Հայոց 

աշխարհին»։ Սա հին և նոր ուղղությունների վերջին ճակատամարտն էր, 

որից «Հյուսիսափայլը» հաղթանակով դուրս եկավ։ Դա նաև նոր գրական 

հայերենի հաղթանակն էր, նրա իրավունքների վավերացումը, որից հետո 

արևելյան գրական հայերենն այլևս լուրջ դիմադրության չի հանդիպում։ 

Միքայել Նալբանդյանը գրապայքարի և աշխարհաբար լեզվի 

մշակման մեջ առավել նշանավոր էր։ Մեծ հեղափոխական – դեմոկրատը 

այն մարտիկն էր, որը լեզվի հարցում և՛ տեսական պայքար էր մղում 

գրաբարամոլ պահպանողականների դեմ, և՛ մշակում նոր գրական լեզվի 

զարգացման ուղղությունն ու ճիշտ սկզբունքները, և՛, վերջապես, իր 

ստեղծագործությամբ տալիս աշխարհաբարը գործնականորեն մշակելու 

օրինակը։ 

Մ. Նալբանդյանը, XIX դարի 50–ական թթ. վերջերին աշխատակցելով 

«Հյուսիսափայլին», նոր լիցք է հաղորդում գրաբարականների դեմ մղվող 

պայքարին և դառնում գրապայքարի ամենահետևողական և 

ամենաեռանդուն գործիչը։ Ընդ որում, նա իր տեսակետները հաստատում 

էր հիմնավոր փաստարկումներով։ 

Մ. Նալբանդյանը նկատում էր, որ գրաբարը հին ժամանակների լեզուն 

է, մեռած է, և անհնար է վերստին կենդանացնել, խոսակցական դարձնել. 

«Հին լեզուն անդարձ գնաց, որովհետև հին ժամանակները գնացին։ 

Մեռածը մեռած է, անցածը` անցած, իսկ այժմ կենդանի լեզուն ժողովրդի 

«անխլելի սեփականությունն է» (ԳՍԺՀՀՊ, 112)։ Նա պահանջում էր ոչ թե 

շլացնել ժողովրդին գրաբարի գանձերով, այլ ժողովրդին հոգևոր ու 

մտավոր սնունդ տալ նրան հասկանալի լեզվով։ «Նոր լեզուն չպետք է 

ստրկանա ո՛չ գրաբարին, ո՛չ որևէ բարբառի»։ 
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Մ. Նալբանդյանի լեզվաբանական – լեզվաշինական հարցերը 

արտահայտված են «Աշխարհաբարի քերականության» ներածության, 

«Կրիտիկայի», «Երկու խոսք» հոդվածի («Աշխարհաբարի համեմատական 

քերականություն» հատվածի) և այլ աշխատությունների մեջ։ 

Լեզվի մշակման հարցում Մ. Նալբանդյանն այն կարծիքին է, որ 

մշակվող լեզուն պետք է լինի պարզ ու «հասկանալի և որքան կարելի է 

մոտ լինի ժողովրդական կենդանի լեզվին» (ԳՍԺՀՀՊ, 103)։ 

Քանի որ մշակվում է համազգային լեզու, ուստի նրա հիմքում պետք է 

դնել այն, ինչ հասկանալի է ընդհանուրին, կենդանի է և զարգանալու 

ընդունակ։ Նոր լեզուն չի կարելի խճողել ոչ գրաբարի անհասկանալի 

ձևերով և ոչ էլ դնել որևէ բարբառի լծի տակ։ 

«Նոր լեզուն պիտի նայվի և մշակվի ինքնուրույնաբար, առանց 

ամենևին հին լեզվից խպնելու, առանց գաւառական կամ օտար լեզուների 

ստրկանալու»։ «Տեղական բարբառը ազգի ընդհանուրի համար արժեք 

չունի, և նոր լեզուն այս կամ այն բարբառի լծի տակ մշակելու գաղափարը 

նույնպես ամուլ է և անգործադրելի, ինչպես հին լեզվի գաղափարը, 

ինչպես սորա ստրկության տակ աճած նոր լեզվի գաղափարը» (անդ, 106)։ 

Նոր ծլած ձևերը չի կարելի ճնշել «մեռածի պատանքի մեջ» (ՍՂՀԼՀՊ, 

356)։ Այդ դեպքում ինչպե՞ս օգտագործել գրաբարը և բարբառնեը։։ 

Նալբանդյանի չափանիշն է. «Որքան կարելի է… մեծ բազմության 

հասկանալի կերպով խոսել» (ԳՍԺՀՀՊ, 106)։ Եթե բարբառներում 

պահպանված են «ժամանակի ընթացքում մշակված, մեր արդի 

պահանջներին համապատասխանող նոր ձևեր, ապա խնդրեմ տվեք» 

(ՍՂՀԼՀՊ, 356)։ 

Մ. Նալբանդյանը միանգամայն ճիշտ է ընկալում գրաբարի և 

բարբառների դերը նոր գրական լեզվի զարգացման գործում. վերցնել այն, 

ինչ ընդհանուր է, և այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Մ. Նալբանդյանն ասում է, որ 

«Հյուսիսափայլը» ձգտում էր այդ սկզբունքները կենսագործել, աշխատում 

է նոր լեզվի մեջ ամեն ինչ դնել համակարգի տակ. «Չկա մեկ տող, չկա մեկ 

խոսք, որ «Հյուսիսափայլի» գրիչքը գրած լինեին առանց չափելու և 

կշռելու» (ԳՍԺՀՀՊ, 100)։ 
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Իբրև գրաբարի և աշխարհաբարի տարբերություն, բացի 

բառապաշարից, հոլովման և խոնարհման համակարգերից, Մ. 

Նալբանդյանը նաև ուշադրություն է դարձնում համաձայնությանը և 

շարադասությանը` նկատելով, որ դրանք ձևավորվել են 

պատմականորեն, և գրական լեզուն պետք է ընդունի այն, ինչ կենդանի է 

խոսակցական լեզվում և հարազատ է ժողովրդին։ 

Բառերը կարելի է վերցնել գրաբարից, եթե պետք է` նաև օտար 

լեզուներից։ Բառերը կարելի է սովորել։ Կարևորն այն է, որ կապակցման 

օրենքը ընկալվի, այդ դեպքում անծանոթ բառն էլ կարող է հասկացվել 

(ՄՆ, 4, 269)։ 

Բ. Գրապայքարը արևմտահայերի կյանքում 

Պայքարը սուր էր, և պայքարող կողմերից յուրաքանչյուրի մեջ 

նկատվում են ծայրահեղ և չափավոր թևեր։ 

Ծայրահեղ գրաբարականներն առաջարկում էին վառել աշխարհաբար 

լեզվով լույս ընծայված գրքերը և բռնությամբ վերացնել աշխարհաբարը։ 

Չափավոր գրաբարականները (Ս. Մուրադյան, Մ. Խրիմյան) ասում 

էին, որ չպետք է նորմավորել, կարգավորել աշխարհաբարը և անմշակ 

թողնելով այն` ապացուցել գրաբարի առավելությունը ու հետո վերջինս 

դարձնել միակ գրական լեզուն։ 

Աշխարհաբարականների պահպանողական թևը (Գ. Այվազովսկի, Գ. 

Օտյան (վաղ շրջանում), Պ. Հովնանյան) առաջարկում էր աշխարհաբարը 

ճանաչել ընդհանուր խոսակցական, իսկ աշխատավորության համար` 

նաև գրավոր լեզու, և այն մշակել, կանոնավորել, բայց հետագայում 

նմանեցնել գրաբարին, աննկատ ձևով միացնել նրան։ 

Աշխարհաբարականների առաջավոր թևը (Ն. Զորայան, Ն. Ռուսինյան, 

Գ. Սվաճյան, Ա. Այտընյան) անվերապահորեն պաշտպանում էին 

աշխարհաբարը` պնդելով, որ գրաբարը մեռած ու մոռացված լեզու է։ 

Աշխարհաբարը նրա ժառանգն է ու հաջորդը և թեև աղքատ է ու անմշակ, 

բայց ժամանակի ընթացքում թերությունները կվերանան, կունենան 

գրաբարի արժանիքները։ Նոր լեզուն պետք է դառնա ընդհանուր 
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խոսակցական, դպրոցական, գրականության ու մամուլի միակ լեզուն, 

իսկ գրաբարը կարող է միայն լինել նրա համար հարստացման աղբյուր։ 

Հոգևորականությունը աշխարհաբարի հարցում միասնական կարծիք 

չի ունեցել։ Պոլսի պատրիարքարանը երբեք չի արգելել աշխարհաբար 

գրքերի տպագրությունը, բայց այն չդարձրեց ուսուցման լեզու։ 

Մխիթարյաններից շատերը աշխարհաբարի չափավոր, անգամ 

հետևողականներից էին (Ա. Այտընյան)։ Նրանք ընդունում էին, որ 

գրաբարը անհասկանալի է, և գիտությունը ժողովրդին մատչելի է 

դառնում աշխարհաբարով։ Բայց բոլոր դեպքերում հոգևորականությունը 

երկարաձգել է գրաբարի կյանքը։ 

Գրաբարականների պատճառաբանություններն էին. 

1. Գրաբարը հարուստ, կատարյալ, բացառիկ լեզու է, ունի կանոնավոր 

ոճ և քերականություն, աշխարհաբարը աղքատ է, անմշակ, անկանոն 

(զուրկ է միօրինակությունից), միասնական չէ (կան բազմաթիվ 

բարբառներ)։ 

2. Գրաբարը զտարյուն հայկական լեզու է, աշխարհաբարը խճողված է 

օտար բառերով, ոճերով և բարբառային բառաձևերով։ Կորցնել գրաբարը 

նշանակում է կորցնել եկեղեցին, հավատը, քրիստոնեությունն ու 

ազգությունը։ 

3. Գրաբարը համազգային լեզու է, աշխարհաբարը չունի այդ 

իրավունքը։ 

4. Գրաբարը պարզ ու հասկանալի է, աշխարհաբարը մութ լեզու է 

(նկատի ունեն թուրքերենի ազդեցությամբ դերբայական ձևերի 

գերակշռությունը դիմավոր բայերի նկատմամբ) և այլն։ 

5. Գրաբարը այլ առավելությունների հետ միաժամանակ 

աստվածատուր է, Աստծո, Ադամի և Եվայի, Նոյի և Հայկի լեզուն է, 

մարդկության հնագույն լեզուն է, որից չի կարելի հրաժարվել և այլն։ 

Պետք է նշել, որ աշխարհաբարի մասին նշված առաջին 

թերությունները ստույգ են միայն նրա վաղ ենթաշրջանի համար, սակայն 

հաջորդ ենթաշրջաններին չեն վերաբերում։ 
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Աշխարհաբարականները տարբեր հաջողությամբ հիմնավորում էին 

իրենց տեսակետը, որոնցից արևմտահայ կյանքում առավել նշանավորը 

Ա. Այտընյանն էր` Վիեննայի Մխիթարյանների միաբաններից։ Իր 

«Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի» 

գրքի ներածականում («Նախաշավիղ», 1866 թ.) Ա. Այտընյանը տեսական 

հիմնավոր դրույթներով պաշտպանում է աշխարհաբարի դիրքերը։ Այդ 

գիրքը եղավ գրապայքարի հանգուցալուծումը։ Նա գիտականորեն 

հերքում է գրաբարի մասին եղած պատրանքներն ու առասպելները։ Նա 

նշում է, որ յուրաքանչյուր լեզու պատմական անընդհատ զարգացման 

ընթացքում բնականորեն փոփոխվում է և փոխարկվում նորով։ Եթե 

աշխարհաբարը գրաբարի աղավաղում դիտվի, ապա գրաբարն էլ պետք է 

համարել նախագրային հայերենի աղավաղում։ Աշխարհաբարը ծնունդ է 

առել գրաբարի ընդերքում և, հետզհետե զարգանալով, դարձել 

ինքնուրույն լեզու (ՎԱԳԱՁ, 162)։ Աշխարհաբարի բռնի վերացումը կարող 

է պատճառ դառնալ ժողովրդի տգիտության կամ օտար լեզվի 

տարածման։ Օտարաբանությունները աշխարհաբարից կարճ 

ժամանակում դուրս են մղված մեծ հետևողականությամբ, և քիչ լեզուներ 

կան, որ աշխարհաբարի նման սեփական տարրերից բաղկացած լինեն։ 

Աշխարհաբարը գնալով ավելի է պարզեցվում և նորմավորվում։ Այն 

ինքնին ստացել է անկախություն և հեղինակություն (անդ, 165), և 

անհրաժեշտ է դպրոցներին տրամադրել աշխարհաբարի քերակա-

նության դասագիրք։ 

Թեև Ա. Այտընյանին նույնիսկ համարեցին գրաբարի գերեզմանափոր, 

գրաբարի դարավոր կաղնին կտրող, սակայն աշխարհաբարը 

պաշտոնապես դպրոցական ծրագրերում տեղ է գտնում միայն 1891 թ. (Բ. 

Պոզաճյանի դասագրքով)։ Աշխարհաբարականները ժխտում էին իրենց 

հակառակորդների՝ ի պաշտպանություն գրաբարի առաջ քաշած 

հիմնավորումները. 

1. Քաղաքակիրթ մարդկությունը չի ճանաչում աստվածային և պիղծ 

լեզուներ, ուստի «ազգային լեզու» պետք է համարել ազգին հասկանալի 

լեզուն. 
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2. Լինելով ժողովրդին անհասկանալի լեզու` գրաբարը չի կարող 

պաշտպանել ոչ միայն ազգի, այլև եկեղեցու և հավատի շահերը։ 

3. Աշխարհաբարի անկանոնությունները «պատանեկան» 

պակասություններ են։ Գրաբարն անկանոն էր նույնիսկ «իր ծերության 

հասակում և մեռած է այդ անկանոնությունների մեջ»։ 

4. Չկա զտարյուն և միատարր լեզու. գրաբարն էլ իր հերթին խճողված 

էր պարսկերեն, հունարեն, լատիներեն, ասորերեն և այլ լեզուներից 

փոխառյալ բառերով։ 

5. Աշխարհաբարը կարող է համազգային լինել, մինչդեռ գրաբարն 

այդպիսին չի եղել (Կորյունի, Խորենացու վկայությունները 

ծայրագավառների մասին)։ 

6. Բոլոր ազգերի նոր լեզուների քերականությունն ավելի կանոնավոր 

է, քան հին լեզուներինը, և այլն։ 

Սրանք այն հիմնական փաստարկներն են, որ շուրջ 100 տարի ընկած 

էին գրապայքարի հիմքում։ Ի դեպ, Տ. Շահբազյանը նշում է, որ գրաբարի 

ու աշխարհաբարի տարբերությունները հանգում են հետևյալ 

բնագավառներին` 

1. բառային, 

2. հնչյունական, 

3. թեքման, 

4. հոգնակիների կազմության, 

5. թվականների կազմության, 

6. համաձայնության և շարադասության։ 

1. Բառային։ Կան բազմաթիվ բառեր, որոնք գրաբարում սակավ 

գործածություն են ունեցել կամ ընդհանրապես չեն գործածվել։ Կան 

բառեր էլ, որոնք գրաբարում մի քանի իմաստ են ունեցել, որոնցից 

գոյատևել է մեկը` ապրել–փրկվել, ազատվել, պահվել, այժմ` ապրել։ 

2. Հնչյունական։ Ընդունված կարծիք կա, թե լեզուների զարգացումը 

տանում է դեպի հնչյունների պարզեցում, բառերի վանկերի հապավում և 

արտասանության սահունացում։ 
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Գրաբարում չկային օ և ֆ տառերը, թեև կար դրանցից օ հնչյունը` ո 

տառով։ 

Երկբարբառներն ու եռաբարբառները պարզվել են և 

արտասանությամբ դարձել սահուն. 

այ > ա. արքայ – արքա 

ոյ > ույ. գոյն – գույն 

աւ > օ. ծնաւղ – ծնօղ 

աւ >ավ. թագաւոր – թագավոր 

եւ > յու. ալեւր – ալյուր 

իւ >յու. ձիւն – ձյուն 

եա>յա. սենեակ – սենյակ 

եա > ե. գրեաց – գրեց, ցորեան – ցորեն 

եա > ա. իրեար – իրար, փախեաւ – փախաւ 

3. Թեքման տարբերություն։ 

 Հոլովումները տարբերվում են պարզությամբ։ Նախկին խառը 

ձևերից (6 հոլով, 9 պարզ և խառն հոլովումներ) աշխարհաբարում առկա է 

5 հոլով, գոյականների 70 % –ից ավելին պատկանում է ի հոլովման, և 

միայն 10–15–ական բառերով բառախմբեր են բացառություններ կազմում։ 

 Հոգնակին ենթարկվում է ի հոլովման` բացառությամբ ք/ց 

հերթագայության, որը մեծ թիվ չի կազմում։ 

 Անհամեմատ քչացել են հոլովման զուգաձևությունները. 

հակառակ դեպքում զուգաձևերից մեկը ի հոլովման է։ 

Խոնարհման համակարգում` 

 Դերբայավոր ձևերը նորույթ են։ 

 Նորույթ են նաև կ և պիտի եղանակիչներով գրաբարյան 

անկատար ներկան ու անցյալը։ 

 Նույնն են մնացել սահմանականի անցյալ կատարյալը և 

հրամայականը, որոնք քերականական փոփոխությունների են 

ենթարկվել։ 

 Նույնն է մնացել գրաբարյան ներկա անկատարը, որն էլ 

իմաստային փոփոխության է ենթարկվել։ 
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 Նոր է կրավորական սեռի վ ցուցիչը. վերացել է կրավորաձև և 

ներգործաձև խոնարհումների անհրաժեշտությունը։ Չկան ու, ի, ո 

խոնարհիչ ձայնավորները։ 

4. Հոգնակիների կազմություն։ Աշխարհաբարում տեղի է ունեցել 

հոգնակերտ ձևույթների միօրինակացում և պարզեցում, գրաբարի –ք, –

անք, –եար, –նեար, –տի, –ունի, –եան, –ան, –ոտի ձևերի դիմաց առկա են 

միայն –եր, –ներ (հազվադեպ` –ք)։ 

5. Թվականների կազմություն։ 11–19–ի բաղադրիչներն ունեն շրջված 

շարադասություն, 17–19–ը կազմվում են առանց և – ի, գրաբարյան ա, ո, 

ու, ի, ի–ա պարզ և խառը հոլովումների դիմաց բոլորը հոլովվում են ի 

հոլովմամբ այն էլ` փոխանվանաբար գործածվելուց հետո։ Վերացել է 

նաև սրանց մի մասին հատուկ անեզականությունը։ 

6. Համաձայնություն և շարադասություն։ 

ա) Գրաբարում հատկացուցիչ–հատկացյալ և որոշիչ–որոշյալ 

կապակցություններն աշխարհաբարում ունեն շրջուն շարադասություն։ 

Սրանց դիմաթվային համաձայնությունը աշխարհաբարում վերացել է, և 

օրինաչափ է դարձել գրաբարյան միայն մի քանի նախադաս միավանկ 

ածականների առումով նկատվող բացառությունը, որոնք դիմաթվային 

համաձայնություն չունեին հետադաս որոշյալների նկատմամբ։ 

բ) Գրաբարի և աշխարհաբարի տարբերություններից մեկն էլ 

նախդիրների և նախադրությունների` դեռևս միջին հայերենում 

վերանալն էր, որոնց փոխարինեցին կապերը։ 

գ) Ը  որոշիչ հոդի գործածությունն աշխարհաբարում։ 

Հարկ է նշել նաև, որ գրապայքարի ընթացքում կատարվեցին նաև 

աշխարհաբարի բարեկարգման, վերանորոգման փորձեր (Ե. 

Տեմիճիպաշյան, Մ. Չերազ և ուրիշներ (ԱճՀԼՊ, II, 509))։ 

1853–ին Ն. Ռուսինյանը, Գ. Օտյանը, Պ. Թնկրյանը տպագրում են մի 

ձեռնարկ` «Ուղղախօսութիւն արդի հայ լեզուին, յօրինուած ուսումնական 

խորհրդակցութեամբ» (առանց հեղինակի անվան), որի մասին Հր. 

Աճառյանը նշում է. «Այս ուղղախոսությամբ, որ Պոլսում տպված Ա. 
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աշխարհաբար քերականությունն է, կարելի է ասել հնարվում էր մի 

բոլորովին նոր աշխարհաբար» (ն.տ., 509)։ 

Մինաս Չերազի գիրքը (1874 թ.) նույնատիպ մի բան էր, դարձյալ 

չընդունվեց։ Հաստատուն քննություն բռնեց Ա. Այտընյանի «Քննական 

քերականությունը»։ 

Թե՛ գրաբարականները և թե՛ աշխարհաբարականներն ունեին և՛ 

առողջ, և՛ հետադիմական թևեր. 

Գրաբարականների` 

1. Աջ թևը, որ ներկայացնում էին հետադիմական ուժեր (հետադեմ 

հոգևորականներ, ուսուցիչներ), հարցը սուր էին դնում. գրաբարը 

հայտարարել ազգի լեզու և հսկողություն սահմանել 

հրատարակչությունների վրա։ 

2. Կենտրոնը նկատում էր, որ պետք չէ զարկ տալ աշխարհաբարի 

քերականական և բառակազմական հնարավորություններին, և հարցն 

այս ձևով կլուծվի, եթե դպրոցներում դասավանդումը տարվի գրաբարով։ 

3. Ձախերը կարծում էին, որ գրաբարը, իբրև ավելի բարդ ու կատարյալ 

լեզու, կարելի է թողնել պոեզիայի համար, իսկ արձակի և 

ժողովրդախոսակցականի համար գործածել աշխարհաբարը։ 

Աշխարհաբարականներից` 

1. Աջերը, աշխարհաբարն ընդունելով իբրև ազգի լեզու, առաջարկում 

էին, որ այն ոչ թե պետք է հեռացնել գրաբարից, այլ մոտեցնել և այնպիսի 

ուղղություն տալ, որ աստիճանաբար գրաբարանա (Խ. Աբովյան, Ա. 

Այտընյան)։ 

2. Կենտրոնը առաջարկում էր աշխարհաբարը մաքրել բարբառային և 

օտար բառերից և թողնել իր բնական ընթացքի մեջ։ 

3. Ձախերը (Մ. Չերազ, Ն. Ռուսինյան, Ե. Տեմիրճիպաշյան և ուրիշներ) 

կարծում էին, թե քանի որ գրաբարը մեռած լեզու է, ուստի պիտի 

աշխարհաբարը դարձնել ազգային լեզու` աստիճանաբար մշակելով։ 

Սակայն նրանց կողմից առաջարկվող այդ մշակումն ու պայքարը 

առհասարակ վերածվում էին շինծու, ուշացած, ջլատիչ պայքարի, քանի 
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որ նրանց կողմից առաջարկվող «ընտրյալ» ձևերից և ոչ մեկը քննություն 

չբռնեց աշխարհաբար լեզվում։ 

Աշխարհաբարի պատմության մեջ եղել են նաև արևելահայ և 

արևմտահայ գրական լեզուների մերձեցման փորձեր։ 

1. Մի շարք մտավորականներ, ինչպես` Մ. Մամուրյանը, Մ. Աբեղյանը, 

հանգեցին բոլոր բարբառների խառնուրդով նոր ընդհանուր լեզու 

կազմելու գաղափարին։ Նրանք նկատում էին, որ ազգի միության համար 

անհրաժեշտ է ունենալ միասնական գրական լեզու հայության երկու 

հատվածների համար, որը հավասարապես ընդգրկի և՛ օտար հողի վրա, 

և՛ Հայաստանում խոսվող ձևերը։ 

Մ. Մամուրյանն առաջարկում էր Հայաստանի, Թուրքիայի և 

Ռուսաստանի մտավորականներից ստեղծել մի հանձնաժողով, որը 

կարողանա բոլոր «գլխավոր բարբառներից» բաղադրել մի ընդհանուր, 

հասկանալի լեզու (ՎԱԳԱՁ, 218)` կազմելով այդ լեզվի բառարանը և 

քերականությունը։ Բարբառների հատկանիշների «միաձուլմամբ» 

կազմվելիք ընդհանուր լեզուն սոսկ ծրագիր էր և նկատի ուներ ոչ թե 

աշխարհաբարի բնականոն զարգացումը, այլ հենվում էր հաստատվելիք 

քերականական նորմայի վրա. դա կլիներ մտավորականների 

գիտակցական ջանքերով ստեղծված արհեստական լեզու։ 

2. Այդպիսի քերականություն ստեղծելու փորձեր կատարեցին Ն. 

Ռուսինյանը, Մ. Չերազը, Ե. Տեմիրճիբաշյանը։ Բայց մինչև 19–րդ դարի 

70–ական թվականները նորմատիվ (դպրոցական) քերականություններ 

չստեղծվեցին, որոնք արժանանային ընթերցողների, սովորողների 

հավանությանը։ 

3. Մ. Նալբանդյանը ցանկալի և անհրաժեշտ է համարում Պոլսի և 

Արարատյան բարբառների ապագա միավորումը` նկատելով, որ առանց 

ընդհանուր լեզվի «ունա՛յն երազ է հասարակաց ազգի առաջ գնալը» (ՄՆ, 

4, 166)։ Նա հնարավոր է համարում դրանց մերձեցումը (կարող են շատ 

մոտենալ), բայց միանալու մասին հետևողական խոսք չի ասում, չի 

պնդում։ Ըստ Նալբանդյանի, կարելի է երկու տարբերակների կապերը 

աստիճանաբար ամրապնդել, «բաժանող պատի» այս կամ այն քարը, 
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աղյուսը, սյունը քանդել։ Ինչպես քիչ խմորոցը խմորում է հացի շաղախը 

որոշ պայմաններում, այդպես էլ ազգի առաջավոր մասի մեջ փոփոխված 

լեզուն շատ կամ քիչ ազդեցություն կգործի ազգի մյուս մասի նկատմամբ` 

նայած պայմաններին (ն.տ.)։ 

Մ. Նալբանդյանը, ինչպես Ա. Այտընյանը և բոլոր առաջադեմ 

մտածողները, լեզվի բնական զարգացման կողմնակից էր։ Բայց 

մերձեցման փորձերը համարում է անհրաժեշտ և հանձնարարելի։ Ահա և 

իր «Քերականության» բնագրի լեզվում զգալի չափով տեղ է տալիս 

արևմտահայ ձևերի, ինչպես` երթանք, քանի մը, թողուլ, որոնք սկզբում 

գրում էր արևելահայ գրական ձևերով (ԳՍԺՀՀՊ, 115)։ 

4. Միասնական գրական լեզվի անհրաժեշտությունը տեսականորեն 

ընդունում է նաև Մ. Աբեղյանը («Արարատ», 1897 թ.)։ Նա երկու 

գրական լեզուների ստեղծումը համարում է «հատկապես արևելյան 

հայոց անցյալ գրագետների անհեռատեսության» արդյունք (ԱճՀԼՊ, II, 

547)։ Նա գրում է. «Մեր արևելյան գրական լեզուն արդի ձևով գոյություն 

չպիտի ունենար, եթե Նալբանդյանը, Նազարյանը, Պատկանյանը և 

ուրիշները, որոնք սկիզբն դրին այս գրական լեզվին, ավելի ծանր 

մտածած լինեին… և հայությունը Ռուսիայի սահմաններից դուրս էլ 

տեսնեին» (ԱճՀԼՊ, II , 548)։ 

Բայց Մ. Աբեղյանը չի հավատում, թե հնարավոր է մեկ գրական լեզու 

ունենալ այժմ, «առանց որևէ քաղաքական մեծ փոփոխության կամ ուրիշ 

նշանավոր հանգամանքի»։ Ուստի դրանք այժմ պետք է մոտեցնել 

միմյանց այնքան, որ երկու կողմից հեշտ հասկանալի լինի։ Նա 

առաջարկում էր հետևյալ միջոցները. 

Արևմտահայերը պետք է հրաժարվեն. 

 գրաբարյան (սեռական) ձևերից` ընկերութեանց, մանկանց, 

ընտանեաց և այլն, 

 պիտի ընդունեն ներգոյականի –ում ձևը, 

 ի–ով վերջացող բառերը հոլովել ու–ով` եկեղեցու, գինու, այգու, 

 կանոնավորել ը և ն հոդերի գործածությունը. արևմտահայերը 

ամեն տեղ դնում 
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են ն, պարտավոր են ձայնավորից հետո գործածել ն, բաղաձայնից 

հետո` ը, որ որոշ դեպքերում նույնպես դառնում է ն. ինչպես` մարդն 

շտապեց և այլն, 

 հատուկ անունների վերջում (ծայրին) դնել ն. օր.` Ստեփաննոսն 

(և ոչ թե 

Ստեփաննոս) ասաց, 

 հրաժարվել սեռականի ն հոդից (այս գործին վրա. իր ծարավին 

հագուրդը) և այլն, 

 մ, մը, մըն անորոշ հոդերի փոխարեն գործածեն մի անորոշը, որ 

ունի արևելահայերենը. միայն թույլատրվում է գործածել հետադաս, 

 սահմանափակել մը–ի այնքան առատ գործածությունը. առանց 

մը–ի բառը 

անորոշ առումով է մնում, ինչպես «արևելահայոց մեջ», 

 հրաժարվեն այն ռամիկ (իմա՛ ժողովրդական) բառերի 

գործածելուց, որ չկան 

գրաբարում և արևելահայոց մեջ. ինչ. հասկնալ, գողնալ, մոռնալ, 

ճանչնալ, հարսնիք, ելլել, ըլլալ, ըսել, ընել, իյնալ, ինկավ և այլն։ Սրանց 

փոխարեն` լինել, ասել, անել և այլն։ 

Մ. Աբեղյանի միակողմանի պահանջը բուռն վեճերի տեղիք տվեց, 

նրան զայրալից պատասխաններ տվեցին Սեդրակ Մանդինյանը 

(«Արարատ», 1898), Գր. Վանցյանը («Անահիտ», 1899)` պնդելով 

հակառակը, քանի որ ըստ նրանց` արևելահայ լեզու ընդհանրապես չկա։ 

(ԱՃՀԼՊ, II, 549–550)՝ (ՀԲԳՀՄՀ, 94–102)։ 

Մ. Աբեղյանը զիջումներ է պահանջում միայն արևմտահայերենից. նա 

ոչ թե երկու տարբերակներն է մոտեցնում միմյանց, այլև 

արևմտահայերենը` արևելահայերենին։ 

Հ. Աճառյանը, հայերենի երկու ճյուղերի միության փորձը 

պատմության գիրկն անցած համարելով, նշում է այն երեք տասնյակ 

տարբերությունները, որոնց վերացումով կարող էր տեղի ունենալ այդ 

միությունը. 

– հնչյունական` 
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արևմտահայերենը` խլազուրկ է, 

ուի–ն անունների մեջ չի հնչյունափոխվում վի։ 

– արևմտահայերենը չունի ներգոյական, 

բացառականը ունի –էն վերջավորություն, 

հոգնակի սեռական–տրականը`– երու // –ներու, 

սեռականում` ի+ի գօտի+ի, գինի+ի, 

սղումներ չկան` ջուրի, մարմինի, 

անորոշ հոդը` ետադաս է մը, մ, մըն, 

ածականի գերադրականը` թուրքերենից է` –էն գեղեցիկ և հայերենից –

ամենէն գեղեցիկ 

դերանվանական ձևերը` դուն, քեզի, աս, ատոր, ասիկա, անոնք, 

անոնցմէ, 

երբեմն` զ–ով հայցական` զանիկա, զանոնք, զինքը, 

Սահմանական ներկա` կու պատմեմ, 

անցյալ դերբայ գրեր եմ / էի, 

հրամայականը` գրէ՛ 

սղվում – ջնջվում են բոլոր ա–երը` սևնալ, ճանչնալ, շատնալ, 

հասկնալ, մոռցել և այլն։ 

Հ. Աճառյանը նկատում է այս պահանջի միակողմանիությունը։ Նա 

նկատում է, որ արևմտահայ ձևերը հասկանալի են արևելահայերին և 

հակառակը, և ճիշտ չի համարում մը, ըլլա ձևերի վերացումը 

արևմտահայերենից (արևելահայերենում էլ կա` ըլլի. մի հնչյունի 

տարբերություն է), կամ –ում–ով ներգոյականի պարտադրումը. մեջ երկու 

տարբերակներում կա… Իսկ Մ. Աբեղյանի առաջարկները վկայելիս Հ. 

Աճառյանը սրամտելով ասում է, ոչ թե կկատարվի երկու լեզվի 

մերձեցում, այլ արևմտյան լեզուն շատ կը մոտենա արևելյան լեզվին 

(ՀԲԳՀՄՀ, 99)։ 

Հայ գրական լեզվի երկու տարբերակների միավորման հարցը 

անիրագործելի էր, իսկ փորձերը` դատապարտված, որովհետև հենվում 

էին լեզվի ընթացքին միջամտելու սկզբունքի վրա։ Հայ ժողովրդի երկու 

հատվածների գոյակցությունը, նրանց ցրվածությունը, առօրեական 
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շփման ու կապի բացակայությունը այնպիսի գործոններ են, որոնց առաջ 

ցանկություններն ու փորձերը ի չիք են դառնում։ 

Այժմ վերացել է նաև հարցը փոխզիջմամբ լուծելու 

հնարավորությունը։ 1915 թ. արևմտահայության մասսայական 

բնաջնջումը և արտագաղթը ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև արևմտահայ 

գրական լեզվի համար մեծ աղետ էին։ 

Հայ գրական լեզվի և հայ ժողովրդի ապագան կապվում է Հայաստանի 

Հանրապետության հետ։ 

Գրապայքարի արդյունքն այն եղավ, որ 1843–ից տարրական 

դասարաններում սկսեցին ուսուցանել աշխարհաբար, իսկ լեզուն, 

անկախ ամեն մի պայքարից ու կամայականությունից, զարգանում էր 

իրենով խոսող ժողովրդի միջավայրում, հղկվում, հարստանում և պարզ 

դառնում։ 19–րդ դարում սկսվել էր լեզուն մաքրելու մի զարթոնք, որին 

մասնակցում էին բոլորը։ Նրանցից շատերն ունեին իրենց 

բառգրքույկները։ Դա պայմանավորված էր հաղորդակցման ընթացքում 

մտքերն անթերի արտահայտելու և ընկալումը կատարյալ դարձնելու 

կենսական անհրաժեշտությամբ։ Մյուս բոլոր կողմնակի երևույթները 

կարող են նպաստել լեզվի առաջընթացին, բայց ոչ երբեք նրա 

առաջացմանն ու կազմավորմանը։ 
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´. ºðÎÖÚàôÔ ²ÞÊ²ðÐ²´²ðÆ ºÜÂ²Þðæ²Ü  
¥19¬ð¸ ¸²ðÆ ÎºêºðÆò ¬ 1920 Â.¤ 

 
«Գրապայքարը», սկիզբ առնելով նախորդ ենթաշրջանում, երկճյուղ 

աշխարհաբարի ենթաշրջանում շարունակվում է` աստիճանաբար 

փոխելով իր բնույթը։ Նոր գրական հայերենը հաղթանակում է 1858–ին 

(Գ.Ջ.), գրաբարը դուրս է մղվում գրական գործածությունից։ Այս 

ենթաշրջանի հիմնական գծերն են. 

1. արևելահայերի մոտ շատ արագ, արևմտահայերի մոտ 

համեմատաբար դանդաղ դուրս է մղվում գրաբարը. 

2. գրական աշխարհաբարը («քաղաքացիական հայերենը») հանդես է 

գալիս համարյա բոլոր գործառական ոճերում. 

3. գրական լեզվի ազդեցությունը բարբառների վրա ավելի է մեծանում. 

4. գրական լեզուն միօրինականում է և մտնում մշակման որոշակի 

հունի մեջ. 

5. ընդլայնվում է գրական լեզվի խոսակցական հենքը։ 

Հայ ժողովրդի պատմական տարբեր պայմանների հետևանքն այն 

եղավ, որ առաջացան նոր գրական լեզվի երկու տարբերակներ, որոնք 

զգալի չափով տարբերվում են միմյանցից։ 

Երկու գրական լեզուները տարբերակվում են արտասանական, 

ուղղագրական, բառապաշարային և քերականական հատկանիշներով. 

I. Արտասանական և ուղղագրական տարբերություններ. 

1. Արևմտահայերենում ձայնեղները վերածվում են շնչեղ խուլերի, իսկ 

խուլերը` ձայնեղների. 

ա) բ, գ, դ, ձ, ջ > փ, ք, թ, ց, չ 

բ) պ, կ, տ, ծ, ճ > բ, գ, դ, ձ, ջ 

Սա ուղղախոսական փոփոխություն է, իսկ ուղղագրությունը 

ավանդական է (մեսրոպյան), 
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2. –ուի տառակապակցությունը արևելահայերեն կարդում են վի, 

արևմտահայերեն կարդացվում է երկու ձևով` 

ա) կրավորական բայերի մեջ վի (սիրվի, բերվի) 

բ) թեք հոլովներում`ուի (թթուի, առուի, կատուի, բայց`լեզվի), 

3. Փոխառությունների մեջ արևմտահայերեն խուլերը հնչում են 

ձայնեղ, ձայնեղները` խուլ. կոմիտե – gomide, կուրս – gurs, կիլոգրամ – 

gilokram, և որպեսզի կովկասցիների նման կարդան, գրում են` գոմիդէ 

կամ քօմիթէ, գուրս կամ քուրս, քիլօկրամ և այլն։ 

Այդպես նաև անունները` 

Վիկտոր Հիւքօ, Գի դը Մոպասան, Գոգոլ, Տոլստոյ կարդում են Վիգդոր 

Հիւքօ, Քի–թը Մոբասան, Քոքոլ, Դօլըսդօ և որպեսզի կարդան, ինչպես 

իրականն է, պետք է գրել` Վիքթոր Հիւկօ, Կի–տը Մօփասան, Կոկոլ, 

Թօլըսթօյ և այլն։ 

Հին անունները` Պետրոս, Պողոս, Մարտիրոս, Գրիգոր, գրությունը 

անփոփոխ պահելով, կարդում են` Բեդրոս, Բողոս, Մարդիրոս, Քրիքոր, 

իսկ նոր անունները գրում են` Բիեռ կամ Փիեռ, Բոլ կամ Փոլ և այլն։ 

Աշխարհագրական հին անուններից գրությունը պահում են անփոփոխ 

(Եգիպտոս, Պելոպոնէս, Գաղիա, Գերմանիա), բայց կարդացվում է նոր 

ձևով (Յեքիբդոս, Բելոբոնէս, Քաղիա, Քերմանիա…)։ Նոր անունները 

գրում են իտալական ձևով` Պելճիքա, Մարսիլիա, Արճենթին, Նոր–

Զելանտա, Պրիւքսել, Ռումանիա, Ռուսիա, իսկ արևելահայերը գրում են 

ռուսականի պես` Բելգիա, Մարսել, Արգենտինա, Նոր Զելանդիա, 

Բրյուսել։ 

4. Մի շարք բառերի տարբեր արտասանություններ. 

Արևմտահայերեն. բզըկտել, ձեռընհաս, ձեռընտու, ընկճել… 

Արևելահայերեն. բզկըտել, ձեռնըհաս, ձեռնըտու, ընկըճել… 

II. Ուղղագրական տարբերություններ. 

Արևելահայերեն. փափագ, կենտրոն, արձագանք, դժգույն, բարդի, բեղ, 

նարդի, բացօդյա, 

Արևմտահայերեն. փափաք, կեդրոն, արձագանգ, տժգոյն, բարտի, պեխ, 

նարտի, բացօթյա։ 
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Կամ արևմտահայերենում հաճախ բառը մեկ վանկով կարճ է` մոռնալ, 

գիտնալ, մատնի, հարսնիք, աշկերտ… 

III. Քերականական տարբերություններ. 

1. Հոլովման մեջ կա երեք տարբերություն. 

ա) արևմտահայերենում չկա –ում–ով ներգոյական, այլ` սեռական 

հոլով + մեջ, 

բ) արևելահայերենում չկա էն մասնիկով (քաղաքէն // քաղաքից) 

բացառական, 

գ) հոգնակի սեռականը արևմտահայերենում ունի –երու, –ներու, 

արևելահայերնում` –երի, –ների վերջավորություն։ 

2. Հոգնակին արևելահայերենում` –ներ, արևմտահայերենում` –եր` 

ռուսներ // ռուսեր, աստղներ//աստղեր։ 

3. Արևմտահայերենում՝ հոգնակի թվի բացառիկ ձևեր` կանայք // 

կիները, կանանց // կիներու, ծնկներ // ծունկեր, ծնկվներ, տղերք // տղայք 

// տղաներ։ 

4. Արևմտահայերենում՝ Ի–ով բառերի հոլովումը` – ի հոլովիչով. 

Գինու // գինիի, գարու // գարիի, եկեղեցու // եկեղեցիի կամ եկեղեցւոյ. 

սրանց բացառականը` գինուց // գինիէն, գոտուց // գոտիէն։ 

5. Արևմտահայերենում իշխում է ու–ով սեռականը` դարու, ժամու, 

հայու, գլխու, ծովու։ 

6. –ություն ածանցով բառերի բացառականը արևմտահայերենում –

թենէն` մեծությունից // մեծութենէն։ 

7. Անորոշ դերբայի բացառականը արևմտահայերենում՝ –է. 

տեսնելուց // տեսնելէ։ 

8. Մի խումբ բառերի սեռականը` աղջկա // աղջկան, օրվա // օրվան, 

շան // շունի, տան // տունի։ 

9. Երկու տարբերակի համար` տնէ տուն, գիւղէ գյուղ, փողոցէ 

փողոց։ Արևելահայերենն ունի նաև` տնից տուն, գյուղից գյուղ և այլն։ 

10. Արևմտահայերենում դերանունների տրական և հայցական ձևեր 

են` ինծի, քեզի, մեզի։ 
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11. Հոլովման մեջ արևմտահայերենում հնչյունափոխություն, տվյալ 

դեպքում սղում չկա` ջուրի, տունի, միսի, սուրբի, դուրսի, մարմինէն, 

կարմիրով. հոգնակին` դուռեր, խումբեր։ 

12. Արևմտահայերենում սեռականը ն հոդ ունի` մեր պարտեզին 

մասին… 

13. Արևմտահայերենում անձնանունները որոշիչ հոդ չեն ստանում` 

Մեսրոպ հնարեց այբուբեն, Վարդան Ավարայրի հերոս է… 

14. Արևմտահայերենում անորոշ հոդն է մը, որ հետադաս է և 

ձայնավորից առաջ փոխվում է՝ մ’, մըն, արևելահայերենում հոդն է մի։ 

15. Ածականի գերադրական աստիճանը կազմվում է էն 

նախամասնիկով, որ փոխառություն է թուրքերենից` էն մեծ, էն գեղեցիկ, 

և ամենէն բացառական ձևով` ամենէն գեղեցիկ // ամենից գեղեցիկ։ 

Գերադրականը` նաև այլ մասնիկներով` ճեփ–ճերմակ, սեփ–սև, կափ–

կանաչ, միս–մինակ, դեփ–դեղին, լեփ–լեցուն… Սա թուրքերենի ոճով է 

կառուցված։ Բաղդատականը կազմվում է ժողովրդական լեզվից փոխառված 

մասնիկով` կակ կամ կեկ` մեծկակ, բարձրկեկ, ճերմակկեկ, սևկեկ և այլն։ 

Արևելահայերենը ունի վուն մասնիկը` սևավուն, երկարավուն… 

16. Դերանունների տարբերություններ. 

 

արևմտհ. 

արևել. 

ոչ մեկուն 

ոչ ոքի  

ամէնուն 

ամենքի 

մէկ քանին 

մի քանիսը  

մէկ 

քանիին 

մի քանիսի  

ոչ մէկը 

ոչ ոք և 

այլն։ 

 

Արևելահայերենում՝ մեկն ու մեկը` մեկն ու մեկին, արևմտահայերենը 

չունի։ 

Այլ դերանուններ` դուն, ինծի, մեզի, ձեզի, աս, ատ, ան, ասի, ատի, 

անի, ասոր, ատոր, անոր, ասոնց, ատոնց, անոնց, ասոնցմէ, ատոնցմէ, 

անոնցմէ, որ–որու, որմէ, զոր զորս, զորոնք… 

Դերանունը հայցականում ստանում է զ` զայն, զանիկա, զանոնք, 

զինքը, ինքըզինքը, ինքզինքէն, ինքըզինքին։ 
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Միմյանց գործածվում է արևելահայերենում, իսկ 

արևմտահայերենում` իրարու, իրարմէ։ 

Արևմտահայերենում կան ստացական դերանունների մասնիկավոր 

ձևեր` արցունքնիս, հացերնիդ, իմիններս, իմիններուս, իմիններէս… 

17. Բայի համակարգում տարբերությունները շատ են. 

Արևելահայերենը սահմանական ներկան կազմում է –ում մասնիկով 

(անկատար դերբայով), արևմտահայերենը` կը. սիրում եմ // կը սիրեմ, 

սիրում էի // կը սիրէի։ 

Միավանկ (անկանոն) բայերը ստանում են –իս, արևմտահայերենում` 

կու. լալիս եմ, գալիս եմ, տալիս եմ // կուլամ, կուգամ, կուտամ։ 

Արևելահայերենում կը մասնիկը գործածվում է ապառնիի համար, 

արևմտահայերենում ապառնին կազմվում է պիտի–ով. կտեսնեմ // պիտի 

տեսնեմ։ 

Հրամայական եղանակի վերջավորությունը արևմտահայերենում` –է, 

արևելահայերենում` –իր. խօսէ՛, յանձնուէ՛, սիրէ՛// խոսի՛ր, հանձնվի՛ր, 

սիրի՛ր։ 

Անկանոն բայերի ձևեր. ե՛լ // ելի՛ր, արի՛ // ե՛կ, եկու՛ր, ասա՛ // ըսէ՛, 

արա՛ // ըրէ՛։ 

Վաղակատար (հին` անցյալ) դերբայը արևմտահայերենում ունի –եր 

վերջավորություն, արևելահայերենում` –ել. սովորել էր // սորվեր էր, իսկ 

հարակատարի –ած ձևը ընդհանուր է։ 

Արևելահայերենը ի լծորդությունը փոխեց ե–ի. կատաղիլ–կատաղել, 

պակասիլ– պակասել։ 

Խոնարհման տարբերություն է երևում կատարյալում. 

արևմտահայերենում գրաբարաձև է։ Հմմտ. արևելահայերեն` կատաղեցի 

– կատաղեցիր, և արևմտահայերեն` կատաղեցայ – կատաղեցար, 

հոգնակին` կատաղեցանք – կատաղեցաք… 

Կրավորականը` վել – վիլ. սիրվեցի, սիրվեցիր… արևմտահայերենը` 

սիրվեցայ, սիրվեցար… 
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Որոշ բայերի կրավորականը արևմտահայերենը կազմում է իլ–ով, 

արևելահայերենը` վել–ով. տապալիլ // տապալվել, գլորիլ // գլորվել, 

յարձակիլ // հարձակվել, համարձակիլ // համարձակվել… 

Արևելահայերենում ասում են`ունեմ, ունես, ունի, լինեմ, լինես, լինի… 

Արևմտահայերենում՝ ունիմ, ունիս…, ըլլամ, ըլլաս, ըլլայ և այլն։ 

Արևելահայերենը ե խոնարհման բայերի ան ածանցի ա–ն սղել է, մյուս 

խոնարհման մեջ` պահել (անցնել, տեսնել, մտնել, գտնել, բայց` մոռանալ, 

հեռանալ…) 

Արևմտահայերենում ա–ի սղումը ընդհանուր է. արթննալ, բաժնել, 

գողնալ, կատղիլ, կատղած, հասկնալ, հասկցող, ճանչնալ, ճանչցած, 

մեծնալ, մեծցաւ, մոռնալ, մոռցած, շատնալ, չորնալ, չորցած, պակսիլ, 

պատռիլ, պատռած, սևնալ, սևցած, վերնալ, վերցած է, տաքնալ, փաթթել, 

փաթթուած է և այլն։ 

Բացառություն են մի քանի գրաբար բայեր` ժամանել, տառապիլ, 

խաթարել և այլն։ 

Ա–ի սղում է տեղի ունենում արևմտահայերենի պատճառական 

բայերում (արևելահայերենում`ացնել, արևմտահայերենում`ցնել). 

ավելացնել//ավելցնել, լուսացնել//լուսցնել, մոռացնել//մոռցնել։ Հմմտ. 

 

անց. 

կատար.` 

հասկացրի – հասկցուցի 

հասկացրիր – հասկցուցիր 

հասկացրեց – հասկցուց  

հասկացրինք – 

հասկցուցինք 

հասկացրիք – հասկցուցիք 

հասկացրին – հասկցուցին 

հրամ.`  հասկացրու՛ // հասկցու՛ր  

հար. դերբ.`  հասկացրած // 

հասկցուցած… 

 

 

Ժխտականի կազմությունը տարբեր է. 

չեմ ուտում // չեմ ուտեր 

չես ուտում // չես ուտեր 

չի ուտում // չ’ուտեր 
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չենք ուտում // չենք ուտեր 

չեք ուտում // չեք ուտեր 

չեն ուտում // չեն ուտեր 

Ժխտական մասնիկը արևելահայերենում կրկնվում է, 

արևմտահայերենում չի կրկնվում։ Հմմտ. 

ոչ ոք չկար // ոչ ոք կար 

ոչինչ չունեմ // ոչինչ ունիմ 

18. Մակբայները և նախադրությունները մեծ մասամբ նույնն են։ 

Արևմտահայերենն ունի հետևյալ տարբերությունները. 

ալ – էլ, այլևս 

անդին – այն կողմ, ասդին – այս կողմ 

անկէ ալ անդին – նրանից էլ այն կողմ 

հոս, հոդ, հոն – այստեղ, այդտեղ, այնտեղ 

հոսկէ, հոդկէ, հոնկէ – այստեղից, այդտեղից, այնտեղից 

հիմակուհիմա – առ այժմ 

առտուն – առավոտը 

ետին – հետևը 

մեկէն – հանկարծ 

նորեն – նորից, դարձյալ 

շատոնց – վաղուց 

ետքը – հետո 

հարկաւ – իհարկե 

ուրկէ՞ – որտեղի՞ց 

քիչէն քիչ – առնվազն 

 

IV. Բառակազմական տարբերություններ 

 

Ա–ի սղումը` մատնի, հարսնիք, արթննալ, դադրիլ, աշկերտ, վայլել, 

համրել 

Տարբերվում են մի երկու գրանշանով. 
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ամաչել – ամչնալ 

ամսական – ամսեկան 

անել – ընել 

առավոտ – առտու 

ասել – ըսել 

ասե–կոսե – ըսի–ըսաւ 

արգելել – արգիլիլ 

բաղնիք – բաղանիս 

գնացած – գացած 

գցել – ձգել 

երևի – կերևա թէ 

երկուս – երկուք 

էժան – աժան 

էլ – ալ 

ընկած – ինկած 

ընկնել – իյնալ 

թամբ – թամք 

թքել – թքնել, թուքնել 

լինել – ըլլալ 

լցնել – լեցնել 

խորքից – խորէն 

ծալել – ծալլել 

կակղացնել – կակուղցնել 

կարենալ, կարողանալ – կրնալ

կողպել – կղպել 

կորած – կորսուած 

կորչել – կորսուիլ 

հիմք – հիմ 

ճանաչել – ճանչնալ 

մենակ – մինակ 

մեկ–մեկ – մէյմէկ 

մեն–մենակ – միս մէնակ 

մորեխ – մարախ 

մրսել – մսիլ 

նմանեցնել – նմանցնել 

շեմք – սեամ 

շվաք – շուք 

ուղարկել – ղրկել 

ունք – յօնք 

պաչել – պագնել 

սպանել – սպաննել 

սովորել – սորվիլ 

վախենալ – վախնալ 

ցածր – ցած, վար 

քայլել – քալել 

քանիսը – քանին 

քանիսին – քանիին 

քնած – քնացած 

քնել – քնանալ։ 

 

 
Նույն բառը արևելահայերենում և արևմտահայերնում տարբեր 

իմաստներ ունի. 

հարկավոր – պիտանի // արտաքնոց 

պտտել – շուռ տալ // ման գալ, զբոսնել 

հով – զով // քամի 

մտիկ անել – դիտել // լսել 
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մրափել – շան քնելը // մարդու ննջելը 

շոր – հագուստ // կեղտոտ շորի կտոր 

լաթ – կեղտոտ շոր // հագուստ 

 

Միայն արևմտահայերենում գործածվող բառեր. 

 

ակռա «ատամ» 

աղեկ «լավ» 

աղւոր «սիրուն» 

կօգտէ «բավական է» 

ճանչւոր «ծանոթ» 

ատեն «ժամանակ» 

արտորալ «շտապել» 

գէշ «վատ» 

թօթվել «թափ տալ» 

պաղ «ցուրտ, սառն» 

պզտիկություն «ստորություն»

պլլվիլ «փաթաթվել» 

խամաճիկ «տիկնիկ» 

կաղանդ «նոր տարի» 

պզտիկ «փոքր» 

կանչվռտել «գոռգոռալ» 

կոտտալ «երակը զարկել» 

սահմռկիլ «սարսափել» 

սմքիլ«ցածրանալ, նստել» 

տապլտկիլ «թավալվել» 

քով «մոտ, կողքին» 

 
Միայն արևելահայերենում գործածվող բառեր. 

 

գազազած «կատաղած» 

գլուխ տալ «խոնարհվել, ողջունել» 

զարզանդ «սարսափ» 

թխել (հաց) «եփել» 

թոկ «չուան», «պարան» 

իսկի «բնաւ» 

լուսամուտ «պատուհան» 

խունանալ «գունաթափվել» 

սարքել «հորինել, շինել» 

կածան «նեղ ճանապարհ» 

հերթ «կարգ» 

կուռ «թև» 

շոգ «տաք» 

շուռ տալ «դարձնել» 

պոկել «կտրել, անջատել» 

պռոշ «շրթունք» 

պրծնել «ազատվել, վերջանալ» 

տկլոր «մերկ» 

քորոց «գնդասեղ» 
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Երկու տարբերակների բառերը դիտվում են համանիշներ. 

կուլ տալ // կլլել 

կպչել // փակչիլ 

ափսե // պնակ 

բղավել // պոռալ 

գազար // ստեպղին 

գիժ // խենթ 

գրչահատ // զմելի 

թանաք // մելան 

թանաքաման // կաղամար

խաչփողոց // քառուղի 

կանգնած // կեցած, կայնա 

կծել // խածնել 

հարբած // գինով 

ձու // հաւկիթ 

մեխ // գամ 

մեջք // կռնակ 

նավթ // քարիւղ 

փակ // գոց 

քաղցած // անօթի 

վաղ // կանուխ 

տղա // մանչ 

քերծվել // քերթվել, սկրթվիլ։ 

 
Արևմտահայերենը կյանքի է կոչում բառեր, որոնք կային գրաբարում, 

բայց անգործածական էին դարձել. 

ազազուն, ակաղձուն, թիրախ, թոհուբոհ (գրբ. կամ՝ թոխ և բոխ «վիհ, 

անդունդ»), խաթարել, խոկալ, ուծանալ (մի բանից սառչել), պռստել 

(հոնքերը կիտել), քայռ (մանյակ), տափատ (անդրավարտիք), սմբուկ 

(պատինջան), լոլիկ և այլն։ 

Արևմտահայերը հնարեցին նաև նոր բառեր. 

կառախումբ «գնացք» 

վայրաշարժ «շոգեքարշ» 

ինքնաշարժ «ավտո» 

լուսածին «ֆոսֆոր» 

փապուղի «թունել» 

կնաբան «գինեկոլոգ», 

կարծրերակություն «սկլեռոզ»

կաճառ «ակադեմիա» 

կաճառորդ «ակադեմիկոս» 

հիւլլէ «տարրական մասնիկ» 

շողագործոն «ռադիոակտիվ» 

ուսուցչապետ «պրոֆեսոր» 

սեղմիրան «կորսետ» 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Հր. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, II, Ե., 1951։ 

2. Գ. Սևակ, Ժամանակակից հայերենի համառոտ պատմություն, Ե., 1948։ 
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3. Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Ե., 1981։ 

4. Ա. Սարգսյան, Արևմտահայերենի բառարան, Ե., 1991։ 

5. Ռ. Սաքապետոյեան, Արևմտահայերէն–արևելահայերէն նոր բառարան, Ե., 

2011։ 

 

¶. Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò Ð²ÚºðºÜÆ ºÜÂ²Þðæ²Ü 
¥1920 Â. ØÆÜâºì Øºð úðºðÀ¤ 

 
Գրապայքարի սկզբնավորման շրջանից ի վեր աշխարհաբարի 

մշակման սկզբունքների հարցերում եղել են որոշ տարբերություններ, 

որոնք լեզվի զարգացմանը զուգահեռ աստիճանաբար դարձել են 

նկատելի ու որոշակի։ 

Ստ. Նազարյանցը և Մ. Նալբանդյանը ընդունում էին բառերի 

գրաբարյան սկզբնաձևերը և մերժում որևէ բարբառին 

նախապատվություն տալը։ Հակառակ դրան` Խ. Աբովյանը գրեց 

«բարբառային աշխարհաբարով», որը գրեթե Երևանի բարբառն էր։ 

Գրական լեզվի մշակման և զարգացման այդ երկու միտումների մասին 

խոսում է Հովհ. Թումանյանը։ Այնուհետև Վ. Տերյանը 1914 թ. «Հայ 

գրականության գալիք օրը» զեկուցման մեջ հստակորեն նշում է այդ 

հակադրությունը` նազարյանական և աբովյանական ուղղությունները։ 

Նա նկատում է, որ երկու ուղղություններն էլ ելնում են միևնույն 

նպատակից` ստեղծել ժողովրդի նոր պահանջներին համապատասխան 

լեզու, թեև նրանք այդ խնդրի լուծման ճանապարհին գնացել են տարբեր 

ուղիներով (ՎՏ, 3, 85)։ 

Վ. Տերյանի հոդվածից քսան տարի անց` 1934 թ., այդ խնդրին 

անդրադառնում է Ե. Չարենցը։ Նա դրանք ներկայացնում է որպես 

տերյանական և թումանյանական ուղղություններ, որոնցից առաջինը 

կենտրոնաձիգ է և դարձել է մեր մամուլի, գիտական, գեղարվեստական 

գրականության լեզուն, իսկ մյուսը խայտաբղետ է. տուրք է տալիս այս 

կամ այն բարբառին, ուստի և կենտրոնախույս է։ 
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Իրավամբ, ճիշտ էին թե՛ Վ. Տերյանը, թե՛ Ե. Չարենցը. լեզուն 

հետագայում մերժեց բարբառային ձևերը և զարգացավ տերյանական 

սկզբունքներով։ 

Խորհրդային կարգերի հաստատումից ի վեր Հայաստանում հայոց 

ազգային գրական լեզվի արևելահայ տարբերակը հաղորդակցական լայն 

հնարավորություններ է ստանում և դառնում պետական լեզու։ 

Արևմտահայության մասսայական բնաջնջումից ազատվածների մի 

մասը, ներգաղթելով խորհրդային Հայաստան, յուրացնում է արևելահայ 

գրական լեզուն, որը դառնում է նաև արտասահմանում ցրված հայերի 

որոշ մասի գրական լեզուն։ Արևմտահայ գրական լեզուն զրկվում է 

զանգվածային հաղորդակցման միջոց լինելուց, թեև շարունակում է մնալ 

սփյուռքահայության հիմնական լեզուն։ Գրական լեզվի արևմտահայ 

տարբերակը պահպանում է նախորդ ենթաշրջանում մշակված 

նորմաները։ 

Այս ենթաշրջանում արևելահայերենի գործառության ոլորտները 

մեծանում են, աճում է ազդեցությունը բարբառների վրա, գրական լեզուն 

աստիճանաբար կայունանում և դառնում է միօրինակ։ 

Ստեղծվում է գիտատեխնիկական ծավալուն տերմինաբանություն. 

Հայաստանի կառավարությանն առընթեր գործող տերմինաբանական 

կոմիտեն վերահսկում, նորմավորում է լեզվի հարցերը, կարգավորում 

փոխառությունների խնդիրը։ Ռուսերենից և ռուսերենի միջոցով այլ 

լեզուներից կատարված փոխառություններով հարստանում է 

բառապաշարը, ակտիվորեն գործում են լեզվի հարստացման ներքին և 

արտաքին միջոցները։ 

Տնտեսական, հասարակական–քաղաքական, պետական կյանքի 

փոփոխություններն արտացոլվում են լեզվի մեջ։ Զարգանում են 

գիտությունը, արվեստը, գրականությունը, թատրոնը, կինոն, ռադիոն, 

հեռուստատեսությունը և այլն, որոնք իրենց կնիքն են դնում լեզվի 

բառապաշարի հարստացման, քերականական կառուցվածքի մշակման 

ու կատարելագործման վրա։ 
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Գեղարվեստական գրականության զարգացմամբ վիթխարի չափերի է 

հասնում արձակ երկերի, քնարերգության, թատերգության, 

թարգմանական գրականության հրատարակչությունը, որը, կարելի է 

ասել, հասանելի էր դառնում ամենքին` անկախ նրանից` որտեղ էր նա 

ապրում. Հայաստանո՞ւմ, թե՞ սփյուռքում։ Իսկ դա, անշուշտ, խթանում էր 

լեզվի մշակմանը և նպաստում նրա կատարելագործմանը։ 

Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանում զգալիորեն համալրվել է 

լեզվի բառային կազմը։ 

ա) բառային և բառակապակցական պատճենումներ, 

բ) բառապաշարի հարստացում կայուն փոխաբերություններով, 

գ) հեղինակային նորակազմություններ։ 

 

 Խորհրդային Հայաստանում գործառվող լեզվի վրա մեծ 

ազդեցություն է ունենում ռուսաց լեզուն, որի ազդեցությունն 

առավելապես զգալի է լեզվի բառային կազմի կատարելագործման 

առումով։ 

Ռուսաց լեզվի ազդեցությամբ հայերենում ստեղծվում են բազմաթիվ 

բառային և բառակապակցական պատճենումներ. 

 

самосвал – ինքնաթափ 

самовар – ինքնաեռ 

луноход – լուսնագնաց

самолёт – ինքնաթիռ 

самотек – ինքնահոս 

приводнение – ջրէջք 

вездеход – ամենագնաց 

мореплаватель – ծովագնաց 

пулемёт – գնդացիր 

гололёд – մերկասառույց 

прилунение – լուսնէջք 

авторучка – ինքնահոս (գրիչ) 

 

Հայերենի բառային կազմը համալրվել է նաև ռուսերեն բառերի 

կիսապատճենումների միջոցով. 

мегазвезда – մեգաաստղ 

радиопередача – ռադիոհաղորդում 

противогаз – հակագազ 
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санузел – սանհանգույց 

химчистка – քիմմաքրում 

госбанк – պետբանկ 

 

Ռուսաց լեզվի ազդեցությամբ հայերենում կազմվել են նաև 

պատճենված ոճեր ու արտահայտություններ, ինչպես՝ 

 

поднять вопрос – հարց բարձրացնել 

домашний арест – տնային կալանք 

воздушная атака – օդային 

հարձակում 

воздушная тревога – օդային 

տագնապ 

морская блокада – ծովային 

շրջափակում 

морской флот – ծովային 

նավատորմ 

центр тяжести – ծանրության 

կենտրոն 

карательный отряд – պատժիչ 

ջոկատ 

карательные меры – պատժիչ 

միջոցներ 

свобода совести – խղճի 

ազատություն 

свобода прессы – մամուլի 

ազատություն 

 

 

 Խորհրդային շրջանում հայոց լեզուն (և հայ գրականությունը) 

հարստացան 

կայուն փոխաբերություններով, որոնք պայմանավորված են 

հասարակական–քաղաքական կյանքում տեղի ունեցած 

հեղաբեկումներով, ինչպես նաև օտար լեզուների (մասնավորապես՝ 

ռուսերենի) ազդեցությամբ։ 

Կայուն փոխաբերություններն արդի ժամանակներում դարձել են լեզվի 

բառային կազմի հարստացման աղբյուրներից մեկը։ Հմմտ. 

անարյուն – «առանց զոհերի, խաղաղ ճանապարհով» 

անկյունաքար – «հիմք, էական բաղադրիչ», 

գլուխ – «իմաստուն, խելոք», 

աչք –«վատ բանի նախանշան», 
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գրասենյակային – «կյանքից կտրված, անիրական, վերացական, 

ներփակված», 

գունազարդել – «թերությունները կոծկել, նենգափոխել» 

դեմք – «կարևոր անձնավորություն», 

ընդգծել – «ուշադրություն հրավիրել», 

ծխածածկույթ – «վատ քողարկված հնարք», 

կտրվել – «(քննությունից) ձախողվել» 

մեխ (մի բանի) – «հիմնական իմաստը՝ նպատակը», 

մեխել – «կտրուկ արգելակելով՝ մեքենան կանգնեցնել», 

ջերմոցային (գիտնական) – «կյանքից կտրված», 

վառել (խսկց.) – «որևէ գործ տապալել», 

տակ տալ (խսկց.) – «ֆինանսական գործարքներում կորուստ ունենալ», 

տանիք – «օրենքի դաշտից դուրս աշխատող կազմակերպության կամ 

անձանց հովանավոր», 

քաշվել (խսկց.) – անհաջողության մատնվել» (ՀԼԶՍՇ, 237–240)։ 

 Արևելյան Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից 

հետո գրական լեզվի զարգացման գործում զգալի ավանդ են ունեցել հայ 

գրողները, որոնք լեզուն հարստացրել են հեղինակային–անհատական 

նորակազմություններով։ Այդ սերնդի մտավորականները նորովի են 

արժևորում հասարակական–քաղաքական կյանքում ընթացող 

տեղաշարժերը, որդեգրում են գեղարվեստական ընկալուների նոր 

արժեհամակարգ, որով իրենց նպաստն են բերում ազգային լեզվի 

զարգացման գործին։ Նրանց ստեղծած նորակազմությունները մտել են 

լեզվի բառային կազմ և դիտվում են նրա անբաժանելի բաղադրիչը։ Այդ 

կարգի բառերն ստեղծվել են անհատական–ոճական նկատառումներով և 

իրենց անվանողական դերով անհատական վերաբերմունքի 

արտահայտություններ են։ 

Այդ առումով, Ե. Չարենցի, Ավ. Իսահակյանի, Հովհ. Շիրազի, Ն. 

Զարյանի, Պ. Սևակի, Հ. Սահյանի, Ռ. Դավոյանի, Հ. Մաթևոսյանի և 

ուրիշների ջանքերով հայ գրականություն (և հայոց լեզու) ներմուծվեցին 

հեղինակային–անհատական բազմաթիվ նորակազմություններ։ Այսպես՝ 
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Ե. Չարենց – ողբանվագ, արևահամ, հեզաճկուն, գալիքափայլ, 

արևահոտ, աղմկաձայն, անրջալույս, հրանավ, հրասիրտ, լուսատեսք, 

գեղեցկաբարբառ, ոսկեգիրկ, ձյունագիշեր, ձյունապայծառ, ահանման, 

գրկառատ, նրբալույս, նորախոհ, հողմերեր, գալիքնաբեր, հրակամ, 

ձայնածին, հրավարս, արնացոլք և այլն։ 

Հովհ. Թումանյան – հոգեհուր, հայրենատենչ, կենսաժպիտ, 

սիրազուրկ, սիրառատ, սիրանվեր, սիրատանջ, սիրատու, ոսկեգմբեթ, 

վշտակոծ, վշտակոտոր, վշտաձայն և այլն։ 

Վ. Տերյան – լուսակարկաչ, տաղտկահնչյուն, ցնորոտ, անօրոր, 

սիրաբար, ուրվականորեն և այլն։ 

Հովհ. Շիրազ – ոսկեբուրվառ, սիրաբաժին, սիրաբերդ, սիրաբույր, 

սիրակամուրջ, սիրամրմունջ, սիրամռունչ, սիրաշշունջ, սիրաշրշյուն, 

սիրատրտունջ, անբալզամ, անզմրուխտ, խաղաղիկ, մթնաբավիղ և այլն։ 

Ավ. Իսահակյան – երազանուշ, հրաբաշ, անզարթ, ամենաբերձ, 

ոսկեդուռ, ոսկեզրահ, ոսկեհյուս, ոսկեհուր, ոսկեշունչ, ոսկեսուր, 

ոսկեվառել, ոսկեփրփուր, աստղոտ, անզղջալի, հավերժապես և այլն։ 

Ն. Զարյան – աստվածախանդ, ամպրոպաշունչ և այլն։ 

Պ. Սևակ – ծիսաքրմական, ազգասփյուռ, ակնաշլացիկ, 

անդրշիրմական, անթույլատու, անշահադետ, աշխարհզբոս, 

համբերահատ, հայրենաքաղց, հոգեզվարթ, հոգետագնապ, հոգեփրկիչ, 

գինեհարույց, գալարք, մեռելափայլ, մշտառկա, ներսուզվել, 

ներումնահայցում, նորատոտիկ, նորաքանդ, որդեսերում, 

պատժապարտելի և այլն։ 

Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանում փոփոխություններ են 

կատարվել լեզվի քերականական կառուցվածքի տարբեր 

բնագավառներում։ 

Ա. Ձևաբանական մակարդակի փոփոխություններն ընդգրկում են՝ 

ա) բայի խոնարհման համակարգը, 

բ) գոյականի հոլովման համակարգը, 

գ) գոյականի թվակազմության ոլորտը։ 
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1. Խոնարհման համակարգի փոփոխությունները վերաբերում են 

բայական լծորդություններին, բայի հիմքակազմությանը և որոշ 

եղանակների բայաձևերի կազմությանը և այլն։ 

 Նախախորհրդային և խորհրդային շրջանում հայերենի բայական 

համակարգում 

գործածվում էին Ի լծորդության որոշ բայեր, ինչպես՝ գովիլ, շահիլ, 

տանիլ, առնիլ, ընդունիլ, ապրիլ, ունիմ, լինիմ, բնակիլ, վհատիլ, 

հրաժարիլ և այլն։ 

Լեզվի զարգացման խորհրդային շրջանում Ի լծորդության բայերը 

աստիճանաբար ձուլվեցին Ե լծորդության մեջ. Դա կատարվեց երկու 

եղանակով՝ 

ա) լծորդության պարզ փոխանցմամբ. գովիլ – գովել, շահիլ – շահել, 

տանիլ – տանել, առնիլ – առնել, ընդունիլ – ընդունել, ապրիլ – ապրել, 

ունիմ – ունեմ, լինիմ – լինեմ և այլն, 

բ) –վ– ածանցի գործակցությամբ. բնակիլ – բնակվել, վհատիլ – 

վհատվել, հրաժարիլ – հրաժարվել և այլն։ 

 Որոշակի բայեր հանդես են գալիս հիմքակազմական նոր 

տարբերակներով. Այդպիսի փոփոխություններ են կրել չեզոք, 

կրավորական (կրավորակերպ չեզոք) և պատճառական սեռի բայերն 

անցյալ կատարյալի հիմքակազմության ժամանակ։ 

Չեզոք սեռի բայերը, որոնք ունեին Ի լծորդություն, խոնարհվում էին 

գրաբարյան Ի խոնարհման բայերի նման՝ կրավորաձև. Անցյալ 

կատարյալ ժամանակում ստանում էին այ, ար, աւ, անք, աք, ան 

վերջավորություններ (ապրեցայ, ապրեցար, ապրեցավ, ապրեցանք, 

ապրեցաք, ապրեցան և այլն)։ Այդ կարգի բայերը, անցնելով Ե 

լծորդության, անցյալ կատարյալում ունեցան հիմքակազության 

փոփոխություն. ապրեցի, ապրեցիր, ապրեց, ապրեցինք, ապրեցիք, 

ապրեցին և այլն։ 

Կրավորական և կրավորակերպ չեզոք սեռի բայերը, որոնք դարձյալ 

պատկանում էին ի լծորդության, անցյալ կատարյալ ժամանակը կազմում 



323 
 

էին կրավորաձև խոնարհման վերջավորություններով. ծածկվեցավ, 

լվացվեցավ և այլն։ 

Լեզվի զարգացման խորհրդային շրջանում այդ կարգի բայերն 

ստանում են ՙներգործաձև՚ խոնարհման վերջավորություններ՝ ծածկվեցի, 

ծածկվեցիր, ծածկվեց, ծածկվեցինք, ծածկվեցիք, ծածկվեցին և այլն։ 

Նախախորհրդային շրջանում հանդիպում են պատճառական բայեր, 

որոնք գրաբարաձև կամ հնատիպ կազմություններ ունեն. ամրացուց, 

շտապեցուց, հարցուցին, նստեցուցին, վերջացուցին, դարձուցինք և այլն։ 

Խորհրդային շրջանում այդ կազմությունները դուրս եկան լեզվից, 

փոխվեց այդ բայերի անցյալ կատարյալի կազմությունը. Անցյալի հիմքում 

առկա է ցն – ցր հերթագայություն, որի վրա ավելանում են 

համապատասխան –ի, –իր, –եց, –ինք, –իք, –ին վերջավորություններ, 

ինչպես՝ մոտեցն–ել – մոտեցր – ի, – իր, –եց, – ինք, – իք, – ին։ 

 Նախախորհրդային շրջանի աշխարհաբարում, ի լծորդության 

առկայության պայմաններում, որոշակի բայերի ըղձական (պայմանական 

և հարկադրական) եղանակի ապառնին զուգահեռաբար կազմվում էր ե և 

ի լծորդություններով (սիրեմ, սիրես, սիրե, սիրիմ, սիրիս, սիրի)։ 

Խորհրդային շրջանում այդ բայերի խոնարհման համակարգում իշխում է 

ի լծորդությունը, որ կայունանում է միայն ըղձական (պայմանական և 

հարկադրական) եղանակի ապառնի ժամանակի երրորդ դեմքում, իսկ ե 

լծորդության բայերը դուրս են մնում գործածությունից, ինչպես՝ սիրեմ, 

սիրես, սիր–ի… կսիր–ի…, պիտի սիր–ի և այլն։ 

 

2. Հոլովման համակարգում տեղի ունեցած փոփոխությունները 

վերաբերում են Ի հոլովման գործառական դերի ընդլայնմանը։ 

 Նախախորհրդային շրջանի արևելահայ լեզվում ժամանականիշ 

որոշ բառեր ունեցել են հոլովական զուգաձևություն՝ սեռական հոլովում 

ստանալով ի կամ ու հոլովիչներ, ինչպես՝ ժամ – ժամու, ժամի, առավոտ – 

առավոտու, առավոտի, մահ – մահու, մահի, ամիս – ամսու, ամսի և այլն։ 

Արդի հայերենում այդ բառերը ենթարկվում են –վա հոլովման. 

Ժամվա, առավոտվա, մահվա(ն), ամսվա և այլն։ 
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Նախախորհրդային շրջանում դեռևս գործածական էին գրաբարյան Ո 

հոլովման մնացուկները, ինչպես՝ բարվո, հավատո, լուսո, որդվոց, թռչնոց 

և այլն։ Այժմ այդ գոյականները հոլովվում են Ի հոլովիչով, իսկ 

նույնատիպ հոգվո, մարդո, բարվո ձևերն անցել են Ու հոլովման։ 

3. Գոյականի թվակազմության ոլորտում կատարված 

փոփոխությունները վերաբերում են այն գոյականների թվակազմությանը, 

որոնց երկրորդ բաղադրիչը միավանկ բառ է։ 

Նախախորհրդային շրջանում բազմավանկ բառերի հոգնակին 

կազմվում էր –ներ հոգնակերտ մասնիկի միջոցով, ինչպես՝ ծրագիրներ, 

լրագիրներ, հեռագիրներ և այլն։ Այնուհետև քերականները, հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ բարդության վերջին բաղադրիչը 

միավանկ է և հոգնակի թվում պահպանում է իր հիմնական իմաստը, 

առաջարկեցին նրանց հոգնակին կազմել եր մասնիկով. ծրագրեր, 

հեռագրեր և այլն։ 

Խորհրդային շրջանում այս կանոնն այլ դրսևորում էլ ունեցավ. երբ 

բարդ բառերի վերջին բաղադրիչը դերբայական (գործողություն 

կատարողի) իմաստ ունի, հոգնակին պետք է կազմել –ներ 

վերջավորությամբ. Հմմտ. հանքափոր – հանքափոր–ներ (հանք փորող), 

ձկնորս – ձկնորս–ներ (ձուկ որսացող), մատենագիր – մատենագիր–ներ 

(մատյան գրող) և այլն։ 

Այս կանոնն ընկած է միավանկ վերջնաբաղադրիչով գոյականների 

թվակազմության հիմքում։ (ՀԼԶՍՇ, 254–336)։ 

 

Բ. Շարահյուսական մակարդակի փոփոխություններն ընդգրկում են 

հետևյալ ոլորները՝ 

ա) շարադասության, 

բ) բառակապակցության, 

գ) նախադասության անդամների համաձայնության, 

դ) հոլովների կիրառական նշանակության, 

ե) խնդրառության բնագավառը։ 
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 Նախախորհրդային շրջանի հայ գրական լեզվում որոշակի 

կառույցներ ունեն երկակի շարադասություն. Ժամանակի ընթացքում 

շարադասական այդ երկվությունը վերացավ։ Այսպես, հարցական 

(ինչպես նաև՝ անուղղակի հարցական) նախադասությունների 

ստորոգյալի արտահայտության պլանում օժանդակ բայը կարող էր 

նախադաս կամ վերջադաս դիրք գրավել դերբայի նկատմամբ։ Հմմտ. 

«Ի՞նչը ձանձրացրել էր սիրելի որդու լուսափայծառ կյանքը» (Րաֆֆի)։ 

«Եթե այո, ինչո՞ւ ասում են, թե սիրո նույնիսկ դառնությունը հաճելի է» 

(Շիրվ.)։ 

Խորհրդային շրջանում այս կարգի կառույցներում տեղի ունեցավ 

շարադասական փոփոխություն, և օժանդակ բայը նախադասվեց 

դերբային։ Վերոբերյալ կառույցներն արդեն ունեն այս շարադասությունը. 

ի՞նչն էր ձանձրացրել…, ինչո՞ւ են ասում … և այլն։ 

 Խորհրդային շրջանի լեզվական համակարգում տեղի է ունենում 

նաև անվանական բառակապակցությունների որոշակի աշխուժացում, որ 

նկատելի է հատկապես գիտատեխնիկական, քաղաքական–

հրապարակախոսական և լրագրային լեզվում։ Նման կարգի կառույցները 

մասամբ ռուսերենի համարժեք կապակցությունների պատճենումներ են, 

ինչպես, օրինակ՝ 

բարձր լարման հոսանք, ցածր հաճախականության հոսանք, ազատ 

(դասական) ոճի ըմբշամարտիկ, հայրենական պատերազմի վետերան, 

սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, պատվո շքանշանի ասպետ, 

սոցիալիստական լագերի երկրներ, անվտանգության խորհրդի 

քարտուղար, լայն սպառման ապրանքներ, հավաքական 

անվտանգության խորհուրդ և այլն։ 

Հաճախական կիրառություն ունեցան կապական որոշիչներով 

ձևավորված բառակապակցությունները, ինչպես՝ 

… Որ եղել է դարերում մի սարսափի նման կին (ԵՉ)։ 

Մեզ պես տկար մարդ է նա էլ, Սիրուններին միշտ գերի (ՀԹ)։ 

Մուկիկի պես մարդը մեռավ (ՀԹ)։ Նա մտքեր ուներ գյուղի մասին, 

Վանքերի մասին ու Հիսուսի (ԳՄ)։ 



326 
 

 Նախադասության անդամների համաձայնության ոլորտում 

նկատվում է ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնության քերականական 

կապի ուժեղացում, որ մյուս կողմից հանգեցնում է բակառության դերի 

սահմանափակման։ 

Նախախորհրդային շրջանի հայ գրական լեզվում հավաքականության 

իմաստ արտահայտող գոյականական ենթակաները պահանջում էին 

հոգնակի ստորոգյալ։ Դա հատկապես նկատելի է Րաֆֆու 

ստեղծագործություններում. ժողովուրդը դուրս եկան, խումբը գրոհում 

էին, բազմությունը դուրս էին գալիս, միաբանությունը ցրվեցին և այլն։ 

Խորհրդային շրջանում համաձայնության այս եղանակը փոխվել է. 

հավաքական գոյականները ձևով համարվում են եզակի և պահանջում են 

եզակի թվով արտահայտված ստորոգյալ, ինչպես՝ ժողովուրդը դուրս 

եկավ, խումբը գրոհում էր, բազմությունը դուրս էր գալիս, 

միաբանությունը ցրվեց և այլն։ 

Նախախորհրդային շրջանում –ք հոգնակերտով վերջացող որոշ 

գոյականներ գրաբարի ավանդության ազդեցությամբ համարվում էին 

անեզականներ, դիտվում էին հոգնակի և պահանջում էին հոգնակի թվով 

արտահայտված ստորոգյալ։ Այդպիսի կիրառություն հանդիպում է 

Րաֆֆու, Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում։ 

Հմմտ. շրջակայքը ծածկված էին, ալիքը գնում էին, քայլվածքը ձայներ 

էին հանում և այլն։ 

Արդի ժամանակներում համաձայնության այս եղանակն անընդունելի 

է. այդ կարգի գոյականները համարվում են եզակի և պահանջում են 

եզակի թվով արտահայտված ստորոգյալ. շրջակայքը ծածկված էր, ալիքը 

գնում էր և այլն։ 

Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնության կապի յուրահատուկ 

դրսևորում է, երբ թվականով լրացում ունեցող ենթական, որ 

ձևականորեն եզակի է, իմաստով՝ հոգնակի, գործածվում է հոգնակի 

ստորոգյալի հետ, ինչպես՝ 

Հազար շեփոր հնչեն թող այս առավոտ (ՎԴ)։ 
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Արդի ժամանակներում նկատվում է նաև ենթակայի և ստորոգյալի 

համաձայնության կապի ուժեղացում, որի հետևանքով թվական լրացում 

ունեցող ենթական պահանջում է եզակի ստորոգյալ, ինչպես՝ 

«Կոչին արձագանքեց քսան զինվորական» (Մամուլ)։ «Հրդեհաշիջման 

աշխատանքների ժամանակ տուժեց երկու հրշեջ» (Մամուլ) և այլն։ 

(ՀԼԶՍՇ, 369 – 409)։ 

 Հոլովների կիրառական նշանակության ոլորտում կատարված 

փոփոխությունները հիմնականում վերաբերում են սեռական և 

ներգոյական հոլովներին։ 

Այս բնագավառում զգալիորեն աշխուժացել են սեռական հոլովի 

խնդրային կիրառությունները։ Սեռականը միակ հոլովն է, որ 

անմիջապես քերականական կապերի մեջ է մտնում գոյականի հետ. 

դրանով էլ պայմանավորված է անվանական կապակցություններում 

սեռականի խնդրային իմաստների ակտիվությունը։ Հմմտ. անցյալի 

մոռացում, մեքենաների հայթայթում, արվեստի երկրպագու, գինու 

պաշտամունք, անմահության տենչ, ցավի զգացում և այլն։ Օրինակ՝ 

Տո՛ւր ինձ անցյալի անզարթ մոռացում (ԱԻ)։ Օ՛, դուք, արշինի 

երկրպագուներ (ԵՉ)։ Ու ծնվեց մարդու դեռ վայրի սրտին Ցավի զգացումն 

ու ահը մահվան (ՀՇ)։ 

Խնդրային սեռականով մի շարք կայուն կապակցություններ ու 

դարձվածքներ են ստեղծվել, որոնք կայուն տեղ ունեն լեզվի բառային 

կազմում, ինչպես՝ 

(լայն) սրտի տեր, (մեծ) հոգու տեր, (մեծ) խելքի տեր, (պայծառ) մտքի 

տեր, (իր) խոսքի տեր, սիրո տեր և այլն։ 

Նախախորհրդային և խորհրդային շրջաններում հայցական հոլովը 

գործածվում էր նաև ներգոյականի նշանակությամբ, հատկապես հատուկ 

անունների (տեղանունների) դեպքում, ինչպես. 

Թալան է տալի բովանդակ Սասուն (ՀԹ)։ Սասմա երկիր ձեզ տեղ չկա 

(ՀԹ)։ Ուսել են Ալեքսանդրիա, Բյուզանդիոն, Սիրիա (ԴԴ)։ 

Հետագայում այս կիրառությունները համարվում են անընդունելի, և 

տեղի պարագայի պաշտոնով հանդես է գալիս հիմնականում 
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ներգոյական հոլովը, ինչպես՝ թալան տալ Սասունում, Սասմա երկրում 

տեղ չունենալ, ուսանել Ալեքսանդրիայում, Բյուզանդիոնում և այլն։ 

 Խնդրառության բնագավառի տեղաշարժերը վերաբերում են 

խնդրառու բառի հոլովառության փոփոխությանը, որ իր հերթին 

պայմանավորված է բայիմաստի փոփոխություններով կամ բայի սեռային 

իմաստի տեղաշարժերով։ Լեզվի զարգացման արդի փուլում զգալի թվով 

բայերի սեռային իմաստը կա՛մ ամբողջովին փոխվել է, կա՛մ էլ նախկինի 

հետ ձեռք բերած սեռային նոր իմաստի համատեղումով ձևավորվել են 

կրկնասեռ բայեր։ 

ա) Նախախորհրդային, մասամբ էլ խորհրդային շրջանում կանգնել, 

հնչել, համակրել, գաղթել, ապավինել, մերկանալ, հղանալ, ճոճել բայերը 

գործածվում էին ներգործական սեռի իմաստով։ Հմմտ. 

Մայրերը ճոճում են անքուն զավակների օրորոցները (Րաֆֆի)։ Այդ 

նույն պահին Սմբատի մեջ հղացավ մի վատ զգացում (Շիրվ.)։ – 

Կանչեցե՛ք,– ասավ, – իմ զորքը բոլոր, Հազար – հազար մարդ, որ փողեր 

հնչեն (ՀԹ)։ Հնդիկ ու ֆարս արել անհետ, Կանգնել գանգի դեզ (ԴԴ)։ 

Այդ բայերը ժամանակակից լեզվամտածողությամբ արդեն դիտվում են 

չեզոք սեռի բայեր։ Հմմտ. 

Բայց այդ զարմանալի մարդը Մաուզերը քաշեց ու կանգնեց նրա դեմ 

(ԵՉ)։ 

Հնչում են օրերը, կանչում են օրերը, օրերը՝ կարմիր ու բոսոր (ԵՉ)։ Ես 

նայում եմ, և մի միտք հղանում է ինձանում (ՀԹ)։ Ո՞ւմ մտքից կանցներ, 

Թե Գողթնից գաղթած … Ինչ – որ տնակի կիսախավարում… Պիտի շողա 

Գողթան շառավիղ (ՊՍ)։ Ես կուզեի հիմա լինել ծեր ու տկար, Ապավինած 

միայն անցյալների հուշին (ՊՍ)։ 

Ժամանակակից հայերենում արձանագրվել է սեռային իմաստի 

տեղաշարժ՝ ներգործականից չեզոք սեռի անցումով։ 

բ) Նախախորհրդային շրջանում մի շարք բայեր ունեին չեզոք սեռի 

նշանակություն, ինչպես՝ դյութել, գրոհել, հավանել, դիմավորել, 

ծափահարել, ձեռնարկել և այլն։ Հմմտ. Այս առաջարկին բոլորը 
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հաւանեցին (Մլխս.)։ Մեզ դիմաւորեցին քաղաքի պատգամաւորները 

(Մլխս.)։ 

Արդի հայերենում այդ բայերը չեզոքից ներգործական սեռի են անցել։ 

Հմմտ. 

Դյութեցին ինձ իրենց խաղով լուսակարկաչ Քո մազերի զանգակները 

զվարթաձայն (ՎՏ)։ Դիցուք թե նաև դառնում եմ մի օր Բանաստեղծության 

օրենսդիր մի նոր … Ա՞յս չեմ հավանում, ա՞յն չեմ հավանում (ՊՍ)։ Ֆ. 

Մագելլանը ձեռնարկեց շուրջերկրյա ծովային ճանապարհորդություն և 

ապացուցեց Երկրի գնդաձևության վարկածը (Մամուլ)։ 

Ինչպես նկատելի է, լեզվի զարգացման ներկա փուլում որոշ բայերի 

իմաստային կառուցվածքում ավարտվել է հանգման անուղղակի խնդրի 

պահանջից ուղիղ խնդրի պահանջին անցնելու գործընթացը։ Կան բայեր 

էլ, որոնք գտնվում են չեզոք սեռից ներգործականի անցման 

գործընթացում. այդպիսին են հուսալ և տենչալ բայերը։ Հմմտ. 

Դու տենչացել ես լույս ափերի մեջ քեզ իրեն կանչող աղբյուրի երգին … 

(ԱԻ),–չբ.։ Ես երազեցի արևի ոսկին, Տենչացի նրա հրաշքը խնդուն (ԵՉ),–նբ.։ 

Որոշ բայեր, պայմանվորված չեզոք սեռի քերականական իմաստով, 

նախկինում պահանջում էին հանգման խնդիր՝ արտահայտված 

կապական կառույցով։ Հմմտ. գրոհել բայի խնդրառական 

փոփոխությունը. 

«Մենք լուսաբացին գրոհեցինք թշնամու վրա» (Մլխս.)։ Բայց՝ 

Գրոհում էին թշնամուն, զարկում, ետ քաշվում (ԴԴ)։ Լուսաբացին 

թուրքերը սկսեցին գրոհել Հալիձորը (ՍԽ)։ 

գ) Արդի հայերենում կան որոշ բայեր էլ, որոնք, նախկին սեռային 

նշանակությունը պահպանելով հանդերձ, ձեռք են բերել սեռային նոր 

նշանակություն և դարձել կրկնասեռ բայեր։ 

Այսպիսին են ապրել, դոփել և այլ բայեր, որոնք հատկանշվում են 

նախնական չեզոք սեռի նշանակությամբ։ 

Լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում ապրել բայը կորցրել է 

ներգործական սեռի իմաստը և ժամանակակից հայերենում մնացել է 

հիմնականում որպես չեզոք սեռի բայ՝«լինել», «գոյություն ունենալ», 
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«գոյատևել», «կյանք վարել», «կենդանի՝ ողջ մնալ», «բնակվել, բույն դնել», 

«ոգևորվել» բազմիմաստ նշանակություններով։ Հմմտ. 

Ապրում ես, շնչում ես, դու դեռ կաս – բայց ամեն վայրկյան դու այլ ես 

(ԵՉ)։ Լո՛ւյս, լո՛ւյս զվարթ, Շաղվի՛ր, Մաղվի՛ր, Թափվի՛ր այնպես և 

այնքան խոր, Որ մենք չապրենք՝ ինչպես ձուկը (ՊՍ)։ 

Արդի հայերենում ապրել բայը «ապրումներ ունենալ», «վերապրել», 

«քաշել», «կրել», «զգալ», «վայելել» իմաստներով ներգործական սեռի 

նշանակություն է ձեռք բերել, որ պետք է համարել ռուսերեն նույնիմաստ 

(пережить) բայի պատճենումը՝ համապատասխան խնդրառությամբ. 

(пережить большую радость, – большое горе)։ 

Հմմտ. Ես զգացի, որ նա այդ պահին նորից մի քանի տանջալից 

վայրկյաններ է ապրում («Ավանգարդ»)։ 

Հմմտ. նաև դոփել բայի սեռային իմաստների իրացումները. 

Մի քանի րոպե անց, նախքան դարբասների փակվելը, ամրոցի բակում 

դոփեցին նժույգները (ԴԴ),–չբ.։ Զորապետների նժույգները կրծում են 

պողպատե սանձերը. վրնջում են ու դոփում սալահատակները՝ չորս կողմ 

կայծեր սփռելով (ԱԻ), – նբ.։ (ԱԱԲԺՀ, 685–722)։ (ԼԽՏ, 122–132)։ 

Այսպիսով, նախախորհրդային և խորհրդային շրջանների լեզվական 

փաստերի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բայական 

բառույթի խնդրառության բնագավառում արձանագրվել են որոշակի 

տեղաշարժեր. ներգործական սեռի որոշ բայեր անցել են չեզոք սեռի 

(անանցողական) նշանակության, չեզոք սեռով հատկանշվող որոշ բայեր, 

խնդրառական փոփոխություններով պայմանավորված, անցել են 

ներգործական (անցողական) բայերի շարքը, մյուս կողմից էլ՝ որոշ բայեր, 

ձեռք բերած սեռային նոր նշանակությունը համատեղելով նախկինի հետ, 

դարձել են կրկնասեռ։ 

Ընդհանուր առմամբ, հայոց լեզվի արդի շրջանում փոփոխություններ 

կատարվել են լեզվական համակարգի բառային, ձևաբանական և 

շարահյուսական մակարդակներում։ 
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ա. Բառիմաստի պատմական տեղաշարժեր 

 

Լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում բառի իմաստային 

կառուցվածքում ի հայտ են գալիս փոփոխություններ, որոնք ազդում են 

բառի իմաստային ծավալի վրա` նրան հաղորդելով նոր իմաստներ. երբեմն 

տեղի է ունենում իմաստների կորուստ, հաճախ էլ նոր իմաստը 

փոխհաջորդում է բառի ունեցած իմաստին, երբեմն էլ նոր իմաստը կարող է 

բառի նախկին իմաստի անցումը կամ շրջումը դառնալ և այլն։ Բառիմաստի 

փոփոխությունները կրում են տարժամանակյա բնույթ, այսինքն՝ դրանք 

կատարվում են լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում։ Այդպիսի 

փոփոխությունները տեսանելի են, երբ, օրինակ, համեմատում ենք 

գրաբարի և աշխարհաբարի բառային կազմի բառիմաստները (ԼԽՏ, 16–18)։ 

Այդ կարգի համեամատությունից պարզվում է, որ կան՝ 

ա) Բառեր, որոնք, ձևով նույնը մնալով և իրենց բուն իմաստը 

պահպանելով, ձեռք են բերել նոր իմաստներ կամ հարստացել են նոր 

իմաստներով. 

Աշխարհ. գրաբարում՝ 1. աշխարհ, 2. աշխարհի բոլոր կողմերը՝ բոլոր 

մարդիկ, 3. հայրենիք։ Այնուհետև ձեռք է բերել «երկրագունդ», 

«քանակությամբ շատ, մեծ քանակություն» նոր իմաստներ։ 

Բերան. գրաբարում՝ 1. բերան, 2. շրթունք, 3. անցք, 4. սկիզբ …, 

այնուհետև ձեռք է բերել «ամանի վերևի չփակված մասը», «ուտելու և 

ճաշակելու գործարան», «խոսվածքի կամ կարդալու կրկնություն» նոր 

իմաստներ։ 

Թուղթ. գրաբարում նշանակել է 1. թուղթ, 2. նամակ, այնուհետև ձեռք է 

բերել «անցաթուղթ», «արժեթուղթ», «խաղաթուղթ», «գրքի թերթ» 

իմաստները։ 

բ) Բառեր, որոնք, արտաքին հնչյունական կազմով նույնը մնալով, 

զրկվել են իրենց հիմնական իմաստից և ստացել նոր իմաստավորում. 
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Ըմբռնել. գրաբարում նշանակել է 1. բռնել, կաշկանդել, ձերբակալել, 2. 

որսը բռնել, որսալ, 3. մտքով որևէ բան ընկալել։ Այնուհետև ձեռք է բերել 

նոր իմաստներ՝ «հասկանալ, յուրացնել», «գիտակցել», «պատկերացնել»։ 

Գրիչ. գրաբարում նշանակել է 1. գրագիր, գրող, բնագիր ընդօրինակող, 

2. նկարիչ, 3. փորագրության գործիք։ Ժամանակի ընթացքում ձեռք է 

բերել «թանաքով գրելու գործիք» իմաստը։ 

Խնդրել. նախապես՝ «որոնել, փնտրել», հետագայում անցել է «հայցել, 

ուզել, աղերսել» իմաստների։ 

գ) Բառեր, որոնք ձևով փոխվել են, սակայն իրենց հիմնական իմաստը 

պահպանել են կամ համալրվել նոր իմաստներով։ 

Հասանել. գրաբարում նշանակել է 1. հասնել, 2. գալ, 3. իջնել, 4. 

հանգստանալ, 5. փնտրածը գտնել, ձեռք բերել, 6. վերահասու լինել, 7. 

հասունանալ։ Այնուհետև հասնել հնչյունակազմով ձեռք է բերել «գալ, 

տեղ հասնել, ժամանել», «մոտենալ, հավասարվել», «ժամանակին 

ներկայանալ» և այլ իմաստներ։ 

Տեսանել. գրաբարում նշանակել է՝ 1. տեսնել, 2. դիտել, քննել, 3. հոգալ, 

4. լավ նայել։ Այնուհետև տեսնել հնչյունակազմով ձեռք է բերել «տեսնելով 

մի բան ըմբռնել», «նկատել, ուշադրություն դարձնել», «հասկանալ, 

համոզվել», «մեկին այցելել» նոր իմաստներ։ (ԱՄԺՀ, 45–49)։ 

դ) Բառեր, որոնք և՛ ձևով, և՛ իմաստով փոփոխություն են կրել։ 

Յուզել գրաբարում նշանակել է 1. փնտրել, հետախուզել, խուզարկել, 2. 

տակնուվրա անել, 3. գրգռել, հարուցել։ Այնուհետև հուզել 

հնչյունակազմով ձեռք է բերել «սիրտը շարժել, հոգին ալեկոծել», 

«արծարծել, հրահրել» իմաստներ, իսկ ուզել հնչյունակազմով՝ «մի բան 

ցանկանալ, փափագել», «խնդրել», «հավանել», «աղջկա ձեռքը խնդրել», 

«մուրալ», «կարոտել», «սիրել» և այլ իմաստներ։ 

Աճիւն. գրաբարում նշանակել է «(դիակից մնացած) տաք մոխիր», 

այժմ՝ աճյուն հնչյունակազմով՝ «դիակ, մեռածի մարմին»։ 

ե) Բառեր, որոնք նախկին իմաստի նկատմամբ արտահայտում են 

հակառակ նշանակություններ։ 
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Պարապել. գրաբարում նշանակել է «անգործ մնալ, զբաղմունք 

չունենալ», այժմ՝ «մի բանով զբաղվել»։ 

Ահագին. գրաբարում՝ «սարսափազդու, ահարկու», արդի հայերենում 

անցել է «մեծ, խոշոր» իմաստների։ 

Նահատակ. գրաբարում՝ «առաջին շարքում կռվող», «հերոս», այժմ՝ 

«զոհ»։ 

Բացասել. գրաբարում՝ «բացահայտ՝ բարձրաձայն ասել», այժմ՝ 

«ժխտել»։ 

Ախոյան. գրաբարում նշանակել է «քաջ, համարձակ, կտրիճ», արդի 

հայերենում՝ «թշնամի, ոսոխ, հակառակորդ»։ 

Ապրել. գրաբարում նշանակել է «փրկվել, ազատվել», արդի 

հայերենում՝ «կյանք ունենալ, կենդանի լինել», «բնակվել, բնակություն 

ունենալ» և այլն։ (ԼԽԼԲ., 45–49)։ 

Պատմական իմաստափոխության ընթացքում փոխվում են ոչ միայն 

բառերի բառական իմաստները, այլև հասկացական–քերականական 

կարգերը. այսինքն՝ կարող են փոփոխվել նրանց առարկայական, 

հատկանշային, ընթացայնության և այլ կարգի իմաստները։ Ըստ այդմ, 

կարելի է առանձնացնել՝ 

ա) Բառեր, որոնք գրաբարյան առարկայական իմաստից անցել են 

հատկանշային իմաստի։ 

Վրաց. գրաբարում Վիրք անեզական գոյականի սեռական հոլովաձևն 

է՝ Վրաստանի. այժմ վրաց նշանակում է «վրացական»։ 

Կամաց. գրաբարում կամք անեզական գոյականի տրական հոլովաձևն 

է՝ կամքին. այժմ նշանակում է «դանդաղ»։ 

Ձեռաց. գրաբարում ձեռն գոյականի հոգնակի տրական հոլովաձևն է՝ 

«ձեռքերի», այժմ նշանակում է «անմիջապես»։ 

բ) Բառեր, որոնք ընթացայնության իմաստից անցել են հատկանշային 

կամ առարկայական իմաստների։ 

Դարձյալ. գրաբարում դառնալ բայի անցյալ դերբայն է՝ դարձեալ, այժմ 

նշանակում է «կրկին, վերստին»։ 
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Հանգուցյալ. գրաբարում հանգչիմ («հանգստանալ») բայի –ոյց 

պատճառական ածանցով անցյալ դերբայն է՝ հանգուցեալ (հանգստացնել, 

հանգստացած), այժմ՝ «մահացած, վախճանված, մեռած»։ 

Հասցե. գրաբարում՝ հասանել բայի երկրորդ ապառնին է՝ հասցէ 

(հասնելու է, հասնի, կհասնի, պիտի հասնի). այժմ՝ «բնակավայրի 

տվյալները. հասցեն»։ 

գ) Բառեր, որոնք ընթացայնության իմաստից անցել են 

վերաբերմունքային իմաստի։ 

Գուցե. գրաբարի գոգ («ասա՛») պակասավոր բայի ստորադասական 

եղանակի երկրորդ ապառնին է՝ «ասելու է, ասի, պիտի ասի, կասի» 

իմաստներով, այժմ վերաբերական է՝ «թերևս» իմաստով։ 

Կարծես. գրաբարի կարծել («կռահել, մտքում դնել, հուսալ») բայի 

ներկա ժամանակի բայաձև է, այժմ վերաբերական է՝ «երևի, թերևս» 

իմաստներով։ 

Դիցուք. գրաբարի դնել անկանոն բայի ստորադասական եղանակի 

երկրորդ ապառնին է՝ «դնելու ենք, դնենք, պիտի դնենք, կդնենք», այժմ 

վերաբերական է՝ «ենթադրենք» իմաստով։ 

Կեցցե. գրաբարի կեալ («ապրել») բայի ստորադասական եղանակի 

երկրորդ ապառնին է (կեցցէ)՝ «ապրելու է, ապրի, պիտի ապրի, կապրի», 

այժմ ձայնարկություն է՝ «ապրի՛, կեցցե՛» իմաստներով։ 

դ) Բառեր, որոնք առարկայական իմաստից անցել են 

վերաբերմունքային իմաստի. 

Իրոք. գրաբարի իր («առարկա») գոյականի հոգնակի գործիական 

հոլովաձևն է (իրօք)՝ «առարկաներով», այժմ վերաբերական է՝ «հաստատ, 

անշուշտ», իմաստներով։ 

Ի սրտե. գրաբարի սիրտ գոյականի եզակի բացառականն է (ի սրտէ՝ 

«սրտից»), այժմ մակբայ է՝ «ամբողջ հոգով՝ էությամբ» իմաստով։ 

Ի սկզբանե – գրաբարի սկիզբն գոյականի եզակի բացառականն է (ի 

սկզբանէ՝ «սկզբից»), արդի հայերենում մակբայ է՝ «վաղուց ի վեր» 

իմաստով, և այլն։ 
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Ինչպես կարելի է եզրակացնել բերված օրինակներից, պատմական 

իմաստափոխության ընթացքում փոխվում են ոչ միայն բառերի 

բառական իմաստները, այլև, դրանց հետ շաղկապված, որոշակի 

դեպքերում՝ նաև նրանց խոսքիմասային արժեքները, երբեմն էլ՝ բառի 

հնչյունական կառուցվածքը. բառիմաստի փոփոխություները առաջ են 

բերում նաև խոսքիմասային արժեքի տեղաշարժեր։ (Այս հարցին 

անդրադարձել ենք նաև «Խոսքիմասային տեղաշարժեր» բաժնում)։ 

Բառիմաստի փոփոխությունների այս դրսևորումները միմյանցից 

մեկուսացած չեն. շատ հաճախ միևնույն բառի իմաստային 

կառուցվածքում դրանք զուգորդում են միմյանց, հանդես են գալիս 

միասնաբար` իբրև մեկ ընդհանուր իմաստափոխական գործընթացի 

դրսևորումներ։ Իմաստափոխության դրսևորումների համար դժվար է 

օրինաչափություններ սահմանել, որովհետև միևնույն բառը նույն լեզվի 

մի գոյավիճակում այս իմաստային փոփոխությանն է ենթարկվում, մեկ 

այլ գոյավիճակում` ուրիշ և այլն։ Լեզվաբանության մեջ բառիմաստի 

փոփոխության վերաբերյալ ընդհանուր օրենքներ չեն սահմանվել, 

որպեսզի ընդգրկվեն բոլոր լեզուների, բոլոր բառերի, բոլոր 

ժամանակների իմաստային փոփոխությունները։ Նույնիսկ միևնույն 

լեզվի սահմաններում դժվար է որոշել, թե տվյալ բառի իմաստներից ո՛րն 

է հիմնական, ո՛րը երկրորդական (ածանցյալ), որո՛նք են 

իմաստափոխության ժամանակագրական սահմանները, ի՛նչ 

պատճառներով և ի՛նչ հաջորդականությամբ են տեղի ունեցել այդ 

փոփոխությունները, ինչպե՛ս են հարաբերում իմաստափոխության 

տեսակները միմյանց հետ և այլն։ 

 

բ. Խոսքիմասային տեղաշարժեր 

 

Լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում բառերը կարող են 

ենթարկվել ձևաբանական իմաստի ու արժեքի տեղաշարժերի կամ 

խոսքիմասային փոխանցման, որ լեզուներում ընթացող բառային կազմի 

փոփոխության ու համալրման դրսևորումներից է։ Այդ իրողությունը 
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դիտվում է ձևաբանաշարահյուսական բառակազմության մի տեսակ, որ 

ենթադրում է սերիչ կաղապարներից նոր բառերի կազմություն՝ 

ձևաբանական ու շարահյուսական հատկանիշների փոփոխություններով 

(զրոյական ձևույթով)։ Բառերի ձևաբանական իմաստի ու արժեքի 

տեղաշարժերի ընթացքում խոսքիմասային որոշակի արժեք ունեցող 

բառերը, հեռանալով նախնական բառիմաստից ու խոսքիմասային 

արժեքից, կարող են անցնել այլ խոսքի մասի՝ ձեռք բերելով վերջինիս 

բառաքերականական հատկանիշները։ Այդ կարգի փոփոխությունները 

արձանագրվում են, երբ համեմատում ենք գրաբարի և ժամանակակից 

հայերենի բառային կազմի բառիմաստներն ու խոսքիմասային 

արժեքները։ Ըստ այդմ, խոսքիմասային տեղաշարժերը լեզվի 

պատմական զարգացման հետևանք են և կրում են տարժամանակյա 

բնույթ։ Պայմանավորված տեղաշարժերի մասնակի կամ լիակատար 

բնույթով՝ տարբերակվում են խոսքիմասային փոխանցում և 

խոսքիմասային տարարժեքություն հասկացությունները։ 

Քանի որ խոսքիմասային փոխանցումները կրում են տարժամանակյա 

բնույթ, ուստի դրանք բնութագրելիս պետք է դիմել լեզվի զարգացման 

տարբեր գոյավիճակներին։ Բառերի իմաստաարժեքային դաշտում 

կատարվող տեղաշարժերը, որպես քանակական ու որակական 

գործընթացի դրսևորումներ, բնութագրվում են անցման լիակատար 

աստիճանով։ Լիակատար տեղաշարժերը ձևաբանական փոխանցումներ 

են, քանի որ բառերը զրկվում են նախկին իմաստից ու արժեքից և ձեռք են 

բերում ձևաբանական նոր արժեք՝ բնութագրվելով նոր 

բառաքերականական հատկանիշներով։ 

Խոսքիմասային լիակատար տեղաշարժերի դեպքում բառույթը ձեռք է 

բերում ձևաբանական նոր իմաստավորում՝ շարահյուսական 

մակարդակում կատարելով նոր արժեքին հատուկ պաշտոններ։ 

Իմաստաարժեքային այդ կագի տեղաշարժերը բացատրվում են մի շարք 

գործոններով. 

1. Որոշչային կիրառություն. որոշ գոյականներ լեզվի պատմական 

զարգացման ընթացքում ձեռք են բերել ածականի խոսքիմասային արժեք։ 
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Այսպես, սառն, պաղ, պարթև բառերը գրաբարում գոյական են, արդի 

հայերենում՝ ածական։ Հմմտ. Եւ ձիւն, և սառն և կարկուտ և մրրիկք՝ թէ 

յայլմէ արարչէ էին, որ կոչէր զնոսա հոգին ի փառատրութիւն (Եզն. 195), – 

գոյական։ Ննջեմ գազանների տաքուկ թևերի տակ, Նրանց սառն աչքերից 

սառը մի ջուր խմեմ (ՌԴ),– ածական։ 

2. Բառաձևի բառական ու քերականական իմաստի մթագնում. 

նյութական բովանդակություն ունեցող խոսքի մասերից առաջացել են 

ինչպես լիիմաստ, այնպես էլ սպասարկու բառեր։ 

Այսպես, գրաբարի Հայք, Պարսք գոյականների սեռական 

հոլովաձևերը՝ Հայոց, Պարսից, արդի հայերենում ածականներ են՝ 

«հայկական», «պարսկական» իմաստներով։ Այդպես էլ գրաբարի 

գոյականի որոշ հոլովաձևեր արդի ըմբռնումով արդեն ածական, մակբայ 

կամ վերաբերականներ են, հմմտ. խելօք – խելոք (ածական), ի բնէ – ի բնե, 

ի ծնէ – ի ծնե, դուրս, ցմահ, ցարդ, ցայժմ, առժամ, առայժմ, ցայսօր 

(մակբայ), իրաւ – իրավ, հարկաւ – հարկավ, ի հարկէ – իհարկե 

(վերաբերական)։ 

Գրաբարյան բայական համակարգի որոշ թեք ձևեր այժմ անցել են այլ 

խոսքի մասերի շարքը, հմմտ. դարձեալ – դարձյալ, դիտմամբ (մակբայ), 

կարծեցեալ – կարծեցյալ, անիծեալ – անիծյալ (ածական), հասցէ – հասցե 

(գոյական), առթիւ – առթիվ, շնորհիւ – շնորհիվ, նկատմամբ (կապ) և այլն։ 

3. Փոխանուն կիրառություն. գրաբարի որոշ ածականներ ձեռք են 

բերել գոյականի խոսքիմասային արժեք, ինչպես՝ աճական, թռչուն, 

լուղակ // լողակ, զեռուն, աշխարհազօր – աշխարհազոր, բանակռիւ – 

բանակռիվ, ժողովական, լուսածագ, ծաղրածու, խեղկատակ և այլն։ Հմմտ. 

ա) գոյական. Ուր առնէր Գրիգոր զմկրտութիւնսն աշխարհազօր 

բազմութեան (ՆՀԲ)։ Իբր զփայլուած լուսածագ բոցոյ բորբոքման (ՆՀԲ)։ 

բ) Ածական. Երիտասարդ և ալևոր, ով ընդունակ է զենք շարժել, ելան 

աշխարհազոր (ՆԶ)։ Լուսածագի ծիրանավառ մշուշում կայծկլտացին 

ճաճանչները ցան ու ցիր (ՎՏ)։ 

4. Ստուգաբանական իմաստի մթագնում. հատկանշային որոշ բառեր 

(ածականներ) ձեռք են բերել առարկայացված հասկացության իմաստ և 
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անցել գոյականների շարքը. գոյականի իմաստային կառուցվածքում 

ստուգաբանական (հատկանշային) իմաստը այլևս չի գիտակցվում։ 

Այսպես, գրաբարում՝ հրացան «հուր սփռող», օդաչու «օդում ճախրող՝ 

թռչող» բառերն ածական են, արդի հայերենում՝ գոյական. հրացան «ձեռքի 

հրազեն», օդաչու «օդանավ վարող անձ»։ Հմմտ. Արկանեն ի հրացան հնոց 

տանջանաց (ՆՀԲ), – ածական։ Կախ տվավ սնին սև հրացանը սև օձի 

նման (ՀԹ), – գոյական։ (ԼԽՏ, 54–99)։ 

Հաճախ փոխանցումները բնութագրելիս դժվար է ցույց տալ վերոնշյալ 

գործոններից մեկի որոշիչ դերը, քանի որ փոխանցումների հիմք կարող 

են դառնալ մեկից ավելի իմաստափոխական գործոններ։ 

 

գ. Խոսքիմասային տարարժեքություն 

 

Խոսքիմասային փոխանցումների միջին օղակում բառերը կարող են 

համատեղել նախկին և նոր խոսքիմասային արժեքի հատկանիշները։ Այդ 

դեպքում միևնույն բառույթն իր իմաստային կառուցվածքով ձեռք է 

բերում բազմիմաստություն, խոսքիմասային նշանակությամբ՝ 

տարարժեքություն։ Այդպիսի միավորները կոչվում են խոսքիմասային 

տարարժեք բառեր, իսկ քերականական իրողությունը՝ խոսքիմասային 

տարարժեքություն։ 

Եթե խոսքիմասային փոխանցումներն ընթանում են լեզվի 

տարժամանակյա կտրվածքում, ապա խոսքիմասային տարարժեք 

բառերը ձևավորվում են լեզվի համաժամանակյա գոյավիճակում։ 

Խոսքիմասային տարարժեք բառերը հավասարապես կարող են հանդես 

գալ մեկից ավելի ձևաբանական արժեքներով. հայերենում արմատական 

բառերի խոսքիմասային իմաստներն արտահայտության պլանում 

նշույթավորված չեն, ուստի դրանք առանց ձևակազմական 

փոփոխությունների շարահյուսական մակարդակում ստանում են 

տարբեր դերեր։ Խոսքիմասային տարարժեք բառերը կարելի է 

խմբավորել՝ ելնելով տվյալ բառույթի երկատված արժեքների 

գործառական հաճախականությունից։ Ըստ այդմ, արդի հայերենում 
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կարելի է առանձնացնել այդ կարգի միավորների երկու խումբ՝ 

խոսքիմասային երկարժեք և եռարժեք բառեր։ 

Արդի հայերենում գործառվող խոսքիմասային տարարժեք բառերը 

բաժանվում են երկու խմբի. դրանց մի շերտը գրաբարյան ժառանգություն 

է, որ ձևավորվել է գրաբարի համաժամանակյա մակարդակում, մյուս 

շերտը ձևավորվել է լեզվի զարգացման տարժամանակյա կտրվածքում 

(գրաբար – արդի հայերեն ժամանակահատվածում) (ԼԽԽ, 41–57)։ 

Դիտարկենք այդ շերտերն առանձին – առանձին։ 

l. Համաժամանակյա տարարժեք բառերը ժամանակակից հայերենին 

են փոխանցվել գրաբարից։ Այդպիսի բառերը ցուցաբերում են երկարժեք և 

եռարժեք համատեղումներ։ 

1. Խոսքիմասային երկարժեք բառեր. 

Գրաբարում գոյական // ածական արժեքների համատեղումով հանդես 

են գալիս հետևյալ բառերը՝ այրի, աղքատ, գող, ծեր, կոյր, մութ, 

աղեղնաւոր, դրացի, լեռնական, ծերունի, այրասպան, աթոռակից, 

բերդակալ, բժշկապետ, զինակիր, մեծամեծ և այլն։ Հմմտ. 

Կոյր – 1. «չտեսնող» (ած.). Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք (Եղ., 14)։ 2. 

«տեսողությունից զուրկ մարդ» (գոյ.). Կոյր զրկի ի ճառագայթից 

արեգական (Եղ., 14)։ 

Ծերունի – 1. «ծեր, ալևոր, տարիքով» (ած.). Ո՞ղջ իցէ հայրն ձեր 

ծերունի (Ծննդ.)։ 2. «պատվարժան այր, ծեր մարդ» (գոյ.). Յոր խնայեալ 

որպէս ի ծերունի և ի քեռայր՝ ետ տանել ի Գաղղիաս հանդերձ երկաթի 

կապանօք (Խոր., 237)։ 

Արդի հայերենում. 

Կույր – 1. Ու խոլ խարխափեց մարդը տակավին, ինչպես կույր հավքը 

հողմերի թևին (ՀՇ)՝ ( ած.)։ 2. Նա գրկեց ինձ և ինչպես կույրը շոյեց դեմքս 

(ԱԲ)՝ ( գոյ.)։ 

Ծերունի – 1. Ներս մտավ Նազիաթ, որ միշտ այցի էր գալիս ծերունի 

բանաստեղծին (ԱԻ)՝ (ած.)։ 2. «Կանգնեցե՛ք»,– գոչեց վրձինը ձեռքին 

կախարդ ծերունին հուզված տարերքին (ՀԹ)՝ (գոյ.)։ 
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Գրաբարում – ածական // մակբայ արժեքներ են համատեղում՝ բարձր, 

զուր, լաւ, ծանր, մեղմ, խաղաղ, անլռելի, անկասելի, բարձրաձայն, 

միահամուռ, սրտատրոփ և այլ բառեր։ Հմմտ. 

Մեղմ – «նվազ, հանդարտ» (ած.). Ձայն մեղմոյ օդոյ (Գ. Թագ.)։ 2. 

«լուռումունջ, ցածր, շշուկով» (մկբ.). Մեղմ երթայր, զի թոյլ տացէ մեռանել 

մանկանն, և ապա երթայցէ (ՆՀԲ)։ 

Բարձրաձայն – 1. «բարձրագոչ, բարձրահունչ» (ած.). Եւ ասէ Յուդիթ 

բարձրաձայն բարբառով (Յուդթ.)։ 2. «բարձր՝ ամենքին լսելի ձայնով» 

(մկբ.). Ազդ առնէր բարձրաձայն (Ագաթ., 236)։ 

Արդի հայերենում – 

Մեղմ –1. Նրա ժպիտը մեղմ էր ու դողդոջ, Ինչպես լուսնյակի հմայքը 

տխուր (ՎՏ)՝ (ած.)։ 2. Արձակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց 

(ՎՏ)՝ (մկբ.).։ 

Բարձրաձայն – Եվ բարձրաձայն աղաղակը թնդացրեց մեր աշխարհը 

(ՀՀ)՝ (ած.)։ Նա կարդում էր հափշտակված, կարդում էր բարձրաձայն 

(ԵՉ)՝ (մկբ.)։ 

Գրաբարում – մակբայ // շաղկապ արժեքներ են համատեղում իբր, 

ապա և այլ բառեր։ Հմմտ. 

Ապա – 1. «հետո, այնուհետև» (մկբ.). Ապա յանապական կրօնս 

փոխեալ՝ զարմանալի երևէր (Փարպ., 13)։ 2. «ուրեմն» (շղկպ.). Եւ եթէ ձեօք 

դատի աշխարհ՝ ապա ոչ էք արժանի անարգ ատենից (Փարպ., 22)։ 

Արդի հայերենում – 

1. Չե՞ս տեսնում՝ գուժկան են եկել, վա՛յ մեզ, – ապա դարձավ Եղիշեին 

(ԴԴ)՝ (մկբ.)։ 2. Եթե նա չի սիրում Վասակին, ապա ինչո՛ւ է բարի գիշեր 

ասում այդքան մտերիմ եղանակով (ՆԶ)՝ (շղկպ.)։ 

Ինչպես երևում է երկարժեք բառերի նկարագրությունից, նրանց 

երկատված արժեքները բաշխվում են թե՛ նյութական բովանդակություն 

ունեցող խոսքի մասերի, և թե՛ դրանց ու սպասարկու բառերի միջև։ 

2. Խոսքիմասային եռարժեք բառեր. 

Գրաբարում ածական // գոյական // մակբայ արժեքների 

համատեղումով հանդես են գալիս իմաստուն, սուտ և այլ բառեր։ Հմմտ. 
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Իմաստուն – 1. «գիտուն, խելամիտ, հանճարեղ, ճարտար» (ած.). Առ 

անտի կին մի իմաստուն (Բ Թագ.)։ 2. «փիլիսոփա, իմաստասեր, 

գիտնական» (գոյ.). Լեզու յիմաստնոց գիտէ զբարիս (Առակ).)։ 3. 

«իմաստնապես» (մակբայ). Զայս գործ ոչ իմաստուն գործեցեր (Եղ., 62)։ 

Արդի հայերենում. 

1. Ուզեցի սիրել շշուկն իմաստուն Արևանման, արնավառ խոսքի (ԵՉ)՝ 

(ած.)։ 2. Գիտունների և իմաստունների հետ վեճի մտավ (ԱԻ)՝ (գոյական)։ 

3. Ես ասում եմ՝ իմաստուն վարվեց արքան (ՆԶ)՝ (մկբ.)։ 

Գրաբարում մակբայ // ածական // նախադրություն արժեքներ են 

համատեղում մօտ, գաղտ, հեռի բառերը։ Հմմտ. 

Մօտ. 1. «մերձ, մոտիկ. մոտենալով, մոտեցնելով» (մկբ.). Յորժամ մօտ 

հասանէ ի նմա՝ լնու (Եզն., 207)։ 2. «առընթեր, կից» (նխդր.). Մի՛ 

արածեսցին մօտ ի լեառնն (Ելք.)։ 3. «մոտավոր, մոտիկ» (ած.). Զանցաւորդ 

գնեցեր, զոր և զայդ ընդ մօտ աւուրս կորուսանելոց ես (Եղ., 137)։ 

Արդի հայերենում – 1. Ծերունին դողդոջուն մատներով քաշեց 

հրացանի ձգանը, սակայն մոտ կրակեց (Մամուլ)՝ (մկբ.)։ 2. Քաղաքներից 

ու գյուղերից, ստեպներից հեռու ու մոտ՝ Եկել էին նրանք նորից … (ԵՉ)՝ 

(ած.)։ 3. Լիլիթը, աղբյուրի մոտ նստած, նայում էր դրախտի աստղազարդ 

երկնքին (ԱԻ)՝ (կապ)։ 

Ինչպես նկատելի է, եռարժեք բառերը նույնպես համատեղում են թե՛ 

նյութական խոսքի մասերի և թե՛ սպասարկու բառերի քերականական 

իմաստներ։ 

Դիտարկված լեզվական միավորների ձևավորման գոծընթացում 

պատմական գործոնը դեր չի խաղացել. բառիմաստի տարժամանակյա 

քննությունը ցույց է տալիս, որ դրանք գրաբարյան բառիմաստներով և 

ձևաբանական երկատված արժեքներով փոխանցվել են լեզվի 

զարգացման հաջորդ գոյավիճակներին. միջին հայերենում այդ բառերը 

ևս պահպանում են գրաբարյան երկատված իմաստներն ու արԺեքները։ 

Լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում բառույթի երկփեղկված 

արժեքներից մեկը կարող է դուրս գալ։ Լեզվի տարժամանակյա 

դիտվածքում այդ կարգի միավորները ցուցաբերում են երկարժեք–
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միարժեք հարաբերություններ, որ պայմանավորված է բառիմաստի 

նեղացման գործոնով։ 

Գրաբարում անապատ, ծիրանի, բազմական բառերը հանդես էին 

գալիս ածականի և գոյականի խոսքիմասային երկատված արժեքներով։ 

Հմմտ. 

Անապատ – 1.«ամայի, անշեն, անմարդաբնակ» (ած.). Տանել զնոսա 

հեռի ի քաղաքէն յանկոխ և յանապատ տեղի (Փարպ., 88)։ 

2.«անմարդաբնակ վայր՝ տեղ» (գոյ.). Եվ բարձեալ վաղվաղակի 

գրաստուց՝ փոխէին յայլ տեղի յանապատին (Փարպ., 103)։ 

Ծիրանի – ած. «բոսոր, կարմրավուն, վարդագույն». Ծածկեսցեն զնա 

հանդերձիւ համակ ծիրանեաւ (Թուոց.), գոյ. 1. «ծիրանի կարմիր ներկ՝ 

գույն». Քաղելով առ ծովեզերբն զկոնքեղն և նովաւ կազմէին զծիրանին 

(ՆՀԲ)։ 2. «արքայական զգեստ». Եւ հրամայէ գրել զնա Արշակունի և 

զգեցուցանել ծիրանիս և թագ կապել (Խոր., 225)։ 

Արդի հայերենում այդ բառերը հիմնականում գոյական անուններ են։ 

Հմմտ. Նրա հետևում լոկ անապատն էր փռված հոլանի՝ լույսերի ծոցում 

(ԱԻ)։ Եվ ոսկեփրփուր ծիրանին ուսին Աբու Մահարին՝ մեծ 

բանաստեղծը, Թռչում էր անդուլ … դեպի արևը, անմահ արևը (ԱԻ)։ 

II. Տարժամանակյա տարարժեք բառեր, որոնք իմաստի ու արԺեքի 

մասնակի տեղաշարժերի են ենթարկվել լեզվի զարգացման 

տարժամանակյա կտրվածքում՝ գրաբար–արդի հայերեն 

ժամանակահատվածներում։ Այդ շերտի բառերն առաջացել են որոշակի 

օրիանաչափությամբ։ 

Ա. Բառույթի խոսքիմասային արժեքը երկփեղկվել է։ Բառույթի 

խոսքիմասային արժեքների երկփեղկումը ձևաբանական մասնակի 

տեղաշարժերի հետևանք է, որ դիտարկելի է լեզվի տարժամաակյա 

կտրվածքում։ 

Այսպես, գրաբարում հետախոյզ, դասալիք, եղեռնագործ, լուսաւորիչ, 

մադասպան բառերն ածական էին, որոնք լեզվի զարգացման արդի 

փուլում համատեղում են նաև գոյականի խոսքիմասային արժեք։ 
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Հմմտ. գրբ. հետախոյզ. «հետքերը զննող՝ փնտրող». Մեզ իբրու շանց 

հետախուզից քննելի է (ՆՀԲ), – ած.։ 

Արդի հայերենում արդեն ձեռք է բերել նաև գոյականի իմաստ ու 

արժեք՝ «հետախուզության գնացող զինվորական, գործակալ» 

նշանակություններով։ Հմմտ. Հետախույզ աչքերը դժվարանում էին 

դիտելու, թե ով էր տիկնոջ խոսակիցը (Ր)՝ (ած.)։ Կրակովն իր 

հետախույզների հետ մտավ ամեն ծակուծուկ՝ դիվերսանտին գտնելու 

հույսով, բայց իզուր (ՍԽ)՝ (գոյ.)։ 

Բ. Երկփեղկված արժեքներից մեկը դարձյալ երկատվել է. լեզվի 

տարժամանակյա կտրվածքում բառույթի երկատված արժեքներից մեկը 

ծավալի առումով փոփոխություններ է կրել, որ հանգեցրել է նոր արժեքի 

ձևավորման։ 

Այսպես, գրաբարում անդորր բառը համատեղում էր գոյական // 

ածական արժեքներ. հմմտ. 1. «անդորրություն, հանգստություն» (գոյ.). 

Յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր (ՆՀԲ)։ 2. «դյուր, հանգիստ, 

հանդարտ» (ած.). Յոյժ անդորր են ինձ պատուիրանք քո (ՆՀԲ)։ 

Ժամանակի ընթացքում անդորր բառի հատկանշային իմաստի մեջ 

զարգացել է մակբայական նշանակություն՝ «հանգիստ կերպով, 

հանդարտորեն». արդի հայերենում այն համատեղում է գոյական // ածական 

// մակբայ խոսքիմասային իմաստներ։ Հմմտ. …ու երկարի այն անդորրը 

շուքիդ նման (ՊՍ)՝ (գոյ.)։ Եվ ղողանջները ծորում քաղցրալուր, ողողում էին 

դաշտերը անդորր (ԱԻ)՝ (ած.)։ Եվ քարավանը … Դեպի երազուն և կապույտ 

հեռուն հոսում էր առաջ հանգիստ ու անդորր (ԱԻ)՝ (մկբ.)։ 

Խոսքիմասային տարարժեք բառերը որպես բառարանային 

միավորներ, բնագրից դուրս, ընդհանուր ձևով, համատեղում են տարբեր 

խոսքիմասային իմաստներ ու արժեքներ, սակայն դրանց երկատված 

իմաստներն ու արժեքները հստակ տարբերակվում են առանձին 

կիրառությամբ. ձևաբանական արժեքի բաշխումը կատարվում է 

շարահյուսական մակարդակում, քանի որ իմաստազատիչ մյուս 

գործոնները տվյալ դեպքում չեզոքանում են։ (ԼԽԽ, 36–57)։ 
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7. Լ. Խաչատրյան, Լեզվաբանության ներածություն, Ե., 2008։ 

8. Ալ. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե.,1993։ 

 

2. ´²è²ä²Þ²ðÜ Àêî Ì²¶Ø²Ü 
 

Բառապաշարի ծագումնաբանական դասակարգումը կատարվում է 

պատմական մոտեցումով, քանի որ ցանկացած լեզվի բառային կազմի 

համալրումը կրում է տարժամանակյա բնույթ. հետևաբար անհրաժեշտ է 

տվյալ լեզվի բառային կազմում առանձնացնել նրա տարբեր 

գոյավիճակներում և տարբերակներում ի հայտ եկած բառային 

համալրումները։ Այսպիսի մոտեցման դեպքում հայերենի բառային 

կազմում առանձնացնում են հետևյալ ծագումնաբանական շերտերը։ 

 

Բնիկ հայերեն բառեր – Լեզուների բառապաշարը պատմականորեն 

ձևավորվում է տարբեր ակունքներից. բառային կազմի 

ծագումնաբանական դասակարգումը նպատակ ունի բացահայտելու 

բառերի բոլոր խմբերը (շարքերը, շերտերը), որոնք լեզվի մեջ հայտնվել են 

նրա զարգացման հետևանքով։ Ըստ այդ մոտեցման, ժամանակակից 

արևելահայ գրական լեզվի մեջ զանազանվում են ծագումնաբանական 

հետևյալ բառաշերտերը։ 

 

Ընդհանուրհայերենյան բառաշերտ – Այն բառերն են, որոնք առկա են 

հայերենի բոլոր վիճակներում, ինչպես` մարդ, հայր, մայր, քույր, եղբայր, 

հաց, ջուր, քար, փայտ, ծառ, գլուխ, աչք, տուն, օդ, ուտել, գալ, տանել, 
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բերել, ես, դու, մեկ, երկու, աստղ, լուսին, մեծ, փոքր, լայն, կարճ, շուտ, 

արագ ևն։ 

Գրաբարյան բառաշերտ – Այս շերտի մեջ մտնող բառերը 

տարբերակվում են` ա) գրաբարից եկող ընդհանուր գրական բառեր 

(ժառանգաբար անցած), ինչպես` ծաղկավառ, արյունարբու, 

շաղակրատել, վարդապետ, գեղմ, բազում, գույժ, էակ, քերական, 

փիլիսոփա, ամբիոն, ճաճանչ, եթեր, հռետոր, տենչ, մոլեգին, մրցանակ և 

այլն, բ) գրաբարից փոխառյալ բառաշերտ (ոչ ժառանգաբար, այլ 

գրողների կամ մտավորականների կողմից վերցվել են ուղղակի 

գրաբարից և գործածվել տարբեր հաճախականությամբ), ինչպես` 

կորուսիչ, հոգնաբեղուն, ծիծաղախիտ, պատվասիրել, քաղաքամայր, 

կորովամիտ, խոտաճարակ, գազանատեսակ և այլն, գ) 

գրաբարաբանություններ (ոչ միայն բառեր, այլև կապակցություններ, 

դարձվածքներ, քերականական ձևեր, ոճական արտահայտություններ և 

այլն), ինչպես` ի խորոց սրտի, ի միջի այլոց, ըստ այդմ, ընդ որում, 

համենայն դեպս, ի փառս, ի սրտե, երիցս նզովյալ, խնդրո առարկա, 

հականե–հանվանե, ակն ընդ ական` ատամն ընդ ատաման, ձայն 

բարբառո հանապատի, բերան ճշմարտության, չարության սերմ և այլն։ 

Միջինհայերենյան բառաշերտ – Այն բառերն են, որոնք փոխանցվել են 

լեզվի զարգացման միջին հայերեն գոյավիճակից։ Դրանցից են` 

աղվեսագիրք, դատաստանագիրք, պարոն, մարաջախտ, կտրիճ, կանթ, 

կոթ, հենց, ճորտ, մասուր, մշուշ, պարոն, աղ ու հաց, ցույց տալ, անուն 

հանել, ահ ու դող, աջ ու ձախ, դեղ ու ճար, կերուխում, ուժ առնել, արաղ, 

դահեկան, չինար և այլն։ 

Արևմտահայերենյան բառաշերտ – Այն բառերն են, որոնք արևմտահայ 

գրական լեզվից անցել են արևելահայերենին, ինչպես` աճապարել, 

լրագրող, զբոսաշրջիկ, լոլիկ, փառատոն, դափնեկիր, տնօրեն, հարկավ, 

ազատական, ազգասեր, աղջնակ, դեղատուն, դարմանատուն, ետքը, երթալ, 

համայնավար, համույթ, հավկիթ, ճերմակ, սեպել, քաղցրանուշ և այլն։ 

Փոխառություններ – Հայերենի փոխառությունների հարցերով զբաղվել 

են Հր. Աճառյանը, Գ. Ջահուկյանը և ուրիշներ։ Գ. Ջահուկյանը, 
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խորացնելով Հր. Աճառյանի տեսակետները նախագրային հայերենում 

կատարված բառային փոխառությունների վերաբերյալ, գրեթե սպառիչ 

մեկնաբանություն է տվել փոխառությունների տեսությանը։ Նա 

հանգանորեն ուսումնասիրել է հայերենի և այլ լեզուների սերտ 

առնչությունները հայերենի կազմավորման ակունքներում և փաստերով 

հիմնավորել այն տեսակետը, որ հայերենի նախագրային շրջանում 

փոխառություններ կատարվել են խուռական, ուրարտական, սեմական, 

ակկադական, ասորական, արաբական, իրանական, քարթվելական, 

աբխազ–ադըղեական, նախյան–դաղստանյան, հունական, լատինական և 

այլ լեզուներից (թեև որոշ լեզուների հետ բառային որոշակի 

ընդհանրություններ համարում է հեռավոր ցեղակցության՝ նոստրատիկ 

ընդհանրության հետևանք)։ 

Այդ լեզուներից կատարված փոխառություններից են՝ 

Խուռական (խուռիերեն) – անագ, խնձոր, խոռ (ժլատ), նուռն, տուղտ 

(բույսի տեսակ), խաղող։ 

Ուրարտական – բաբայ (բլուր), բուրգն, խարխարեմ (քանդել, 

խախտել), ծով, սան, ուղտ։ 

Սեմական (ասուրական) – Սեմական լեզուների հյուսիսային ճյուղի 

մեջ մտնում են ակկադերենը (իր երկու բարբառներով՝ ասուրերեն ու 

բաբելերեն) և արամեերենը, հարավային ճյուղի մեջ՝ արաբերենը և 

հաբեշերենը։ 

Գ. Ջահուկյանը սեմական փոխառությունների բաժնում միասնական 

ձևով ներկայացնում է ակկադական (ասուրական, բաբելական) և 

արամեական փոխառյալ բառերը. 

աբեղայ, աղխ (փականք, ունեցվածք, բազմություն, ցեղ, զարմ, 

ժողովուրդ), այպն (ամոթ), անոթ, առնետ, աքսոր, բարկ (կայծակ), բերդ, 

բուռ (կիր, գաջ), գագաթն, գաղութ, գուբ (փոս, հոր), դար (տևողություն), 

զույգ, խանձարուր, խանութ, խ(ի)լայ (ընծայ, կանացի շղարշ), խլուրդ, 

խմոր, ծարիր (աչքի ներկ), ծնծղայ, ծոմ, ծրար, կաթսայ, կապար, կացին, 

կաւատ (միջնորդ), կիր, կղզի, կմախք, կնիք, կշիռ, կոզեռ (երեխա, ուղտի 

ձագ), կոթող, կուպր, հալաւ (զգեստ), հաշիւ, հեթանոս, հրեայ, ձէթ, ձիւթ, 
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ղեկ, մագաղաթ, մակաղ (ոչխարի փարախ), մահիճ, մանանայ, մանգաղ, 

մաշկ, մաքս, մծղնեայ (աղանդ), մտրակ, շաբաթ, շալակ (պարկ, 

պատգարակ), շամփուր, շաւիղ, շափիղայ, շեփորայ, շղթայ, ոլոռն, 

ուրբաթ, պախրէ, պատ, սակուր (զենք), սանդ (աղալ), սատանայ, սափրել, 

սխրանալ (հիանալ), սկահ (սկիհ, բաժակ), սուսեր, սրիկայ, սրովբէ, 

տարի, տերեւ, տղայ, ցեց, ցից, փիլիսոփայ, փոխ, փրկել, քաղդեայ, քանուն 

(քանոն), քանքար, քարոզ, քաւշ (արու այծ), քերովբէ, քնար, քուեայ (խիճ՝ 

վեգ՝ ձայներ հաշվելու համար), քուրմ և այլն։ 

Արաբական– ազապ, ալքիմիա, աճպարար, անագ, ափիոն, ատլաս, 

բադրիջան, բալասան, գազար, թաս, խիկար, խումար, խսիր, կավատ, 

կլայեկ, կողպել, հաշիշ, հինա, հուրի, ճիտ, մելիք, մզկիթ, մկրատ, մումիա, 

մունետիկ, նաղաշ, նարինջ, նոպա, ռեհան, սադափ, սնդուկ, սուլթան, 

քիմիա և այլն։ 

Իրանական – հրեշտակ, հրաման, հրապարակ, հրավեր, հրաժեշտ, 

պատգամ, պատասխան, պատմուճան, պատգարակ, պատնեշ, 

պատուհաս, պատկեր, պատկան(ել), պատվանդան, պարեգոտ, պարտեզ, 

պարս, պարզ, պարսիկ, պարիսպ, պարկեշտ, բանակ, դերձակ, 

ճախարակ, նիզակ, բամբակ, մուշտակ, դաստակ, նամակ, աշխարհ, 

իշխան, զոր(ք), զեն(ք), բազե, կապիկ, մողես, հովազ, սիրամարգ, վագր, 

վարազ, վիշապ, թութ, կաղամբ, փիղ, կնճիթ, հասմիկ, մանուշակ, նոճի, 

շաղգամ, սոխ, վարդ, վարունգ, ապակի, արճիճ, գոհար, զմրուխտ, ժանգ, 

խունկ, նավթ, պողպատ, բազուկ, գես, երակ, ճակատ, բժիշկ, դարման, 

մահ, ազդ, դայակ, երիտասարդ, հարազատ, հարևան, պապ, պառավ, 

օտար, աշակերտ, գուսան, դաստիարակ, դպիր, խրատ, հանճար, 

մատյան, նկար, վարդապետ, բախտ, բագին, դրախտ, դև, դժոխք, 

կախարդ, մարգարիտ, մեհյան, նվեր, տաճար, մաճ, փեթակ, գոմեշ, 

դահլիճ, դարբաս, զնդան, պատշգամբ, սրահ, ախոռ, ամբար, ավազան, 

բանտ, գանձ, թանկ, ապարանջան, աստառ, գրպան, թագ, կերպաս, 

շապիկ, կարագ, ճաշ, շաքար, պանիր, բաժակ, բարձ, գահ, կուժ, ճրագ, 

մոմ, շիշ, տաշտ, դրամ, ժամ, հազար, փող, աշխարհ, դաշտ, անտառ, 

դեսպան, իշխան, ոստիկան, պետ, սեպուհ, սպարապետ, դատ, գունդ, 
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դրոշ, թշնամի, զրահ, սաղավարտ, կապույտ, կարմիր, ճերմակ, սև, 

սպիտակ, ամբարիշտ, անուշ, պատիվ և այլն։ 

Հունական – ադամանդ, ամբիոն, արգասիք, ափսե, բաղանիք, 

բարբարոս, բուրգ, բեմ, բյուրեղ, գաղափար, գավաթ, դափնի, եթեր, 

եկեղեցի, եպիսկոպոս, զեփյուռ, զմուռս, թատրոն, լապտեր, լիտր, 

կաղապար, կանոն, կարկին, կանթեղ, կաթողիկոս, կրկես, կենտրոն, 

կիթառ, կլիմա, հակինթ, հյուլե, հյուպատոս, հերետիկոս, հռետոր, 

մանյակ, մաթեմատիկոս, մեղեդի, մետաքս, մարտիրոս, մղոն, մյուռոն, 

նեկտար, պանդոկ, պնակ, պոետ, ռետին, սաղմոս, սատրապ, ստամոքս, 

տաղանդ, տետր, տիպ, տիտան, տոմար, տոմս, րոպե, քարտեզ, 

քարտուղար և այլն։ 

Եբրայական – ալելուիա, ամեն, գեհեն, եդեմ, մեսիա, հոբելյան, 

հոբելյար, Օվսաննա և այլն։ 

Լատինական – արկղ, բաստեռն (գահավորակ), կայսր, կառք, ղենջակ 

(սրբիչ), մարգարիտ, պան (բլիթ), սիտղ (դույլ), սկուտղ (սկուտեղ), մուսա 

և այլն։ 

Քարթվելական – Հարավկովկասյան լեզվաընտանիք, որ ներկայացված 

է երեք լեզուներով՝ վրացերեն, զաներեն (երկու հիմնական բարբառով՝ 

ճաներեն կամ լազերեն և մեգրելերեն) և սվաներեն։ Այդ լեզուներից 

կատարված փոխառություններից են՝ 

լակոտ, խամուր (խամրիլ), խծուծ (կանեփի մնացորդ), խոճ (խոճկոր), 

խրամ (պատի վրա բացվածք), ճանճ, ճիպռ (ճպուռ), ճկույթ, ոչխար, աբեթ, 

բակ, զզվել, զր (–ոյց), խոփ, ծանր, հոռի (ամսանուն), կրճ(տ)ել, չանչ (չեչ), 

սահմի (ամսանուն) և այլն։ 

Աբխազ–ադըղեական – Արևմտակովկասյան լեզվաընտանիք, որի մեջ 

մտնում են աբխազերենը, ուբիխերենը, ադըղեերենը և կաբարդիներենը։ 

Այդ լեզուներից կատարված փոխառությունները զգալիորեն քիչ են։ Հր. 

Աճառյանը հավանական է համարում հունաբան հայերենում գործածված 

եզ «մեկ» (որից՝ եզակի) բառը։ 

Գ. Ջահուկյանը հնարավոր է համարում նաև այլ բառերի 

արևմտակովկասյան ծագումը, ինչպես՝ պիշ, պշնուլ (բրբ. պլշել 
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«ակնապիշ նայել»), սեամ (սեմ, շեամ, շեմ)։ Մի շարք համընկնումներ էլ 

նա համարում է կա՛մ պատահական, կա՛մ հնդեվրոպական լեզուներից 

արևմտակովկասյան լեզուների հնագույն փոխառությունների հետևանք. 

արգել, ափն, բզկտել, գետին, կնճիռն, մեծ (ԳՋՀԼՊ, 602–603)։ 

Նախյան–դաղստանյան – Արևելակովկասյան լեզվաընտանիք, որի մեջ 

մտնում են հինգ խումբ. մեկ՝ նախյան (չեչեներեն, ինգուշերեն, 

բացբիերեն) և դաղստանյան չորս խումբ՝ 1. ավարա–անդի–ցեզյան, 2. 

լակերեն, 3. դարգերեն, 4. լեզգիերեն։ 

Այդ լեզուներից կատարված փոխառություններն են՝ 

աթուր (ոտք), աք (ոտք), գանգ, գիւղ, թոք, խոտ, ծաւի (կապտաչյա), 

կախ(–ել), կակուղ, կից (հանգույց), կտուց, հարճ, մագիլ, չղջիկ, ուղխ 

(հեղեղ), քած (շան ձագ)։ 

Թուրքական – բալասան, վառոդ, բեղ, բեկ, բիճ, ելակ, երշիկ, զիլ, 

զմրուխտ, թոզ (փոշի), թուման, չոք (–ել), տոպրակ, քութեշ, օջախ և այլն։ 

Թուրքական փոխառությունները (կամ թուրքերենի միջոցով 

արաբերենից և պարսկերենից անցած բառերը) զգալի թիվ են կազմում 

հայերենի բարբառներում՝ բադան (պատ), բաղ, բազար, գյոզալ, զուլում, 

մեյդան, շիշ, հասար, հայաթ, մեյմուն (կապիկ), իսան (մարդ), թաբութ 

(դագաղ), յուրդ, քոչ (–ել), ղաչաղ, չոբան, խայար (մեծ պարկ), քոռ (կույր), 

քյալլա (գանգ) և այլն։ 

Ռուսական – Ռուսերենից (կամ նրա միջոցով) հայերենի բառային 

կազմ թափանցած փոխառություններից են՝ 

 

ագրեսոր

ալբոմ 

ատոմ 

արխիվ 

բանկ 

բյուրո 

բոյկոտ 

բրիգադ 

գարաժ 

գեներալ

գերբ 

գիպս 

գլոբուս 

դիպլոմ  

դոցենտ 

էլեմենտ 

էպոխա 

թեզիս 

թեմա 

ժարգոն 

ինստիտուտ 

լեգենդ 

կակաո 

կադր 

կապիտան

կիլո 

կոդ 

կուրս 

մաֆիա 

մասսա 

մեդալ 

մոդա 

պոեմ 

տաքսի 

ուտոպիա  
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Ռուսերենի միջոցով հայերենին են անցել նոր և նորագույն 

փոխառություններ, որոնք կազմում են բառապաշարի միջազգային 

շերտը։ Այդ բառերը սերում են տարբեր լեզուներից. 

Լատիներենից. ատեստատ, ակվարիում, աբիտուրիենտ, աբսուրդ, 

անգինա, ասպեկտ, ակցենտ, դոմինո, ասիստենտ, դոցենտ, 

գեներալիսսիմուս, գեներալ, ինֆարկտ, մայոր, մաքսիմում, մինիմում, 

լաբորանտ, բոնուս, օպտիմիստ, պեսիմիստ, դուետ, կվարտետ, կվինտետ, 

ռադիո, տրիբունալ, իմունիտետ, կուլտուրա, կոնկուրս, լեգենդ, 

էքսպրոմտ, էքսկուրսիա, պրեզիդենտ, կոլորիտ, տաբել, պոդիում, 

վետերան, հոնորար, ֆրագմենտ, ֆատալիստ, ֆանատիկ, քվորում, 

վիրուս, ցերեմոնիա, տանգո, ռեքվիեմ, էքստեռն, կոռուպցիա, դիլետանտ, 

մագիստրոս և այլն։ 

Հունարենից. աթեիստ, ատոմ, բազիս, դրամա, լիրիկա, դիպլոմ, 

եպիսկոպոս, միկրոսկոպ, մակրոսկոպ, տելեսկոպ, դիագնոզ, 

դիագնոստիկա, պրոգնոզ, դինոզավր, դեկան, կոսմետիկա, ֆանտազիա, 

թերմոս, մորֆի, ապոկրիֆ, դիսկոտեկա, հարմոնիա, պանիկա, ուտոպիա, 

քրեստոմատիա, գենոցիդ, հորիզոն, կատարսիս, կատաստրոֆա, 

կատակլիզմ, մոնոպոլիա, քաոս, ռիթմ, ֆոտո, ֆոսֆոր և այլն։ 

Ֆրանսերենից. ավանգարդ, բյուրո, բալետ, բանկ, շանտաժ, գարաժ, 

տաքսի, պարտիզան, բրիգադ(ա), մարկիզ, պատրոն, վերնիսաժ, էտյուդ, 

ժեստ, կասկադ, ֆրանկմասոն (փարմասոն), ավանտյուրա, շովինիստ, 

վամպիր, բենեֆիս, պիժոն, կասկադ, ասամբլեա, էրմիտաժ, կոլաժ, 

մարիոնետ, գիլիոտին, մետրոպոլիտեն, կառնավալ, բուկինիստ, շեդեվր, 

զենիթ, ռենեսանս և այլն։ 

Անգլերենից. դերբի, բասկետբոլ, բոյկոտ, թենիս, խուլիգան, հումոր, 

միտինգ, չեմպիոն, ռեկորդ, տրամվայ, մետրո, ֆուտբոլ, մատչ, ֆիլմ, 

սպորտ, սպորտսմեն, բիզնես, բիզնես(ս)մեն, լորդ, կարդինալ, հոլդինգ, 

ստրիպտիզ, ջենտլմեն, փիար, բոյկոտ(–ել), լազեր, կոմպյուտեր, կոմֆորտ 

և այլն։ 
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Գերմաներենից. այսբերգ, բունկեր, գրոսմայստեր, լոզունգ, կրախ, 

շտամպ, շտրիխ, վագոն, ցայտնոտ, ցինկ, վանդալ, կանցլեր, վունդերքինդ, 

տուրնիր, բիֆշտեքս, համբուրգեր, մելխիոր և այլն։ 

Իտալերենից – պապարացցի, բարոկկո, կատակոմբա, կոնսեր-

վատորիա, կոնտոլ (գոնդոլ) և այլն։ (ԼԽԲԳ)։ 

Այսպիսով, հայ ժողովուրդը, մ.թ.ա. 3–րդ հազարամյակից սկսած մինչև 

մեր օրերը, տարբեր ժողովուրդների հետ ունեցել է տնտեսական, 

ռազմական, քաղաքական, մշակութային և տարաբնույթ այլ 

հարաբերություններ, որոնց ընթացքում նրանց լեզուներից կատարել է 

բառային փոխառություններ, որոնք ոչ միայն հարստացրել են հայերենը, 

այլև առ այսօր մեզանում կենսունակ գործածություն ունեն։ Այդ բառերն 

այնքան են մերվել հայերենի բառային կազմին, որ միայն 

ստուգաբանական եղանակով է հնարավոր պարզել դրանց 

ծագումնաբանությունը։ 
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3. àôÔÔ²¶ð²Î²Ü ´²ðºöàÊàôØÜºð 
 

Մեսրոպյան գրությունը մեկուկես հազարամյակի ընթացքում ընկած 

էր հայերենի ուղղագրության հիմքում։ Լեզվի հնչյունական կազմում 

առաջացած փոփոխությունները` կապված գրության և արտասանության 

հետ, միշտ էլ զբաղեցրել են հին շրջանի գրիչներին, ապա գրողներին, 

բանաստեղծներին, մտավորականներին։ 
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Հատկապես 20–րդ դարի առաջին տասնամյակներում ուղղագրության 

հարցերը հաճախ էին քննության առարկա դառնում։ 

1910 թ. «Արօր» հանդեսում (ապա Թիֆլիսում՝ առանձին գրքույկով) 

լույս է տեսնում Ստ. Մալխասյանցի «Մի հնչյունին մի գիր» հոդվածը, 

որտեղ առաջ է քաշում վեվագրության սկզբունքը. ամենուր լսվող վ 

հնչյունը գրել է վ (վեվ) տառով (Ավետիս, վարդ, յավելված, նավ, թիվ և 

այլն)։ Բացառություն է և–ը։ Ւ (ւ) տառը պետք է պահել ու և եւ կազմելու 

համար։ Սա մեծ բանավեճի առիթ է տալիս (վեճին մասնակցում են Ղ. 

Աղայանը, Ն. Ադոնցը, Գ. Հախվերդյանը, Ս. Սարգսյանը և ուրիշներ)։ 

Վեվագրությունը խստորեն մերժում են Մխիթարյանները. 1910 թ. 

«Հանդէս ամսօրեա»–ում լույս է տեսնում Հ. Գ. Մենեվիշյանի «Հայերէնի 

դէմ յանդգնութիւն մը» հոդվածը, ուր նա գրում է, թե «նողկանք ու զզվանք» 

է զգացել «յիմարական հայերէնով գրուած» «Արօր» ամսագիրը ձեռքն 

առնելիս։ 

1910 թ. «Մշակի» N 96–ում Ստ. Մալխասյանցը հանդես է գալիս 

պատասխան հոդվածով` «Անշարժութեան կոթողին»։ 

Մենեվիշյանը նորից` «Հայոց լեզվի ուղղագրութիւն» հոդվածում 

տրտնջում է, որ «Արօրի» «խոփը չկարողացավ կոտրել»։ 

Ստ. Մալխասյանցի առաջարկը ճիշտ է։ Բանավեճին մասնակցում են 

Արտ. Ստամբուլցյանը (Եդեսիայի հայկական դպրոցի ուսուցիչ)։ 

Ընդունելի առաջարկներ է անում Մկրտիչ Նավասարդյանը («Մշակ», 1910 

թ., N 108), որոնցից են՝ 

 Բառասկզբի յ–ն գրել հ տառով (հաճախ, հանցանք, հանձնել)։ 

 Բառավերջի յ–ն չգրել (վրա, քահանա, հսկա, խաղա, երթա)։ 

 Բառամիջում գրել ե, է–ն գրել բարդ և ածանցավոր բառերում 

(օրենք, ասպարեզ, քարեղեն, շահաւետ և ամենաէական, մանրէաբան)։ 

 Բոլոր դիրքերում գրել ո, իսկ օ–ն` բառասկզբում և 

բարդածանցավոր բառերում (օր, օդ, օրինակ, անօդ, իւրօրինակ, 

փոխօգնություն), մյուս դեպքերում՝ ո (ծանոթ, առաւոտ, պաշտոն, Լոնդոն, 

Գլադստոն)։ 
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 Բաղաձայնական ւ–ի փոխարեն բոլոր դեպքերում գրել վ տառը 

(լավ, հավ, հավատ, հաշիվ, գրված)։ 

Բայց ահա և մի անհիմն առաջարկ. ու–ի փոխարեն գրել ւ (ւրեմն, 

ընդւնել, անւշ, ւր)։ 

Հաջորդ տարիներին ուղղգրության հարցերը նույնպես մնում են 

ուշադրության կենտրոնում։ 

1910 թ. «Մշակ»–ում (N 47, 60, 68, 118)՝ Լ. Մարկոսյանի հոդվածները։ 

1911 թ. «Ընկեր» օրաթերթում (N 14, 18, 32, 41, 43…)՝ Սեդրակ 

Թառայանի հոդվածները։ 

1913 թ. տոնվում էր հայ գրերի գյուտի 1500 և տպագրության 400–ամյա 

հոբելյանը։ Հոկտեմբերի 14–ին Էջմիածնում համազգային այդ մեծ 

հանդեսին լսվում է միայն Մանուկ Աբեղյանի զեկուցումը` «Մեր 

ուղղագրության մասին», որը և տպագրվում է «Արարատի»՝ նույն 

թվականի 11–12–րդ համարներում։ (Դա այնքան երկար զեկուցում էր, որ 

դրանից հետո ոչ Ստ. Մալխասյանցը զեկուցեց, որին նա պատրաստվել 

էր, ոչ ելույթներ եղան, ոչ էլ ընթերցվեցին ուրիշ հայագետների` Մեյեի և 

Մառի կարծիքները)։ Դասախոսությունից հետո՝ Ս. Կանայանի 

նախագահությամբ խորհրդակցության ժամանակ, որոշվում է հարցը 

քննել գիտնականների նեղ ժողովում)։ 

1922 թ. Աբեղյանը հրատարակում է «Առաջնորդ հայոց լեզվի նոր 

ուղղագրության» գրքույկը, որը բովանդակում է 1922 թ. մարտի 4–ի 

դեկրետը` արդեն նոր ուղղագրությամբ։ Դեկրետի նպատակն էր 

ուղղագրության մեջ մինչ այդ գործող սկզբունքների փոխարեն կիրառել 

միասնական սկզբունք` հաշվի առնելով գրական–դպրոցական 

արտասանությունը։ Չպիտի գրվեին այն տառերը, որոնք այլևս չէին 

արտասանվում։ Բարեփոխման հիմքում դրվում էր մեկ հնչյունին (= 

հնչույթին) մեկ տառի համապատասխանության սկզբունքը։ 

Ըստ դեկրետի` ընդունվում են հետևյալ բարեփոխությունները. 

1. Օ տառի փոխարեն բոլոր դեպքերում գրել ո (ակոս, աղոթք, ամոթ, 

արդյոք, արոր, գոտի, ամենորյա, ոթևան, բացոթյա, անորինակ, ոսկեզոծ, 

զբոսանք, դրոշ, ծանոթ, ծղոտ, հզոր, նոսր, շոշափել, ոգնել, որհնել, 
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տնորեն, Մարո, Ոլիմպոս, ոդիսական, Ոկտավիանոս)։ Ո տառը կոչել օ, ոչ 

թե վօ։ 

2. Է տառի փոխարեն բոլոր դեպքերում` ե. աղետ, աղվես, ամեն, 

անեծք, անորեն, ապաքեն, առեջք, ե, եյակ, եռքան, մեկ, մեջ, 

միջորեյական, քրեյական, կեցցե, թեյական, գրեյի, գրեյիր, կը բերե, կը 

տանե, Միքայել, Ռաֆայել, Դանիել, Ներսես, Սիմեոն։ Ե տառի անունն է է, 

ոչ թե յե։ Է–ն մնում է միայն VII–ի նշան։ Բայց սա չի կատարվում, քանի որ 

է–ն հանվում է այբուբենից։ 

3. Երբ ւ–ն արտասանվում է վ, գրել վ տառը (ավազ, թիվ, սեվ), և 

նշանագիրը թողնել իբրև սղագրության նշան, բայց տողադարձի 

ժամանակ գրել եվ (տե–վել, տերե–վի)։ 

4. Բաղաձայնական (= բաղաձայնի արժեքով) ու–ի փոխարեն գրել վ 

(աստված, թշվառ, զինվոր, լեզվի…)։ Երբ արտասանվում է ու, թողնել 

նույնը (վերարկուի, բուրժուա, Լաուրա)։ Ապագայում կարելի է ու–ն գրել ւ 

տառով (սյւն, նւյն, գնալւ, լեզւ, լւ)։ Ի–ը մնում է ու–ի մեջ։ Մալխասյանցը 

առաջարկում է այս ւ–ը գրել օտար ս–ի դիմաց (Հւգո)։ 

5. Ոյ տառակապակցության ո–ի դիմաց գրել ու. ոյ>ույ (լույս, բույս, 

հույս…)։ Ոյ–ը թողնել ոյ հնչյունի համար` խոյ։ Ոյ–ը եթե ու է 

կարդացվում, գրել ու տառով (զգուշ, մեղուշ, անուշ, ուժ, աշխուժ, բուն, 

բութ, սառուց, ճկութ)։ 

6. Բառասկզբի հագագային յ – ի փոխարեն գրել հ տառը (հիշել, հուշել, 

հաճախել)։ Յ–ն կոչել յ, ոչ թե հի։ Կարելի է երբեմն առանց յ–ի գրել` 

ապավել, աջող, արգո, իրավի, իստակ, Ակոբ, Ովանես, Ոհան, առաջ։ 

Պահել յետև, յետք, յետ դառնալ, յետ մնալ, յետ բերել ձևերը և արտասանել 

յետ ձևով, ոչ` հետ։ 

7. Եա, եօ, իւ երկբարբառները գրել յա, յո, յու 

տառակապակցություններով (մատյան, պատյան, սենյակ, պաշտոնյա, 

քրիստոնյա, Գրիգորյան, արդյոք, յոթ, հյուլե, յուղ, գյուղ…)։ Օտար 

անունների յ հնչյունը գրել ի–ով` Գերմանիա, Անգլիա։ Առանց յ–ի գրել` 

ձիավոր, միանալ, կղզիաբնակ, տիեզերք, միայն, որիորդ։ 
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8. Դուրս ձգել բառավերջի անձայն յ տառը (ծառա, քահանա, պահածո, 

ներքո)։ 

9. Ձայնավորին նախորդող ե տառից հետո լսվող յ–ն գրել (րոպեյական, 

միջորեյական, քրեյական, գործունեյություն, պաշտոնեյություն, եյի, եյիր, 

եյինք, գրեյի, գրեյինք)։ Եթե ե–ից հետո յ չի լսվում, բնականաբար չի 

գրվում (բարեատյաց, բարեախորժ, հոգեառ, քնեած, լեգեոն, ովկեան, 

իդեա, Թեոդոր, Թադեոս, Մատթեոս)։ 

10. Բառասկզբի ո տառից առաջ լսվող անկայուն վ հնչյունը գրել վ 

տառով (վոգի, վոգևորել, վոլորել, վոզնի, վոխ, վոհ, վողբ, վոսկոր, վոչ…)։ 

Սրանց մի մասը կարող է արտասանվել առանց վ–ի (ողորմի, որոտալ, 

ործկալ)։ 

11. Բառասկզբի ե տառից առաջ լսվող յ–ն գրել (յեզր, յերևալ, յերեք)։ 

Բառամիջում այդ անկայուն վ–ն և յ–ն չեն գրվում (ծնկոսկր, վոչ ոք, 

անոխակալ, աներես, ապերջանիկ)։ 

12. Եմ բայը եթե հաջորդում է ձայնավորին, ստանում է յ, որը գրվում է 

(գալու յեմ, գալու յե, ձի յե…), իսկ բաղաձայնից հետո չի գրվում (ես եմ, 

վատ են, լավ եք)։ Բառասկզբի յ–ն և վ–ն չեն գրվում` ա) բարբառային 

բառերում (ոճորք, երինջ, երնեկ, ոքմին, ոչով), բ) չ, կ մասնիկներից հետո 

(կ’ ողջունեմ, չեկավ, չեղավ, կ’ որոշի), գ) երբ բառերը կպած են 

արտասանվում (գարունն եկավ, սարերն ողբացին)՝ (ՍԳՀՈՒՊ, 324–328), 

(ԱՍԺՀԼ, 87–89)։ 

1922 թ. հակտեմբերի 2–ից լուսժողկոմի հրահանգով սկսվում է նոր 

ուղղագրության ամբողջական կիրառությունը։ 

Այբուբենից հանվում են է և օ տառերը։ 

«Խորհրդային Հայաստան» թերթում տպագրվում են հոդվածներ, 

հեղինակները ողջունում են նոր ուղղագրությունը։ Այն չեն ընդունում 

Շիրվանզադեն, Հովհ. Հովհաննիսյանը, Թումանյանը, Իսահակյանը, 

Ադոնցը, Մեյեն, Մառը, Աճառյանը և ուրիշներ, չընդունեցին ողջ 

արևմտահայությունը, պարսկահայությունը։ 

Երկու տասնամյակ ևս շարունակվում է բանավեճը ուղղագրական նոր 

ռեֆորմի շուրջը, հայտնվում են դեմ ու թեր շատ կարծիքներ։ 
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1940 թ. օգոստոսի 15–ին Հայկ. ՍՍՀ նախարարների խորհուրդը 

հաստատում է տերմինաբանական նոր կոմիտեի կազմած նախագծով 

լուսժողկոմի առաջարկությունը` հայերենի ուղղագրության մեջ 

մասնակի փոփոխություն մտցնելու մասին։ Փոփոխությունները 

հետևյալն են. 

1. Վերականգնել է և օ տառերը, գործածել բառասկզբում (էպոխա, օր)։ 

2. Ե, ո տառերը բառասկզբում գործածել իբրև յե, վօ (ես, ոսկի)` 

բացառությամբ ով, ովքեր բառերի։ 

3. Բարդ և ածանցավոր բառերում պահել ստուգաբանական գրությունը 

(լուսնոսկի, կեսօր, աներես, ամենաէական, չէր և այլն)։ 

4. Յ–ն իբրև ձայնակապ գործածել ա–ից և ո–ից հետո (կայանալ, 

գոյանալ, նայել, շոյել և այլն)։ 

5. Սահմանել եմ օժանդակ բայի ուղղագրությունը` եմ, ես, է… էի, էիր, 

էր… չէիր, չէր…(ՍԳՀՈՒՊ, 374–375)՝ (ԱՍԺՀԼ, 89)։ 

Այս բոլոր փոփոխությունները Գ. Սևակն առաջարկել է դեռևս 1932 թ. 

(«Մեր ուղղագրության վերափոխության մասին», «Գրական թերթ», 1932)։ 

Այս փոփոխությունը կայացնող տերմինաբանական կոմիտեի կազմում 

եղել են Բ. Մարտիրոսյանը (նախագահ), Ստ. Զորյանը, Դ. Դեմիրճյանը, 

Մ. Աբեղյանը, Գ. Ղափանցյանը, Գ. Սևակը, Ա. Ղարիբյանը, Ս. 

Ղազարյանը (գիտական քարտուղար)։ Սույն կազմը հաստատվել էր 1939 

թ. հոկտեմբերի 22–ին։ Նրանց առաջին գործերից մեկն այն էր, որ 1940 թ. 

հուլիսի 28–ին որոշեցին մի շարք հայերեն բառերի փոխարեն գործածել 

հետևյալ ռուսերենները` պարտիա, ռեսպուբլիկա, սովետ, սեսիա, 

դելեգացիա, կոնստիտուցիա։ 

Սրան հետագայում հաջորդեցին նորանոր որոշումներ՝ կապված 

փոխառյալ բառերի ուղղագրության հետ։ 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Հայերենի ուղղագրության պատմություն, 289–335, 374–

376, Ե., 1973։ 

2. Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, 87–89, Ե., 2004։ 
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4. àôÔÔ²ÊàêàôÂÚàôÜ. àôÔÔ²Êàê²Î²Ü ÜàðØ 
 

Ողղախոսությունը որևէ լեզվի արտասանական նորմերի և կանոնների 

ամբողջությունն է, որ ապահովում է տվյալ լեզվի նորմատիվ 

արտասանության միասնությունը կամ միատեսակությունը։ 

Ուղղախոսությունը, միաժամանակ, ուսմունք է այդ համակարգի վերաբերյալ։ 

Լեզվի նորմավորումը և կանոնարկումը լեզվում գործող կանոնների 

գիտակցված դասակարգումը, մշակումը, միօրինականացումն են՝ 

բառարանների, ուղեցույցների, տեղեկատուների, քերականական 

ձեռնարկների և դասագրքերի միջոցով։ 

Նկատի ունենալով լեզվական նորմաների գործողության ասպարեզը՝ 

տարբերակում են հետևյալ հասկացությունները՝ քերականական նորմա, 

բառային նորմա, ոճական նորմա, ուղղախոսական նորմա, հնչյունական 

նորմա և այլն։ 

Կարելի է ասել, որ լեզվական, մասնավորապես գրական նորման 

արտացոլված է լեզվի կառուցվածքային բոլոր ոլորտներում 

(ուղղագրություն, ուղղախոսություն, հնչյունաբանություն, 

բառագիտություն, քերականություն), ըստ այդմ, գրական նորման 

ներառում է գրական լեզվի բոլոր իրողություները և 

համապատասխանաբար կարող է լինել հնչյունական նորմ, 

ուղղագրական նորմ, ուղղախոսական նորմ, բառային նորմ, 

տերմինաբանական նորմ, քերականական նորմ, կետադրական որմ, 

ոճական նորմ։ 

Ուղղախոսական նորմերն առաջանում են լեզվում և մշակվում են 

պատմականորեն. «Գոյություն ունեն ուղղախոսության նեղ և լայն 

ըմբռնումներ։ Ըստ նեղ ըմբռնման, ուղղախոսություն ասելով հասկանում 

են բանավոր խոսքի արտասանական կանոնների ամբողջությունը, 

առանց նկատի ունենալու նույնիսկ շեշտադրությունը։ Լայն ըմբռնմամբ 

ուղղախոսության սահմանների մեջ են ներառվում արտասանության և 

շեշտադրության նորմաներից բացի նաև քերականական որոշ ձևերի 

կազմության կանոններ» (ԹՂԺՀՈՒ, 8)։ 
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Ինչպես յուրաքանչյուր նորմ, այնպես էլ ուղղախոսական նորմերը 

համապատասխանում են լեզվի զարգացան տվյալ փուլին և ապահովում 

են բանավոր խոսքում բառերի գրական նորմավորված ճիշտ 

արտասանությունը։ 

Ուղղախոսության հարցերը կապված են գրության և արտասանության 

փոխհարաբերության հետ, այսինքն՝ գրության և արտասանության 

համապատասխանության և անհամապատասխանության հետ։ 

Ողղախոսությունը դրսևորվում է ազգային լեզվի կազմավորման և 

գրային համակարգի ստեղծման հետ, երբ առավելագույնս 

ընդարձակվում են խոսակցական լեզվի շրջանակները՝ ներառելով 

հասարակական, տնտեսական, քաղաքական և այլ բնագավառներ։ 

Ուղղախոսության նորմավորման խնդիրները ծագում են այն ժամանակ, 

երբ լեզվում ի հայտ են գալիս միևնույն միավորի իրացման մեկից ավելի 

տարբերակներ։ Այդ դեպքում լեզվի ուղղախոսական նորմում 

ընտրություն է կատարվում նրանց (տարբերակների) միջև, որոնք տվյալ 

ժամանակահատվածում գոյություն ունեն լեզվական համակարգում կամ 

հավանական է, որ լեզվական համակարգն ունենա այդ տարբերակները։ 

Այդ դեպքում լեզվական նորմը որոշում է համակարգի 

հնարավորությունների իրացման բնույթը, որ թաքնված է համակարգի 

մեջ, և որը բաշխվում ու գործառվում է տվյալ լեզվական կաղապարով։ 

Լեզվի հնչյունական համակարգի լիարժեք արտասանությունը 

(արտաբերությունը) որոշվում է արտասանական նորմով։ Նորմի 

փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ այն ժամանակ, երբ ի հայտ է 

գալիս նոր նորմ. վերջինս աստիճանաբար կարող է դուրս մղել հին 

նորմին՝ պայմանավովորված արտալեզվական գործոններով կամ 

համակարգում ընթացող տեղաշարժերով։ 

Լեզվի գրային համակարգն ավելի ընդհանրական բնույթ ունի, քան 

արտասանությունը, որի մեջ անհատական գործոնները երբեմն վճռական 

նշանակություն են ստանում։ Մյուս կողմից՝ ուղղախոսական 

(արտասանական) նորմի ձևավորումը պատմական գործընթաց է, որ 

լեզվի յուրաքանչյուր առանձին շրջանի համար առանձին դրսևորում 
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ունի։ Լեզվի զարգացման տարբեր փուլերի ուղղախոսական նորմերը, 

միմյանցից տարբերվելով հանդերձ, իրար լրացնում են, հաճախ 

լեզվական մի գոյավիճակի ուղղախոսական նորմը պայմանավորված է 

մյուսով կամ մեկ գոյավիճակի ուղղախոսական նորմը բացատրվում կամ 

հիմնավորվում է նախորդի առանձնահատկություններով։ 

Ըստ այդմ, ժամանակակից հայերենի ուղղախոսական նորմի մասին 

գաղափար կազմելու համար անհրաժեշտ է համառոտակի 

անդրադառնալ գրաբարի ուղղախոսական նորմին, որի 

տրամաբանական շարունակությունն են կազմում արդի հայերենի երկու 

հատվածների (արևելահայերենի և արևմտահայերենի) ուղղախոսական 

նորմերը՝ անշուշտ, կրած պատմական փոփոխություներով հանդերձ։ 

Նշեցինք, որ ուղղախոսության հարցերն առնչվում են ուղղագրության 

խնդիրներին։ Ուղղագրության համակարգը համեմատաբար 

ավանդական է, պահպանողական, իսկ արտասանությունը շարժուն է և 

փոփոխական. այն ավելի արագ է ենթարկվում անհատական–

հասարակական գործոնների ազդեցություններին։ Արտասանական 

նորմերը ձևավորվում են բանավոր հաղորդակցման գործընթացում, 

այսինքն՝ գրավոր տեքստերը կարդում ենք՝ ելնելով բանավոր խոսքի 

նորմերից։ Այս դեպքում առաջ է գալիս գրության և արտասանության 

տարբերություն. հաճախ հնչյունի արտասանությանը չի 

համապատասխանում նրա գրային նշանին, այլապես բանավոր խոսքի 

դեպքում կունենայինք գրավոր արտասանություն։ 

Այս հարցում հայերենի տարբեր շրջանները (մասնավորապես 

գրաբարն ու արդի հայերենը՝ երկու տարբերակներով) ունեն զգալի 

տարբերություններ՝ պայմանավորված գրության և արտասանության 

համապատասխանությամբ (և անհամապատասխանությամբ՝ որոշակի 

դեպքերում)։ 

Լեզվի ուղղախոսությունն ամենից առաջ վերաբերում է 

հնչյունաբանական միավորներին (ձայնավոր ու բաղաձայն հնչյուններ, 

երկհնչյուններ, երկբարբառներ, եռաբարբառներ, վանկ, շեշտ, հնչերանգ և 

այլն)։ 
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Ըստ այդմ, հայերենի ուղղախոսությունը ներառում է հետևյալ 

հիմնական ուղղությունները՝ 

ա) ձայնավորների ուղղախոսություն, 

բ) բաղաձայնների ուղղախոսություն, 

գ) երկբարբառների և երկհնչյունների ուղղախոսություն, 

դ) վանկի ուղղախոսություն, 

ե) շեշտի ուղղախոսություն։ 

Ուղղախոսական այս հարցադրումները դիտարկենք լեզվի 

պատմության համապատկերի շրջանակներում՝ դրանք քննելով 

գրաբարի և արդի հայերենի (արևելահայերենի և արևմտահայերնի) 

ժամանակային կտրվածքներով։ 

 

1¤ ¶ð²´²ðÆ àôÔÔ²ÊàêàôÂÚàôÜÀ 
 

Ուղղախոսությունը և ուղղագրությունը սերտորեն կապված են 

միմյանց հետ, որով էլ պայմանավորված են գրության և արտասանության 

հարցերը։ 

Գրաբարի ուղղագրությունը հնչյունական է. յուրաքանչյուր հնչյուն 

բառի կամ բառաձևի կառուցվածքում հնչում է այնպես, ինչպես գրվում է, 

թեև գրաբարում հանդիպում են գրության այլ սկզբունքների իրացումներ 

նույնպես։ 

 

ա) Ձայնավորների ուղղախոսությունը 

 

Գրաբարի ձայնավորներն են՝ ա, ե, է, ը, ի, ո, ու, որոնցից ա, ի, ը 

ձայնավորների արտասանությունը համապատասխանում է գրությանը. 

արագ, շարժել, նոքա, իղձ, գիր, ծերունի, ընծայ, ընկեր և այլն։ 

Եթե ի ձայնավորը, որպես նախդիր, նախորդում է ձայնավորով սկսվող 

բառին, ապա այն վերածվում է յ ձայնորդի և կարդացվում է հ. ի օգուտ – 

յօգուտ (հօգուտ), ի անուն – յանուն (հանուն), ի արքայէ – յարքայէ 

(հարքայե) և այլն։ 
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Է տառի համապատասխան հնչումը նախապես եղել է 

երկբարբառային՝ եյ, որ էականորեն տարբերվել է ե ձայնավորի հնչումից։ 

Ժամանակի ընթացքում է (եյ) երկբարբառային ձայնավորը վերածվել է 

պարզ ձայնավորի, ինչպես՝ էութիւն, էակ, էջ(ք), էգ, կէս, սէր, բազէ, րոպէ, 

Վաչէ և այլն։ 

Գրաբարում նախապես ու ձանավորը հնչել է օու արտասանությամբ. 

գրության մեջ այն արտահայտվել է ո և ւ տառերով, որոնք, սերտ 

արտասանություն ունենալով, ժամանակի ընթացքում ձուլվել և վերածվել 

են պարզ ձայնավորի։ ՈՒ ձայնավորը նախաձայնավորային դիրքում 

կարդացվում է վ. Աստուած – Աստված, յականէ յանուանէ – հականե 

հանվանե, նուէր – նվեր, սուին – սվին, արծուի – արծվի և այլն։ 

Գրաբարի ե ձայնավորը նախապես եղել է պարզ. բառասկզբում 

աստիճանաբար արտասանվում է յե, ինչպես՝ եղէգն (յեղեգն), երկնչել 

(յերկնչել), եղիցի (յեղիցի) և այլն, բառամիջում արտասանությունը չի 

փոխվում. անկանել, տեսանել, բեկանել և այլն։ 

Ո ձայնավորը սկզբնապես պարզ արտասանություն է ունեցել՝ որդի – 

օրդի, ոսկի – օսկի, ոգի – օգի, աստիճանաբար արտասանվել է վո. որդի – 

վորդի, ոգի – վոգի, որոմն – վորոմն և այլն։ Ո ձայնավորը բառամիջում 

փոփոխություն չի կրել. աղեղնաւոր, նոքա, փողոտել, փողոց և այլն։ 

Բառասկզբում ո–ն երբեմն պահպանում է օ հնչումը. ով, ովասիս, 

ովկիանոս և այլն։ 

 

բ) Բաղաձայնների ուղղախոսությունը 

 

Բաղաձայնների հնչյունական կազմն արտացոլված է այբուբենի մեջ։ 

Ըստ մեսրոպյան այբուբենի՝ յուրաքանչյուր հնչյունի հատկացված է եղել 

մեկ գծային նշան (տառ). այբուբենի ստեղծման ու գործադրման 

սկզբնական շրջանում գրությունը լիովին համապատասխանում է 

արտասանությանը։ 

Գրաբարի բաղաձայնական համակարգին հիմնականում 

համապատասխանում է ժամանակակից հայերենի բաղաձայնական 
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համակարգը։ Ըստ հնչյունական արտասանության, գրաբարի 

բաղաձայնները՝ ձայնեղ, խուլ, շնչեղ խուլ, կարդացվել են այնպես, 

ինչպես գրվել են. կարդացվել են գրի (գրածի կամ գրվածի) պես, 

այստեղից էլ լեզվական այդ շրջանի անվանումը՝ գրաբար։ 

Գրաբարի ուղղախոսությունը (արտասանական–հնչյունական կողմը) 

ժամանակի ընթացքում զանազան փոփոխություններ է կրում, և 

գրությունն աստիճանաբար հեռանում է արտասանությունից. 

ձևավորվում են ուղղախոսական նոր կանոններ, որոնք ավանդաբար 

փոխանցվել են հետագա դարերին։ Գրաբարյան բնագրերը ճիշտ 

կարդալու համար պետք է իմանալ որոշակի ուղղախոսական կանոններ, 

որոնց հիմքում, այնուամենայնիվ, ընկած են հնչյունական 

ուղղագրական–ուղղախոսական սկզբունքները։ 

Գրաբարի խուլ բաղաձայնների (պ, տ, կ, ծ, ճ) և շնչեղ խուլերի (փ, ք, թ, 

ց, չ) հնչյունային արտասանությունը պահպանվել է ժամանակի 

ընթացքում և փոխանցվել արդի արևելահայերենին, հմմտ. պատում, 

տատանել, արկանել, ծիրանի…, փայտ, քիմք, թիթեռն, ցորեն, չարիք և 

այլն։ 

Ժամանակակից մտածողությամբ դժվար է ընկալել, որ գրաբարի 

ձայնեղների գրությունը և արտասանությունը համապատասխանել են. 

իրականում, ըստ հնչյունական սկզբունքի, դրանց գրության և 

արտասանության միջև տարբերություն չի եղել։ Հետևաբար հետևյալ 

բառերի բ, գ, դ, ձ, ջ հնչյունները, անկախ բառի մեջ զբաղեցրած դիրքից, 

արտասանվել են ձայնեղ առոգանությամբ, հմմտ. բ՛արի, արբ՛, ձերբ՛, 

գ՛արուն, անգ՛ամ, մօգ՛, դ՛ար, արդ՛ար, զարդ՛, ձ՛իւն, արձ՛ան, 

բարձ՛րաբերձ՛, ջ՛ահ, ասպնջ՛ական, նահանջ՛ և այլն։ 

Գրաբարի բաղաձայնական համակարգը ժամանակի ընթացքում 

ենթարկվել է պատմական փոփոխությունների, և ասիտիճանաբար որոշ 

հնչյունների ուղղախոսությունը փոխվել է։ 

Այսպես, գրաբարը չի ունեցել ֆ հնչյուն. այն փոխառյալ բառերը, որոնք 

ունեին ֆ հնչյուն, գրվեցին փ, հ կամ ւ տառերով, ինչպես՝ հուն. ֆիլոսոֆոս 
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– փիլիսոփայ, ֆալանգա – փաղանգ, իրան. ֆրաման – հրաման, ֆերեշտե 

– հրեշտակ, դրաֆշակ – դրաւշակ և այլն։ 

Արաբական գերիշխանության շրջանում (7–10–րդ դարեում), ֆ–ն 

գիտակցվեց ու արժևորվեց իբրև առանձին հնչույթ, և այբուբենում 

ավելացվեց այդ գիրը. Ֆրիկ, ֆալաք և այլն։ 

Գրաբարի կատկային լ հնչյունը թանձրանալով վերածվել է ղ հնչյունի. 

ջիլ–ջիղ, լամբար–ղամբար, Ալէքսանդր–Աղէքսանդր և այլն։ 

Յ ձայնորդը բառասկզբում արտասանվում է հ. յաւէտ – հավետ, յոյն – 

հույն, յաղագս – հաղագս։ Այդ հնչյունը բառավերջում (ձայնավորներից 

հետո) չի արտասանվում. արքայ (արքա), շղթայ (շղթա), երեկոյ – (երեկո), 

ձուլածոյ –(ձուլածո) և այլն։ 

Ւ (ւ) ձայնորդը ձայնավորից հետո և բառավերջում (բաց վանկում) 

կարդացվում է վ. յաւէտ – հավետ, հաւասար – հավասար, կաքաւ – 

կաքավ, հովիւ – հովիվ, քաղաքաւ – քաղաքավ և այլն։ 

Զ բաղաձայնական նախդիրը նախաձայնավորային դիրքում հնչում է 

շեշտված Զ. զարքայ, զարիւն, զիմաստութիւն, զորդի և այլն, 

նախաբաղաձայնային դիրքում կարդացվում է ըզ. զտուն (ըզտուն), 

զքաղաք (ըզքաղաք), զգագաթն (ըզգագաթն), զբանս (ըզբանս) և այլն։ 

 

գ) Երկբարբառների ուղղախոսությունը 

 

Գրաբարն ունի որոշակի երկհնչյուններ, որոնք կոչվում են 

երկբարբառներ. դրանք կազմված են կա՛մ երկու ձայնավորից, կա՛մ 

ձայնավորից և ձայնորդից։ Դրանք են՝ այ, աւ, եա, եւ, իւ, ոյ, ւո։ Այս 

հնչյունակապակցությունները երկբարբառային հնչում ունեն փակ 

վանկում, որտեղ դրանց գրությունը և արտասանությունը միմյանց չեն 

համապատասխանում։ 

Բացառություն են այ և ւո երկբարբառները, որոնց գրությունը և 

արտասանությունը համապատասխանում են, օրինակ՝ հայր, մայր, ձայն, 

կայծ, ոսկւով, ոգւով, որդւոց և այլն։ 
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Հմմտ. մյուս երկբարբառների գրությունը և արտասանությունը 

գրաբարում. 

Աւ – Փակ վանկում հնչում է օ. աւրէնք – օրենք, ծնաւղ – ծնօղ, աւր – օր, 

զաւրք – զօրք, կարաւտ – կարօտ, քաղաքաւք – քաղաքօք (քաղաքներով), 

մտաւք – մտօք (մտքով) և այլն։ 

Աւ երկբարբառի ուղղախոսության վերաբերյալ պետք է իմանալ 

հետևյալ բացառությունը. եթե երկբարբառից հետո արտասանվել է Ը 

ձայնավորը, ապա երկբարբառը հայտնվել է բաց վանկում և չի պարզվել, 

ինչպես՝ նաւ(ը)թ, աղաւ(ը)նի, հաւ(ը)ք, կաքաւ(ը)ս, կտաւ(ը)դ և այլն։ 

Եա – Փակ վանկում արտասանվում է որպես յա երկհնչյուն. դղեակ –

դղյակ, սենեակ – սենյակ), առաքեաց – առաքյաց (ուղարկեց), սիրեաց – 

սիրյաց և այլն։ 

Իւ – Արտասանվում է որպես յու երկհնչյուն՝ արիւն – արյուն, առիւծ – 

առյուծ, քաջութիւն – քաջություն և այլն։ 

Եւ – Արտասանվում է որպես յու երկհնչյուն (ինչպես իւ երկբարբառը). 

գրության մեջ հանդիպում է զուգահեռ գրություն՝ հարիւր – հարիւր 

(հարյուր), աղբիւր – աղբեւր (աղբյուր), բիւր – բեւր (բյուր. «տասը հազար» 

թիվը) և այլն։ 

Ոյ – Արտասանվում է որպես ույ երկհնչյուն՝ գոյն – գույն, յոյն – հույն, 

կիզոյր – կիզույր (այր(վ)ում էր), հեղոյր – հեղույր (թափ(վ)ում էր) և այլն։ 

Երկբարբառների ուղղախոսական այս նորմերը պահպանվում են 

միայն փակ վանկի դեպքում, իսկ երբ նրանք հանդես են գալիս բաց 

վանկում կամ հաջորդում են ձայնավոր հնչյունի, դադարում են 

երկբարբառ լինելուց և ենթարկվում են ուղղախոսական այլ նորմի։ Այդ 

դեպքում նրանց մի մասի գրությունն ու արտասանությունը 

համընկնում են։ 

Այսպես, այ, ոյ հնչյունակապակցութծյունները բառավերջում հնչում են 

որպես պարզ ձայնավորներ (նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ 

բառավերջում Յ ձայնորդը չի հնչում), ինչպես՝ փեսայ – փեսա, շղթայ – 

շղթա, կռածոյ – կռածո, գոյ – գո, ձուլածոյ – ձուլածո և այլն։ 
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Աւ հնչյունակապակցությունը բաց վանկում կամ բառավերջում հնչում 

է ավ, ինչպես՝ աւետիք – ավետիք, աւանդել – ավանդել, նաւասարդ – 

նավասարդ, քաղաքաւ – քաղաքավ, մեծաւ մասամբ – մեծավ մասամբ, առ 

Սերուքաւ – առ Սերուքավ (Սերուքի օրոք) և այլն։ 

Իւ հնչյունակապակցությունը բաց վանկում կամ բառավերջում հնչում 

է իվ, ինչպես՝ հիւանդ – հիվանդ, դիւական – դիվական, հովիւ – հովիվ, 

բանիւ և գործով – բանիվ և գործով (խոսքով և գործով) և այլն։ 

Եւ հնչյունակապակցությունը բաց վանկում կամ բառավերջում հնչում 

է եվ, ինչպես՝ տեւական – տեվական, բարեւ – բարեվ, տերեւ – տերեվ, 

արեւ – արեվ և այլն։ 

Եա հնչյունակապակցությունը բառավերջում հանդիպում է Ե 

խոնարհման բայերի բուն հրամայականում, որ սուր շեշտի տակ 

կարդացվում է յա՛, ինչպես՝ սիրեա՛ – սիրյա՛, երգեա՛ – երգյա՛, շարժեա՛ – 

շարժյա՛ և այլն։ 

 

դ) Եռաբարբառների ուղղախոսությունը 

 

Գրաբարի հնչյունական համակարգում առանձնանում են որոշակի 

հնչյունախմբեր, որոնք կոչվում են եռաբարբառներ. դրանք կազմվում են 

որևէ երկբարբառից և ւ կամ յ ձայնորդներից. դրանք են՝ եաւ, եայ, իայ, ւոյ։ 

Փակ վանկում գրաբարի եռաբարբառները, բացի իայ եռաբարբառից, 

ցուցաբերում են գրության և արտասանության 

անհամապատասխանություն, որ պայմանավորված է պատմական 

հնչյունափոխության հանգամանքով։ 

Եաւ – Արտասանվում է յաւ, ապա պատմական հնչյունափոխությամբ 

վերածվում է եօ–ի (եռաբարբառի մեջ եղած աւ երկբարբառը վերածվում է 

պարզ օ ձայնավորի), որն էլ արտասանվում է –յո. ինչպես՝ ընտանեաւք – 

ընտանեօք –ընտանյոք (ընտանիքով), այգեաւք – այգեօք –այգյոք 

(այգիներով), պատանեաւք –պատանեօք –պատանյոք (պատանիներով) և 

այլն։ 
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Եայ – Արտասանվում է յայ. պաշտօնեայք – պաշտոնյայք 

(կրոնապաշտներ), հրեայք – հրյայք (հրեաներ), քրիստոնեայք – 

քրիստոնյայք (քրիստոնյաներ) և այլն։ 

Ւոյ – Արտասանվում է վույ. այգւոյն – այգվույն (լուսաբացին), 

հելլենացւոյն – հելլենացվույն (հելլենացու(ն)), որդւոյն –որդվույն 

(որդու(ն)) և այլն։ 

Իայ – Արտասանվում է իայ. միայն – միայն (հանդիպում է միայն այս 

բառում)։ 

Ինչպես երկբարբառները, այնպես էլ եռաբարբառները կարող են 

հանդես գալ բաց վանկում. տվյալ դեպքում՝ բառավերջում դադարում են 

եռաբարբառ լինելուց։ Նշվեց, որ բառավերջում այդ 

հնչյունակապակցությունները այլ ուղղախոսական նորմ ունեն։ 

Այսպես, եաւ հնչյունակապակցությունն արտասանվում է յավ. այգեաւ 

– այգյավ (այգիով), պատանեաւ – պատանյավ (պատանիով), 

պատասխանեաւ – պատասխանյավ (պատասխանով) և այլն։ 

Եայ և ւոյ հնչյունակապակցությունները համապատասխանաբար 

ունեն յա և վո արտասանություն (ա և ո ձայնավորներից հետո գրվող յ 

ձայնորդը բառավերջում չի արտասանվում). քրիստոնեայ – քրիստոնյա, 

միջօրեայ – միջօրյա, այգւոյ – այգվո, ծերունւոյ – ծերունվո, Խորենացւոյ – 

Խորենացվո և այլն։ 

 

ե) Շեշտի և վանկի ուղղախոսությունը 

 

Վանկի ուղղախոսությունը պայմանավորված է բառական շեշտի 

դիրքով։ 

Հայերենում շեշտը կայուն–շարժական է։ Բառական շեշտի դիրքը 

կայուն է. այն միշտ դրվում է բառի վերջին վանկի ձայնավորի վրա, 

օրինակ՝ հելլե՛ն, հելլենացի՛, գի՛ւղ, գեղջո՛ւկ, պատասխանի՛ և այլն։ 

Վանկի ուղղախոսությունը պահպանելու համար պետք է նկատի 

ունենալ նաև հետևյալ դեպքերը. 
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ա) եթե բառի վերջին վանկը գաղտնավանկ է (վանկարար հնչյունի 

դերով հանդես է գալիս ը ձայնավորը), շեշտն անցնում է վերջընթեր 

վանկի վրա, օրինակ՝ քա՛ղց(ը)ր, կա՛րծ(ը)ր, ատա՛մ(ը)ն, հարցո՛ւմ(ը)ն, 

շարժո՛ւմ(ը)ն, ձմե՛ռ(ը)ն և այլն, 

բ) այս, այդ, այն, սոյն, դոյն, նոյն, որ, ահա բառերը շեշտն ընդունում են 

նաև այն դեպքում, երբ դրանցով կազմվում են կցական բարդություններ, 

օրինակ՝ ա՛յսպէս, ա՛յդպէս, ա՛յնպէս, նո՛յնպէս, դո՛յնչափ, ո՛րչափ, 

ահա՛ւասիկ և այլն։ 

գ) շեշտը շարժական է, որովհետև եթե քերականական ձևափոխության 

կամ բառակազմության ժամանակ բառի սահմանն ընդարձակվում է, 

շեշտը տեղափոխվում է դարձյալ վերջին վանկի ձայնավորի վրա, 

ինչպես՝ տիտա՛ն – տիտանա՛յ, լա՛ւ – լաւագո՛յն, աստուա՛ծ – 

աստուածպաշտութի՛ւն, հանդէ՛ս – հանդիսի՛ – հանդիսաւո՛ր, մա՛րդ – 

մարդի՛կ – մարդկայի՛ն, մատեա՛ն – մատենագի՛ր – մատենագրութի՛ւն և 

այլն։ 

Գրաբարի ուղղախոսական նորմերը ներառում են 5–րդ դարի 

հայերենի հնչյունական համակարգի արտասանության սկզբունքները, 

որոնք ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար ենթարկվում են 

փոփոխությունների։ Հայերենի տարժամաակյա կտրվածքներում 

ուղղախոսական նորմերը տարբեր դրսևորումներ ունեն, թեև այդ նոր 

դրսևորումների հիմքում ընկած են գրաբարյան ուղղախոսական 

տարրերը (մասնավորապես արևմտահայերենի ուղղախոսության 

համակարգում)։ 

 

2¤ ²ÞÊ²ðÐ²´²ðÆ àôÔÔ²ÊàêàôÂÚàôÜÀ 
 

Արդի հայենի ուղղախոսական նորմերը ձևավորվել են 

պատմականորեն։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ արդի 

հայերենը ներկայանում է երկու տարբերակներով՝ արևելահայերեն և 

արևմտահայերեն, հետևաբար տարբեր են նրանց ուղղախոսական 

նորմերը, որ պայանավորված է նրանց բարբառային (խոսակցական) 
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հիմքերի տարբերությամբ։ Արևմտահայերենի ուղղախոսական նորմերը 

ձևավորվել են Պոլսի բարբառի հնչյունական համակարգի հիման վրա, 

արևելահայերենի նորմերը խարսխվում են Արարատյան բարբառի 

հնչյունական համակարգի վրա։ Արևելահայերենն ու արևմտահայերենը 

առաջին հերթին տարբերվում են իրենց հնչյունական համակարգերով։ 

Իրենց հիմքում ունենալով գրության և արտասանության զգալի 

տարբերություններ՝ արևելահայերենի և արևմտահայերենի 

ուղղախոսական նորմերը զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից. 

արևմտահայերենը պահպանել է գրաբարյան հնչյունային 

ուղղագրությունը, արևելահայերենը որդեգրել է ուղղագրական նոր 

սկզբունքներ։ Արևմտահայերենի հնչյունական համակարգի 

արտասանությունը էականորեն տարբերվում է գրաբարյան 

համակարգից, իսկ արևելահայերենի հնչյունական համակարգի 

արտասանությունը գրաբարյան համակարգից հեռացել է մասնակիորեն։ 

Ուղղագրական սկզբունքների տարբերություններով էլ 

պայմանավորված են արդի հայերենի երկու հատվածների 

ուղղախոսական նորմերի տարբերությունները։ 

 

ա. Արևմտահայերենի ուղղախոսությունը 

 

1) Բաղաձայնների ուղղախոսությունը 

 

Արևմտահայերենի ուղղախոսության նորմերը պայմանավորված են 

բաղաձայնական համակարգի տեղաշարժ–տեղափոխությամբ (ինչպես 

բնութագրել է Հր. Աճառյանը)։ Հարցն այն է, որ գրաբարյան եռաստիճան 

բաղաձայնական համակարգի դիմաց արդի գրական արևմտահայերենն 

ունի երկաստիճան խլազուրկ համակարգ։ 

Այլ կերպ ասած՝ արդի գրական արրևմտահայերենում գրաբարի խուլ 

պայթականները վերածվել են ձայնեղների, իսկ բոլոր ձայնեղ 

պայթականները՝ շնչեղ խուլերի։ 
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Արևմտահայերեն 

 

 

բ – պ – փ 
գ – կ – ք 
դ – տ – թ 
ձ – ծ – ց 
ջ – ճ – չ 

 

 

 

Ըստ այս տեղաշարժերի, արևմտահայերենում ակնհայտ կերպով 

տարբերություն է ի հայտ գալիս գրության և արտասանության միջև։ 

Այսինքն՝ ձայնեղ հնչյուններով սկսվող բոլոր բառերը կարդացվում են 

շնչեղ խուլ բաղաձայններով, իսկ խուլ պայթականներով գրվող բառերը 

հնչում են ձայնեղ պայթականներով։ Հմմտ. 

բազում (փազում), գարուն (քարուն), դար (թար), ձիւն (ցյուն), ջուր 

(չուր), 

պարել (բարել), տուն (դուն), կատու (գադու), ծլիլ (ձլիլ), ճիւղ (ջյուղ)։ 

 

Ծանոթություն։ 

Վերջին շրջանի ուսումնասիրություններում արևմտահայերենի 

երկաստիճան խլազուրկ բաղաձայնական համակարգի վերաբերյալ այլ 

տեսակետներ են արտահայտվում։ 

Ռ. Սաքապետոյանը նկատում է, որ մի շարք դիրքերում, 

փոխազդեցական հնչյունափոխության ազդեցությամբ, արտասանական 

պլանում առաջանում են (կամ մնում են) պայթական պարզ խուլերը, եթե 

խուլ պայթականին նախորդում է խուլ շփական։ Այս դեպքում հետընթաց 

մասնակի առնմանության հետևանքով չի կատարվում խուլ պայթականի 

ձայնեղացում (տեղաշարժ–տեղափոխության կանոնի համաձայն)։ 
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Օրինակ՝ ասպատակ, ասպետ, աստառ, աստղ, աստիճան, աշտարակ, 

ախտանիշ և այլն։ 

Փաստորեն, որոշակի դիրքերում արտասանության պլանում առկա են 

խուլ հնչյուններ (ՌՍՆՄԱ, 6–7)։ 

 

Արևմտահայերենում ռ–ր հնչյունների հակադրությունը չի գործում. 

արտասանության պլանում կատարվել է համահարթեցում. հմմտ. առնել 

– արնել, բառնալ – փարնալ, բռնել – փըրնել, դառնալ – թարնալ, 

դառնութիւն – թարնություն, գառնարած – քարնարաձ և այլն։ 

Արևմտահայերենում ու կամ ի ձանավոր ունեցող միավանկ փակ 

վանկով բառերը հոգնակի թվում կամ բառակազմության ժամանակ 

պահպանում են այդ ձայնավորները, ինչպես՝ գիր – գիրեր, սիրտ – 

սիրտեր, բջիջ – բջիջային, շիլ – շիլանալ, ջիլ – ջիլոտ, սիրտ – 

սիրտխառնուկ, ջուր – ջուրեր, կուրծք – կուրծքեր, տուն – տուներ, սուրբ – 

սուրբեր և այլն։ 

Արևմտահայերենը պահապանել է գրաբարյան ուղղագրության 

հնչյունական սկզբունքը (թեև կան որոշակի տարբերություններ)։ 

Արևմտահայերենը հատկապես պահպանել է գրաբարյան 

երկբարբառների գրությունն ու արտասանությունը։ Հմմտ. 

Աւ – օ. ծանաւթ – ծանօթ, կարաւտ – կարօտ, 

Եա – յա. մատեան – մատյան, սենեակ – սենյակ, 

Իւ – յու. նիւթ – նյութ, սիւն – սյուն, արիւն – արյուն, 

Ոյ –ույ. քոյր – քույր, կոյս – կույս, բոյր – բույր, 

Եօ – յո. արդեօք – արդյոք, կարծեօք – կարծյոք և այլն։ 

 

2) Ձայնավորների ուղղախոսությունը 

 

1. Է – Ե. 

ա) Բառասկզբում ե ձայնավորը հնչում է յե. երես (յերես), երկու 

(յերկու), 

բ) Բառասկզբում է ձայնավորը հնչում է է. էգ, էջ, էակ, էշ, 
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գ) Բառավերջում է լսվելիս գրվում է Է. գուցէ, գոնէ, մարգարէ, Եղիշէ և այլն։ 

 

2. Ո– Օ. 

ա) Բառասկզբում օ ձայնավորը հնչում է օ. օձ, օգուտ, օրինակ, օղակ, 

բ) Բառասկզբում օ հնչումը գրվում է ո տառով. ով, ովկիանոս, ովասիս, 

գ) Բառասկզբում ո ձայնավորը հնչում է վո. որոգայթ (վորոգայթ), որոմ 

(վորոմ), 

դ) Բառամիջում ո ձայնավորը պարզ բառերի դեպքում արտասանվում 

է օ. բոլոր, նոր, հորթ, մորթ, սալոր։ 

 

3. Ը. 

ա) Բառասկզբում ը ձայնավորի արտասանությունը զգալիորեն 

շեշտված է սպ, սփ, սկ, զբ, զգ, շտ (շփական+պայթական) և նման 

հնչյունախմբերով սկսվող բառերում, ինչպես՝ սպասել (ըսպասել), 

սփոփել (ըսփոփել), սկսիլ (ըսկսիլ), զգալ (ըզգալ)։ 

բ) Բառամիջում, բաղաձայնական կուտակումների դեպքում, հնչում է 

գաղտնավանկի Ը ձայնավորը. գ(ը)րիչ, ս(ը)րինգ, մ(ը)կրատ, կայս(ը)ր, 

դ(ը)պրոց։ 

գ) Ը ձայնավորը հնչում է կը և չի մասնիկների ձայնավորների զեղչման 

դեպքում, երբ այդ մասնիկները հանդիպում են ձայնավորով սկսվող բառերից 

առաջ (զեղչված ձայնավորների փոխարեն գրության մեջ դրվում է 

ապաթարց). կ’առնեմ, կ’ուտեմ, կ’ըլլանք և չ’առներ, չ’երգվեր, չ’իյնար և այլն։ 

 

գ) Յ, վ – ւ – ու հնչյունների ուղղախոսությունը 

 

Արևմտահայերենում գրության և արտասանության որոշակի 

խնդիրներ են հարուցում վ – ւ – ու հնչյունները, որոնք հաճախ ստեղծում 

են ուղղագրական տարբերակներ։ 

1. Վ հնչյունը հանդիպում է գրության երեք տարբերակով՝ վ, ւ, ու։ 

ա) Բառասկզբում վ լսելիս միշտ գրվում է վ. վահան, վարդ, վարս, 

վիշտ, վերջ։ 
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բ) Ո տառից հետո միշտ գրվում է վ. ժողով, հոլով, կով, Յովսեփ։ 

գ) Երկու ձայնավորների միջև հնչող վ–ն գրվում է ւ տառով. աւազ, 

աւազակ, հաւասար։ 

դ) Բոլոր ձայնավորներից հետո լսվող վ–ն գրվում է ւ տառով. բարեւ, 

տերեւ, արեւ, թիւ, ծարաւ։ 

ե) Ձայնավորից առաջ գրվող ՈՒ–ն կարդացվում է Վ. աստուած, 

զուարթ, Էդուարդ, Մանուէլ, խօսուիլ, նետուիլ, թուարկել։ 

2. Հ – Յ հնչյունները նույնպես ունեն գրության և արտասանության 

տարբերություններ։ Հ գիրը բառի տարբեր դիրքերում հնչում է տարբեր 

կերպ (թեև բառավերջում չի հնչում). 

ա) բառասկզբում յ գրվում է ղ ձայնորդից առաջ. յղել, յղփանալ, յղանալ, 

յղացք, յղկել, 

բ) մյուս բոլոր բաղաձայններից առաջ գրվում է հ. հպարտ, հզոր, 

հմայել, հնոց, հնձել, հտպիտ («միմոս, խեղկատակ, թուլամորթ»), 

գ) բառասկզբում ձայնավորներից առաջ գրվող յ–ն կարդացվում է հ 

հետևյալ բառերում. յածանաւ, յախճապակի, յականէ – յանուանէ, յաճախ, 

յանդիման, յանդուգն, յանձնել, յապաղել, յառնել, յիրաւի, յետոյ, յիմար, 

յիսուն, յիշել, յոբելեան և այլն, 

դ) գրաբարյան Ի նախդիր + ձայնավորով սկսվող բառերից առաջ 

գրվում է յ և կարդացվում հ. ի առաջ – յառաջ, ի ետ – յետ, ի օգուտ – 

յօգուտ, ի օդս ցնդել – յօդս ցնդել, 

ե) բառավերջում ա և ո ձայնավորներից հետո գրվում է յ ձայնորդը, որ 

չի կարդացվում. արքայ, տղայ, շղթայ, քահանայ, յետոյ, երեկոյ, կոփածոյ, 

ձուլածոյ։ 

 

բ. Արևելահայերենի ուղղախոսությունը 

 

Ուղղախոսության կանոնները վերաբերում են բառերում հնչյունների և 

հնչյունակապակցությունների ճիշտ արտասանությանը, ինչպես նաև 

ճիշտ հնչերանգին ու շեշտին։ 
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Ուղղախոսության յուրաքանչյուր կանոն կապված է հնչյունի, նրա 

տեսակի, բառի մեջ գրաված դիրքի, երկհնչյունի, շեշտի և 

արտասանական տոնայնության հետ։ 

Այստեղից էլ կարելի է որոշարկել այն բնագավառները, որոնց 

արտասանական նորմերով զբաղվում է ժամանակակից հայերենի 

ուղղախոսությունը։ Ուղղղախոսական նորմերն ուղղակիորեն կապված 

են հնչյունների, երկհնչյունների, հնչյունակապակցությունների, վանկի և 

նրանց հնչերանգի արտաբերման հետ, ուստի անհրաժեշտ է առանձին–

առանձին անդրադառնալ յուրաքանչյուր հնչական միավորի 

արտասանական ձևի և տոնի առանձնահատկությանը։ 

 

1) Ձայնավորների ուղղախոսությունը 

Արդի հայերենն ունի վեց ձայնավոր, որոնք գրության մեջ 

արտահայտվում են ութ ձևով. ա, ու, ի, օ (ո), է (ե), ը։ 

 Ա և ու ձայնավորները բոլոր դիրքերում բաղաձայնների կամ այլ 

ձայնավորների 

զուգորդութայմբ ունեն համապատասխան արտասանություն։ 

 Ի ձայնավորը բառավերջում և ձայնավորներից ու բաղաձայններից 

առաջ ունի 

միևնույն արտասանությունը։ 

 Է և օ ձայնավորներն ունեն գրության և արտասանության 

տարբերություններ. 

 Է հնչույթն արտահայտվում է երկու ձևով՝ է և յե, 

 Է տառը բառի բոլոր դիրքերում արտասանվում է է. բառամիջում և 

բառավերջում 

իբրև արմատական բաղադրիչ պահպանվում է. անէական, մանրէ, 

 մյուս դեպքերում է հնչույթը գրվում է ե, բայց կարդացվում է յե կամ 

է. եթե, երեք, 

 օժանդակ բայի խոնարհված ձևերում ե–ն բառասկզբում 

արտասանվում է է. եմ, ես, ենք, եք, են, 
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 եթե ե–ն հաջորդում է բաղաձայնի, կարդացվում է է. աներկբա, 

արտերկիր, 

 եթե ե–ն հաջորդում է ձայնավորի, կարդացվում է յե. ամենաերկար 

(ամենայերկար), կիսաեզրափակիչ (կիսայեզրափակիչ) և այլն, 

 ե–ն ձայնավորից առաջ որոշակի դեպքերում արտասանվում է յ. 

հրեա (հրյա), ամեոբա (ամյոբա), 

Լեզվում այս կանոնի վերացման միտում է նկատվում, քանի որ այսօր 

շատ հաճախ լսելի է այս կանոնին ենթարկվող բառերի հնչյունային 

արտասանություն։ 

Օ հնչույթը արտահայտվում է երկու տառով՝ օ և ո, 

 օ տառը բոլոր դիրքերում արտասանվում է օ. 

 ո տառը բառասկզբում կարդացվում է վո, բացառությամբ ով, 

ովքեր բառերի, 

 ո–ն բառամիջում արտասանվում է վո, երբ ո–ով սկսվող արմատին 

նախորդում է 

ձայնավոր. նրբաոճ (նրբավոճ), հոգեորդի (հոգեվորդի), 

 մյուս դեպքերում, երբ ո–ն հաջորդում է բաղաձայնի, 

արտասանվում է օ. 

բարձրորակ (բարձրօրակ), հայորդի (հայօրդի) , անորոշ (անորօշ) և 

այլն։ 

 Ը ձայնավորն ունի ուղղագրական, ուղղախոսական, ինչպես նաև 

քերականական 

առանձնահատկություններ, որոնցով նա տարբերվում է մյուս 

ձայնավորներից. 

 եթե բոլոր ձայնավորները կարող են շեշտ կրել, ապա ը–ն շեշտ չի 

կրում, 

 ը–ն հնչում է անգամ այն դեպքում, երբ գրված չէ, գ(ը)րեթե, 

մ(ը)նացորդ և այլն, 

 ը–ն չի կարող նախորդել մեկ այլ ձայնավորի. կարող է նախորդել 

միայն –ն, –մ, –ղ 

և –ս հնչյուններին, 



375 
 

 ը–ն հանդես է գալիս բառասկզբում և բառամիջում, երբ արմատի 

սկզբնատառ է. 

բառավերջում այն քերականական մասնիկ է, 

 ը–ն որոշիչ հոդ է կազմում այն բառերի հետ, որոնք ավարտվում են 

բաղաձայնով, 

իսկ ձայնավորով ավարտվող բառերում որոշիչ հոդ է դառնում ն 

հնչույթը. երբ հոդառու բառին հաջորդում է ձայնավորով սկսվող բառ, 

բարեհնչյունության համար ը–ին փոխարինում է ն հոդը։ 

 

2) Բաղաձայնների ուղղախոսությունը 

Բաղաձայնները միմյանց հետ կապված են որոշ հատկանիշներով, և, 

ըստ այդմ, դրանց արտասանության ժամանակ որոշակի շփոթություն է 

առաջանում։ Մի շարք բաղաձայններ ի հայտ են բերում թե՛ 

ուղղագրական և թե՛ ուղղախոսական դժվարություններ։ Դիտարկենք 

բաղաձայնների գրության և արտասանության հարաբերակցությունը։ 

Յ բաղաձայնի գրությունն ու արտասանությունը. 

 –Յ–ն հանդես է գալիս որպես ձայնակապ, 

 Ունի գրության և արտասանության անհամապատասխանություն, 

 Երբ ձայնավորով վերջացող բառին ավելանում է ձայնավորահանգ 

մասնիկ, ապա երկու ձայնավորների միջև լսվում է յ ձայնակապը. 

կաթսայի, խաղայի, գնայի, 

 –Յ ձայնակապը չի գրվում, բայց արտասնվում է է–ից հետո. 

է(յ)ական, է(յ)ին, 

է(յ)ինք և այլն։ 

 –Յ գրվում և արտասանվում է ա և ո ձայնավորներից հետո. 

Էմմայի, արքայի, փեսայի, Կամոյի, երեկոյի, հանածոյի, 

 Եթե ձայնավորով վերջացող դերբային կամ այլ բառի հաջորդում 

են օժանդակ բայի խոնարհված ձևերը, ապա յ ձայնակապը հնչում է 

դրանց միջև. բերելու (յ)է, խաղալու (յ)են, առկա (յ)է, ներկա (յ)են և այլն, 

 Յ–ն հնչում է նաև օժանդակ բայի անցյալի ժամանակաձևերում. 

է(յ)ի, է(յ)իր…, 
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Հ բաղաձայնի գրությունն ու արտասանությունը. 

 Հ–ն շունչ է, որ կարող է որոշակի դիրքերում հեշտությամբ ընկնել 

կամ ավելանալ. նրա չարտասանելը ուղղագրական նորմի խախտում է 

առաջացնում. 

 Հ–ն թույլ է արտասանվում ր ձայնորդից հետո. սակայն գրական 

արտասանության ժամանակ պարտադիր է. նիրհ, աշխարհ, 

արհամարհել, 

 Հ–ն լիարժեքորեն հնչում է, երբ գտնվում է բառասկզբում, 

բառամիջում կամ էլ արմատի սկզբնատառ է. հօգուտ, հանձինս, 

անհնարին, ամենահմուտ և այլն։ 

Հայերենի մյուս բաղաձայնները եռաշարք կամ երկշարք (լծորդ) 

հնչյուններ են, որոնց գրությունն ու արտասանությունը հաճախ միմյանց 

չեն համապատասխանում. գրվում է մեկ հնչյուն, արտասնվում է մեկ այլ 

հնչյուն։ Դրանք են՝ բ–պ–փ, գ––կ–ք, դ–տ–թ, ձ–ծ–ց, ջ–ճ–չ, զ–ս, ժ–շ, վ–ֆ, ղ–

խ, ր–ռ,– մ–ն։ Այս հնչյունների գրության և արտասնության 

անհամապատասխանությունն ի հատ է գալիս ձայնավորներից, ինչպես 

նաև ր, մ, ն, ղ բաղաձայններից հետո։ Այս դիրքերում ձայնեղ 

բաղաձայնները խլանում են. արտասանվում են խուլ բաղաձայնների 

նման։ 

 

1. Բ – Պ – Փ 

 Բ բաղաձայնը որոշակի դեպքերում խլանում է՝ հնչելով փ. 

 երբ հաջորդում է ձայնավորի. շաբաթ (շափաթ), 

 երբ հաջորդոում է –ր կամ –մ բաղաձայններին. հարբել (հարփել), 

համբույր (համփույր), համբերել (համփերել), 

 Որոշակի դեպքերում բ–ն արտասանվում է պ. 

 –ղբ հնչյունակապակցությունն արտասանվում է խպ. աղբ (ախպ), 

եղբայր (եխպայր), 

 Մնացած դեպքերում բ–ն հնչում է բ. սերբ, արբանյակ, գերբ, 

կարբիդ, արբունք։ 
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2. Գ – Կ – Ք 

Գ–ն կարդացվում է ք հետևյալ դիրքերում. 

 երբ հաջորդում է ձայնավորի. ավագ (ավաք), ճրագ (ճրաք), կարագ 

(կարաք), իգական (իքական), հոգնել (հոքնել), 

 երբ հաջորդում է ր ձայնորդին. միրգ (միրք), թարգման (թարքման), 

կարգ (կարք), 

 երբ հաջորդում է ն ձայնորդին. անգամ (անքամ), միանգամայն 

(միանքամայն), 

 Ղ բաղաձայնից հետո գ–ն կարդացվում է կ. շաղգամ (շաղկամ), 

 Մնացած դեպքերում գ–ն հնչում է գ. փափագ, գագաթ, 

հանգամանք, հանգիստ։ 

 

3. Դ – Տ – Թ 

Դ բաղաձայնը հնչում է թ հետևյալ դիրքերում. 

 երբ հանդիպում է ձայնավորից հետո. օդ (օթ), սակայն հոդված, 

բադ, հոդ, եդեմ, 

զինադադար, Սեդրակ բառերում պահպանում է գրության 

համապատասխան արտասանություն, 

 ր ձայնորդից հետո. զարդ (զարթ), արդար (արթար), արդյունք 

(արթյունք), 

 րդ հնչյունակապակցությունը բառավերջում ունի երկակի 

արտասանություն. 

կախարդ, երիտասարդ, բայց՝ խորհուրդ (րթ), թակարդ (րթ), մնացորդ 

(րթ) և այլն, 

 –ն ձայնորդից հետո. անդամ (անթամ), խնդիր (խնթիր), 

 երբ բառը կազմված է ընդ– նախդիր–նախածանցով, որին 

հաջորդում է ձայնավոր 

հնչյուն. ընդունել (ընթունել), ընդունակ (ընթունակ), ընդառաջ 

(ընթառաջ), 

Դ–ն հնչում է տ. 
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 –ղ բաղաձայնից հետո. խեղդել (խեխտել), խեղդամահ 

(խեխտամահ), 

 –յ ձայնորդից հետո. այդքան (այտքան), այդպես (այտպես), 

 Դ–ն ռուսերենի ազդեցությամբ հաճախ արտասանվում է ձ, որ 

ուղղախոսական նորմի խախտում է. ձինամիկ, ծննձյան, նախածննձյան, 

նավասարձյան, Մեձիա և այլն։ 

 

4. Ձ – Ծ – Ց. 

Ձ–ն արտասանվում է ց հետևյալ դիրքերում. 

 ձայնավորից հետո. օձ (օց), օձամարտ (օցամարտ), օձաձուկ 

(օցաձուկ), 

 ր ձայնորդից հետո. արձակ (արցակ), դարձյալ (դարցյալ), 

 ղ բաղաձայնից հետո. դեղձ (դեխց), դաղձ (դախց), 

 

5. Ջ – Ճ – Չ 

Ջ–ն արտասանվում է չ այն դեպքում, երբ. 

 հաջորդում է ձայնավորի. իջնել (իչնել), քաջք (քաչք), ոջիլ (ոչիլ), 

աջ (աչ), 

 հաջորդում է ր և ռ ձայնորդներին, թրջել (թրչել), արջ (արչ), վերջ 

(վերչ), բայց՝ լուրջ, լրջախոհ, կամուրջ, մրջյուն (ջ), 

 երբ հաջորդում է ղ բաղաձայնին. աղջիկ (ախչիկ), ողջ (ոխչ)։ 

Ինչպես կարելի է նկատել, բ, գ, դ, ձ, ջ բաղաձայններն ունեն 

արտասանական 

զուգաձևություններ։ Տերմինաբանական կոմիտեի որոշմամբ՝ 

նախընտրելի է դրանց արտասանության գրային (հնչյունական) 

տարբերակը. «Նկատի ունենալով հայերենի բաղաձայնների գրային 

արտասանության տարածման միտումը, ինչպես նաև լեզվի 

նորմավորման, ուղղախոսական և ուղղագրական սխալների վերացման 

համար արտասանությունը գրությանը մոտեցնելու 

նպատակահարմարությունը՝ ուսուցման և ռադիո–հեուստատեսային 
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հաղորդումների ժամանակ նախապատվությունը տալ այդ բառերի 

գրային արտասանությանը» (ՏՈՒՏ, 197)։ 

Ժամանակակից հայերենի գրական ուղղախոսական 

օրինաչափությունն այն է, որ խուլ պայթական պ, տ, կ, շնչեղ խուլ փ, ք , թ, 

ինչպես նաև խուլ պայթաշփական ծ, ճ, չ բաղաձայն հնչյունները բոլոր 

դիրքերում մնում են անփոփոխ (ՄԱԱԳ, 47)։ 

 

6. Ղ – Խ. 

 Ղ բաղաձայնը արտասանվում է խ. 

 բ, գ, դ, ձ, ջ ձայնեղ հնչյուններից առաջ. աղբ (ախպ), շաղգամ 

(շախկամ), խեղդել (խեխտել), աղջիկ (ախչիկ), 

 պ, տ, կ, ց, չ խուլ հնչյուններից առաջ. պողպատ (պոխպատ), ուղտ 

(ուխտ), ծաղկել (ծախկել), աղցան (ախցան), զեղչ (զեխչ), 

 փ,–թ, ք շնչեղ խուլերից առաջ. հղփանալ (հխփանալ), հաղթել 

(հախթել), աղքատ (ախքատ) և այլն։ 

 

7. Զ – Ս. 

Այս հնչյուններն ավելի հաճախ են ուղղագրական դժվարություններ 

հարուցում, քանի որ հայերենի ուղղախոսությանը համապատասխանում 

է այս հնչյուների գրային արտասանությունը. այսինքն՝ ինչպես գրում ենք, 

այնպես էլ արտասանում ենք։ Զ – Ս– ն միմյանց հակադրվում են 

ձայնեղությամբ և խլությամբ, մնացած արտասանական 

առանձնահատկություններով նման են. երկուսն էլ շփական են և 

առաջնալեզվային։ 

 Զ հնչյունը ձայնավորից հետո կարդացվում է շեշտված –զ. ազդել, 

ուզել, քարոզել, կիզել և այլն, 

 Շնչեղ խուլերից առաջ զ–ն խլանում է (ս). վազք (վասք), 

 Խուլ բաղաձայններից հետո դարձյալ խլանում է (ս). հետզհետե 

(հետսհետե)։ 
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8. Ժ – Շ 

Այս հնչյունները նույնպես հնչեղությամբ իրար մոտ են, սակայն 

տարբերվում են ձայնի պարունակությամբ. ժ–ն ձայնեղ է, շ–ն՝ խուլ։ 

Ուղղախոսական խախտում է նկատվում այն ժամանակ, երբ այս երկու 

բաղաձայնները հանդես են գալիս միասնաբար, և դրանցից մեկը հաճախ 

սղվում է, ինչպես երաժշտական (երաշտական), երաժշտություն 

(երաշտություն) և այլն։ 

 

9. Վ – Ֆ 

 Սրանք ևս կազմում են երկշարք բաղաձայնական հակադրություն 

(ձայնեղ և խուլ)։ Փոխառյալ և ոչ փոխառյալ մի շարք բառերում վ–ն 

արտասանվում է ֆ. ավտո (աֆտո), նավթ (նաֆթ), 

 Որոշ փոխառյալ բառերում ֆ–ն հնչում է վ. ասֆալտ (ասվալթ), 

 Վ–Ֆ բաղաձայնների գրության և հնչման տարբերությունները 

ավելի հաճախ հանդիպում են խոսակցական լեզվում։ 

 

10. Ր – Ռ 

Այս ձայնորդներն ավելի շատ ձայն են պարունակում, քան աղմուկ։ 

Հայերենում սրանք ունեն իմաստային հակադրություն. ռ–ն բազմաթրթիռ 

է, ր–ն՝ միաթրթիռ. առու – արու, լուռ – լուր։ 

 

11. ԵՎ–ի ուղղախոսությունը 

ԵՎ–ը մեսրոպյան այբուբենի տառերից չէ. այն ընդհանրապես տառ էլ 

չէ, և–ը բառ է, շաղկապ, որ մեսրոպյան այբուբենին է կապել հետագայում 

ստեղծված օ և ֆ տառերը (12–րդ դար)։ 

 ԵՎ–ը երեք հնչույթների միասնություն է՝ յ+ե+վ. այն կատարվում է 

թե՛ հնչյունի, թե՛ բառի (շաղկապի) դեր, 

 երբ հաջորդում է բաղաձայնի, արտասնվում է –եվ. արև (արեվ), 

հարևան (հարեվան), Երևան (Երեվան) և այլն, 

 երբ հաջորդում է ձայնավորի, հնչում է յեվ. նաև (նայեվ), Սերգեև 

(Սերգեյեվ), 
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 կան բառեր, որոնց մեջ և–ի արտասանությունը տատանվում է . 

այլևս, դեռևս, թեպետև. ժամանակին այս բառերը գրվել են առանձին 

բաղադրիչներով՝ այլ ևս, թեպետ և, այժմ, սակայն, սրանց 

արտասանությունը կանոնակարգված է. պետք է արտասանել եվ այն 

բոլոր բառերում, որտեղ և–ը հաջորդում է բաղաձայնի։ 

 

3) Կրկնակ բաղաձայնների ուղղախոսությունը 

Կրկնակ բաղաձայնները «հանդիպում են կա՛մ ձայնավորի սղումով 

կազմված ձևերում, ինչպես՝ բջջահյութ, կա՛մ երկու ձևույթների 

սահմանագծում, այսինքն՝ բարդության և ածանցման, ինչպես նաև 

հապավման ժամանակ, օրինակ՝ երկկողմ, աննպաստ…։ Կարող է լինել 

ձայնավորի անկում կամ նույնանման վանկերից մեկի ամփոփում. 

օրորան – օրրան» (ԹՂԺՀՈՒ, 129)։ 

Կրկնակ բաղաձայնները հանդիպում են բառասկզբում, բառամիջում և 

բառավերջում. դիտարկենք դրանց գրության և արտասանության 

հարաբերակցությունը. 

 

 բառասկզբում կրկնակ բաղաձայնների արտասանության 

ժամանակ դրանց միջև լսվում է –ը հնչյունը, գ(ը)գվել, կ(ը)կոցել, 

 բառամիջում կրկնակ բաղաձայններն արտասանվում են որոշ 

տևողությամբ. 

բալլադ, դոլլար, տոննա, փթթել, մասսա, ընդդեմ և այլն, 

 բառավերջում կրկնակ բաղաձայններ առաջանում են –ն 

վերջնահնչյունով բառի և հոգնակերտ –ներ մասնիկի միացումով. 

լսարաններ, դասարաններ, սեղաններ և այլն, 

 կրկնակ բաղաձայններ առաջանում են նաև հետևյալ հնչյունների 

զուգորդումներով. –բբ– (աբբա), –դդ– (դդում), –ռռ– (դռռալ), –ղղ– 

(ուղղակի), –նն– (քննել), –րր– (բերրի), –վվ– (ապահովվել), –տտ– 

(պտտաձող), –մմ– (կազմման), –ջջ– (բջջային) և այլն։ 

 Բնաձայնական որոշ բառերում հանդիպում են կրկնակ 

բաղաձայններ՝ շ, ժ, զ, ռ հնչյունների կրկնությամբ. այդ կարգի բառերն 
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արտասանվում են ընգծված երկարությամբ. թշշալ, ֆշշալ, խշշալ, տժժալ, 

դժժալ, տզզալ, բզզալ, բռռալ, դռռալ և այլն։ 

 

4) Երկհնչյունների ուղղախոսությունը 

Ժամանակակից հայերենի երկհնչյունները կազմված են որևէ 

ձայնավորով և յ ձայնորդով. այ, յա, եյ, յե, ոյ, յո, ույ, յու։ Այս 

երկհնչյունները ցուցաբերում են գրության և արտասանության 

յուրահատկություններ, որոնցով պայմանավորված են նրանց 

ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը։ 

 Այ. գրությունը և արտասանությունը համապատասխանում են, չի 

ենթարկվում շեշտափոխական հնչյունափոխության. հայր, մայր, եղբայր, 

քարայր, այր, այրի, կայսր։ 

 Յա. որոշակի դեպքերում գրությունը և արտասանությունը 

համապատասխանում են. այծյամ արբանյակ, աղավնյակ, դայակ, եղյամ, 

լռակյաց, սենյակ, պատյան և այլն, 

- որոշակի բառերում արտասանությունը չի համապատասխանում 

գրությանը. գրվում է –իա. հեքիաթ, կրիա, քիմիա, դաստիարակ, 

օվկիանոս, Անանիա, Բունիաթ, Եղիա, Երեմիա, Զաքարիա, Ասիա, 

Անգլիա, Ֆրանսիա և այլն, 

- որոշակի բառերում գրվում է –եա. հրեա, իդեալ, քվեարկել, 

Անդրեաս և այլն։ 

 Եյ. գրությունը համապատասխանում է արտասանությանը. 

հանդիպում է հիմնականում փոխառյալ բառերում. թեյ, լակեյ, Սերգեյ, 

Ալեքսեյ, Պոմպեյ, Գալիլեյ, Ենիսեյ, լեյբորիստ, լեյտենանտ, լիցեյ, կորիֆեյ, 

նեյտրոն, պլեբեյ, սեյմ և այլն։ 

 Յե. բառասկզբում գրվում է միայն –ե. երգ, երամ, երկիր, երթ և 

այլն, 

- այլ դեպքերում գրվում է –յե. հայերեն, եբրայերեն, հայելի, շոյել, 

Մեյե և այլն, 

- գրվում է առանց –յ տարրի (հետձայնավորային դիրքում). հրեերեն, 

լեզգիերեն, ղպտիերեն, պոետ, պոեզիա, դուետ և այլն, 
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- գրվում է նաև –իե. Վիետնամ, կարիերա, պրեմիեր, հիերոգլիֆ, 

դիետա և այլն։ 

 Ոյ. գրությունը համապատասխանում է արտասանությանը, 

ինչպես՝ գոյ, խոյ, բոյ, հանդիպում է օտար հատուկ անուններում. Նոյ, 

Պոլևոյ, Տոլստոյ, Տրուբեցկոյ և այլն։ 

 Յո. մի շարք բառերում գրությունը համապատասխանում է 

արտասանությանը. 

յոթ, արդյոք, արքայորդի, ընտանյոք, յոգ, յոդ, սինյոր, Գյոթե, Պյոտր և 

այլն, 

- փոխառյալ բառերում գրվում է –իո. ռադիո, աքսիոմա, ֆրակցիոն, 

ատեստացիոն, ամբիոն, բաստիոն, բիոքիմիա, դիվերսիոն, դիվիզիոն, 

էվոլյուցիոն, իդիոմ, իոն, Լիոն, կոալիցիոն, չեմպիոն, պիոներ, ռացիոնալ, 

սիոնիստական, ստադիոն և այլն, 

- որոշ բառերում գրվում է –եո. ակորդեոն, գեոդեզիա, գեոֆիզիկա, 

թեորեմ, լեգեոն, նեոն, նեոֆաշիզմ, նեոռոմանտիզմ, պալեոլիթ, պանթեոն 

և այլն, 

– որոշ դեպքերում գրվում է միայն –ո. որոշակիորեն, լիովին, ձիով, 

ապակիով, մատանիով, միով բանիվ և այլն։ 

 Ույ. գրությունը համապատասխանում է արտասանությանը. լույս, 

կույս, հույս աշխույժ, բուժքույր, համբույր, բույր, սառույց, մեղվաբույծ, 

մշակույթ, ասույթ և այլն։ 

 Յու. որոշակի բառերում գրությունը համապատասխանում է 

արտասանությանը. 

յուղ, գյուղ, արյուն, բյուր, եղջյուր, ձյուդո, առյուծ, հնչյուն, շյուղ, 

շշնջյուն, հանդիպում է հատուկ անուններում. Բյուրական, Սյունիք, 

Բյուզանդիա, Նյուտոն, Պյութագորաս, Վիլնյուս, Փյունիկիա, Հյուգո, 

Փռյուգիա և այլն, 

– որոշակի բառերում (հատկապես փոխառյալ) գրվում է –իու. 

արխիվարիուս, գերմանիում, լիթիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, 

նատրիում, պլուտոնիում և այլն, 
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– որոշակի բառերնում գրվում է միայն –ու (յ–ն իբրև ձայնակապ չի 

գրվում). աղիություն, բարիություն, լսելիություն, կանացիություն, 

էություն, խաբեություն, մարգարեություն և այլն։ 

Այ, ոյ, եյ երկհնչյունների յ ձայնորդը, բառակազմության ժամանակ 

հանդիպելով ձայնավորի (ա հոդակապի), երկհնչյուն է կազմում նրա հետ. 

ուղղախոսության շեշտը, ըստ այդմ, տեղափոխվում է. հայ (այ) – 

հայանպաստ (յա), խոյ (ոյ) – խոյահարել (յա), թեյ (եյ) – թեյավճար (յա) և այլն։ 

Ուղղախոսական նորմերը միայն հնչյունների արտասանական 

առանձնահատկություններով և նրանց ճիշտ հնչման նորմերով չեն 

սահմանափակվում։ 

Այդ առումով կարևորվում է նաև վանկի ուղղախոսությունը։ 

 

5) Վանկի ուղղախոսությունը 

Արտասանական շղթայի մեջ հնչյունից մեծ հատույթը վանկն է։ Վանկը 

լեզվի հնչյուններով արտաբերվող նվազագույն բնական միավորն է, 

այդպիսի հատույթները իմաստակիր չեն. դրանք սոսկ հնչյունական 

միավորներ են։ Բառեր արտաբերելով` խոսողները դրանք արտաբերում 

են ոչ թե առանձին հնչյուններով կամ միաձույլ, այլ որոշակի 

խմբավորմամբ. հետևաբար բառի մեջ հնչյունը կամ հնչյունախումբը, որն 

արտաբերվում է մեկ շնչով, կոչվում է վանկ։ Բառի կառուցվածքի մեջ 

վանկերն արտաբերվում են որոշակի դադարով, որը կոչվում է 

միջվանկային դադար։ Միջվանկային դադարը վանկի ուղղախոսության 

բաղադրիչներից մեկն է։ 

Վանկ կազմելու համար անհրաժեշտ է առավել հնչեղություն և 

նվազագույն լարվածություն ունեցող հնչյուն, այսինքն` վանկարար 

հնչյուն, որ արդի լեզվաբանության մեջ կոչվում է վանկի գագաթ։ Բացի 

վանկի գագաթից կամ վանկարար հնչյունից, վանկը կարող է ունենալ 

նաև բաղաձայն հնչյուններ՝ ինչպես ձայնավորին նախորդող, այնպես էլ 

նրանից հետո։ 

Վանկը արտասանական շղթայի այն հատվածն է, ձայնավորը կամ 

ձայնավորն ու բաղաձայններ, որոնք արտասանական մեկ միասնություն 
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են կազմում և հնչյունաշարքի մյուս նման հատվածներից բաժանվում են 

արտասանական դադարով (անցումային դադարներով)։ 

Վանկի գագաթ են դառնում հնչեղության առավելագույնը և 

լարվածության նվազագույնը (ձայնավորը կամ ձայնավորի դեր 

կատարող ձայնորդը)։ Առավել հնչեղություն ունեցող հնչյունները 

ձայնավորներն ու ձայնորդներն են, որոնք վանկարար դեր ունեն։ Սրանց 

մեջ կան տարբեր հնչեղության ձայնային միավորներ։ Առավել լիահունչ 

են ա, է, օ, ի, ու, ը ձայնավորները, սրանց հաջորդում են ձայնորդները` լ, 

մ, յ, ն, ր, ռ, ապա ձայնեղ շփականները` վ, զ, ժ, ղ, շփական խուլերը՝ ֆ, ս, 

շ, խ, հպական ձայնեղները` բ, գ, դ, հետո հպական խուլերը` պ, կ, տ։ 

Սովորաբար լեզվում վանկակազմիչ դեր ունեն ձայնավորները. դրանք 

կարող են վանկ կազմել ինչպես առանձին, այնպես էլ որևէ բաղաձայնի 

հետ կապակցված, օրինակ՝ է– ա– կան, կա –տու։ 

Հայերենի վանկը, ըստ արատասանական ամբողջականության, լինում 

է լիահունչ և ոչ լիահունչ։ Բոլոր ձայնավորներով կազմված վանկերը 

(բացի Ը ձայնավորից) լիահունչ են։ Ոչ լիահունչ վանկերի ձայնավորը 

գրությամբ չի արտահայտվում, նրա արտասանությունը 

գաղտնավանկային է, ինչպես՝ բռնել (բըռ–նել), կայսր (կայ–սըր)։ 

Ոչ լիահունչ վանկերի վանկարար հնչյունը արտասանվում է միայն 

հնչական մակարդակում։ Այդպիսի վանկերի մի մասի վանկարարը 

գրությամբ կարող է արտահայտվել բառասկզբում՝ –ն, –մ, –ղ 

ձայնորդներից առաջ. ըն– թանալ, ըմ–բռնել, ըղ–ձալ և այլն։ 

Վանկի ուղղախոսության համար կարևոր է իմանալ գաղտնավանկը 

պայմանավորող գործոնները։ 

1. Բաղաձայնների կուտակումները բառասկզբում։ 

Բառասկզբի, բառամիջի և բառավերջի բաղաձայնական 

կուտակումների բարեհնչունությունը ապահովում է –ը ձայնավորը, որի 

ուղղախոսությունը համապատասխանում է վանկատման նորմերին, 

ինչպես՝ մկրտել, մթնել, գրպանել, թթվահամ, մնալ, բրդել և այլն։ Այս 

կարգի բառերի ուղղախոսությունը ենթադրում է գաղտնավանկ ը 
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ձայնավորի արտասանություն կից բաղաձայնների միջակայքում. 

մըկըրտել, մըթնել, գըրպանել, թըթվահամ, մընալ, բըրդել և այլն։ 

Այս կարգի բառերի ուղղախոսական նորմը պահպանվում է դրանցով 

բաղադրված բառերն արտասանելիս. մնալ – անմ(ը)նացորդ, կտրել – 

անկ(ը)տրել, թթու – աղաթ(ը)թու և այլն։ 

2. Քերականական մասնիկների կցումը բաղաձայնով սկսվող կամ 

բաղաձայնով վերջացող բառերին. կգրեմ – կ(ը)գրեմ, կտեսնեմ – 

կ(ը)տեսնեմ, չգամ – չ(ը)գամ, չբերեմ – չ(ը)բերեմ…, գիրքս – գիրք(ը)ս, 

գիրքդ – գիրք(ը)դ, գիրքն – գիրք(ը)ն և այլն։ 

3. Հնչյունափոխությունը, երբ գաղտնավանկը սերում է լիահունչ 

վանկից. մութ(ն) – մ(ը)թնել, սուր – ս(ը)րել, գիր – գ(ը)րել և այլն։ 

Վանկի ուղղախոսության հարցում կարևորվում են սկ–, ստ–, սպ–, զգ–, 

զբ–, շտ–, շպ– հնչյունակապակցությունների գրությունն ու 

արտասանությունը. նկատի ունենք դրանցով կազմված բառերի 

վանկատման քայլերի հաջորդականությունը։ 

Այս հնչյունակապակցություններով կազմված բառերի առաջին վանկերը 

պատկանում են ոչ լիահունչ վանկի տեսակին. առաջին վանկում դրանք 

արտասանվում են թույլ հնչեղության Ը ձայնավորով. (ը)ս –կիզբ, (ը)ս–տանալ, 

(ը)ս–պասել, (ը)զ–գալ, (ը)զ–բոսնել, (ը)շ–տապել, (ը)շ–պարվել և այլն։ Հատուկ 

անունների ուղղախոսական նորմերը տարբեր են, ինչպես՝ Սպար–տակ, 

Սպի–տակ, Ստե–փան, Ստամ–բուլ և այլն։ 

Այդ կարգի բառերը երկրորդ վանկից անդամատելիս կորցնում են 

նախահավելված ը հնչումը. սկը–սել, ստա–նալ, սպա–սել, զգա–

ցողություն, զբո–սանք, շտա–պել, շպար–վել և այլն։ 

Արևելահայ գրական լեզվի ուղղախոսության որոշակի 

տարընթացություն է առաջացնում –յ ձայնակապի դիրքը վանկատման 

ժամանակ, ինչպես՝ ան–կյուն թե անկ–յուն, աղ–բյուր թե աղբ–յուր, 

ուրախու–թյուն թե ուրախութ–յուն։ 

Այժմ նման բառերի վանկատման երկու տարբերակն էլ համարվում է 

կանոնական։ 



 
 

Հայերենի ուղղախոսական նորմերի մի մասը մեզ է հասել 

ավանդական եղանակով՝ փոխանցվելով գրաբարից, մի մասն էլ մշակվել 

է դարերի ընթացքում, մի որոշակի մասն էլ դեռ մշակման փուլում է 

գտնվում։ Գրական նորմերից ավելի արագ փոփոխվող նորմերը 

ուղղախոսական նորմերն են. դա է պատճառը, որ վերոբերյալ 

կանոններում կան արտասանական տարբերակներ, որոնց ճշտության 

հարցը կորոշի ժամանակը (ՆՎՆԿ)։ 
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1. Մ. Ասատրյան, Արևելահայ գրական լեզվի պայթական բաղաձայնների 

արտասանությունը, Ե., 1976։ 
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3. Ռ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք, Ե., 2006։ 

4. Ռ. Սաքապետոյան, Նոր մոտեցումներ արևմտահայերենի գիտական 
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ԱԱՓ.– Ա. Աբրահամյան, «Փաստեր հայերենի պատմական 

հնչյունափոխության» (ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր», Ա, 1957, № 4)։ 

ԱԱՔՔ.– Ա. Այտընեան, Քննական քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի, 

Վիեննա, 1866։ 

ԱԳԱ.– Ա. Գ. Աբրահամյան, Հայոց գիր և գրչություն, Ե., 1973։ 

Նախամաշտոցյան հայկական գրականության հարցը 

(Մատենադարան, «Գիտական նյութերի ժողովածու», № 1, Ե., 1941)։ 

ԱՂՀԲ.– Ա. Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, Ե., 1953։ 
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ԱՃԼՔ.– Հր. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հհ. III, 
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ԱՃՀԳ.– Հր. Աճառյան, Հայոց գրերը, Ե., 1984 (Վիեննա,1928)։ 

ԱՃՀԼՊ.– Հր. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, II, Ե., 1951։ 
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ԱՄՀԼ.– Ա. Մուրվալյան, Հայոց լեզվի բառային կազմը, Ե., 1955։ 
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ԷԱՆԳ.– Է. Աղայան, Նախամաշտոցյան հայ գրի և գրականության, 

մեսրոպյան այբուբենի և հարակից հարցերի մասին, Ե., 1977։ 

ԷՄԳԴ.– Էդ. Մկրտչյան, Գրաբարի դասընթաց, Ե., 2008։ 

ԷՄՆԿ.– Էդ. Մկրտչյան, Նախադասության կառուցվածքի 

առանձնահատկությունները գրաբարում (Սեղմագիր դոկտորական 

ատենախոսության, Ե., 1999)։ Նախադասության կառուցվածքի 

առանձնահատկությունները գրաբարում («Բանբեր Երևանի 

համալսարանի», Ե., 1997, N 3)։ 

ԹՂԺՀՈՒ.– Թ. Ղարագուլյան, Ժամանակակից հայերենի 

ուղղախոսությունը, Ե., 1974։ 

ԼԽՏ.– Լ. Խաչատրյան, Տեղաշարժեր բառերի ձևաբանական իմաստի մեջ, 

Ե., 1985։ 

ԼԽԽ.– Լ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի 

հայերենի կայուն կապակցություներում, Ե., 1996։ 
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ԼԽԼԲ. – Լ. Խաչատրյան, Լեզվաբանության ներածություն, Ե., 2008։ 

ԼԽԲԳ. – Լ. Խաչատրյան, Բառաշխարհի գաղտնիքները. 

հունալատինական փոխառություններ, Ե., 2014։ 

ԼԽՇԲ. – Լ. Խաչատրյան, Շապուհ Բագրատունու երկը որպես 

նախամիջին հայերենի գրավոր արտահայտություն («Հայագիտություն 

և զուգադրական լեզվաբանություն», Պրակ Ե., «Լինգվա», Ե., 2006, էջ 

42–49)։ 

ՀԲԳՀՄՀ.– Հովհ. Բարսեղյան, Գրական հայերենի միավորման հարցը և 

նրա քննությունը Հրաչյա Աճառյանի աշխատություններում, «Բանբեր 

Երևանի համալսարանի», 1986, N 2, 94–102։ 

ՀԼԶՍՇ. – Հայց լեզվի զարգացումը սովետական շրջանում, Ե., 1973։ 

ՀՄՊՔ.– Հ. Դ. Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, I, 

Ե., 1982։ 

ՄԱԿ.– Մ. Աբեղյան, Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, Ե., 1941։ Կորյուն, Վարք 

Մաշտոցի (աշխարհաբար թարգմանություն՝ առաջաբանով և 

ծանոթագրություններով (Մ. Աբեղյանի), Ե., 1979։ 

ՄԱՀԼՏ.– Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965։ 

ՄԱԱԳ.– Մ. Ասատրյան, Արևելահայ գրական լեզվի պայթական 

բաղաձայնների արտասանությունը, Ե., 1976։ 

ՄՀԱԾ.– Հ. Մարկվարտ, Հայոց այբուբենի ծագումը և Մ. Մաշտոցի 

կենսագրությունը «Մեսրոպ Մաշտոց» (հոդվածների ժողովածու), 

ՀՍՍՀ ԳԱ, 165–176, Ե., 1962։ 

ՄՄԲ.– Մ. Մուրադյան, Բառագիտություն.–«Հայոց լեզվի պատմական 

քերականություն», II, 7–158, Ե., 1975։ 

ՆՎՆԿ.– Ն. Վարդանյան, Նորմը և կիրարկությունը ժամանակակից 

հայերենում (Սեղմ. թեկն. ատենախոս., Ե., 2015)։ 

ՊՇԲ.– Պատմութիւն Շապհոյ Բագրատունւոյ, ի լոյս ածին Գ. Տէր–

Մկրտչեան և Մեսրոպ Եպիսկոպոս, Էջմիածին, 1921։ 

ՌՍՆՄԱ.– Ռ. Սաքապետոյան, Նոր մոտեցումներ արևմտահայերենի 

գիտական քննությանը («Հայերենագիտության հիմնահարցեր և 
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զարգացման հեռանկարներ», Միջազգային գիտաժողովի 

զեկուցումների ժողովածու, Ե., 2013)։ 

ՍԱԲ.– Ս. Անթոսյան, Բայը և նրա խոնարհման համակարգը 

(«Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմութան» գրքում, Ա., Ե., 

1972)։ 

ՍԱԽՀԶ.– Ս. Անթոսյան, Խոնարհման համակարգի զարգացման ընթացքը 

(«Հայոց լեզվի պատմական քերականություն» գրքում, II, 159–383, Ե., 

1975)։ 

ՍԳՀՈՒ.– Ս. Գյուլբուդաղյան, Հայերենի ուղղագրության պատմություն, 

Ե., 1973։ 

ՍՀԳՇ.– Ս. Հայրապետյան, Գրաբարի շարադասությունը, Ե., 2005։ 

ՍՂՀԳԼՊ.– Ս. Ղազարյան, Հայոց գրական լեզվի պատմություն, Ե., 1961։ 

ՍՂՀԼՀՊ.– Ս. Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Ե., 1954։ 

ՍՄԲՀ.– Ստ. Մալխասյանց, Բանասիրական հետազոտություններ, Ե., 1982։ 

ՎԱԱ.– Վ. Առաքելյան, Ակնարկներ հայ գրական լեզվի պատմության, Ե., 

1981։ 

ՎԱՄՀ. – Վ. Առաքելյան, Մեսրոպյան հայերենը, ՀՍՍՌ ակադ. 

«Տեղեկագիր», N 5, 1962։ 

ՎԱԳԱՁ.– Վ. Աճեմյան, Գրական արևմտահայերենի ձևավորումը, Ե., 1971։ 

ՎՀԳԳ.– Վ. Համբարձումյան, Գրաբարի գործառությունը որպես գրական 

լեզու ԺԸ–ԺԹ դդ., Ե., 1990։ 

ՏՇԱԱԱ.– Տ. Շահբազյան, Արևմտահայ աշխարհաբարի առաջացումը, Ե., 

1963։ 

ՏՈՒՏ.– Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու, Ե., 2006։ 

ЭТДЯ.– Э. Туманян, Древнеармянский язык, М., 1971. 

 

Բ. ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

ԱԲ.– Ակսել Բակունց 

Ագաթ.– Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց, Տփխիս, 1909 (1983)։ 
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ԱԻ կամ Իս. – Ավ. Իսահակյան 

Ամիրդ.– Ամիրդովլաթ Ամասիացի 

Անս.– «Անսիզ(ք) Անտիոքայ» (Ս. Գունդստաբլ) 

ԱՊՊՍՉԲ.– Արտ. Պապոյան, Պարույր Սևակի չափածոյի բառարան, հհ. 1–

2, Ե., 

1981–1982։ 

ԲԺշկ. Ձիոյ. –Բժշկութիւն ձիոյ (ձիոց) 

Բուզ.– Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1913 

(1987)։ 

Գր./Գրիգ./ Գրիգոր.–Գրիգորիս 

Գ. Հովս.– Գարեգին Յովսեփեան 

ԳՄ.– Գուրգեն Մահարի 

ԴԴ. – Դերենիկ Դեմիրճյան 

ԵԶՀ– Եզնիկ Կողբացի, «Եղծ աղանդոց», Համաբարբառ –1, Ե., 1972։ 

Եզն.– Եզնկայ Կողբացւոյ Եղծ աղանդոց, Վենետիկ, 1826 (1994)։ 

Եղ.– Եղիշէի Վասն Վարդանայ և հայոց պատերազմին, Ե., 1957 (1989)։ 

ԵՉ.– Եղիշե Չարենց 

Թլկ.– Հովհաննես Թլկուրանցի 

Խաչ. Կեչ.– Խաչատուր Կեչառեցի 

Կոր.– Կորիւն, Պատմութիւն վարուց և մահուան սրբոյն Մեսրոպայ 

վարդապետի մերոյ թարգմանչի, Թի ֆլիս, 1913։ 

Խոր.– Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Տփխիս, 1913 (1981)։ 

Կ./Կոստ. Երզնկացի–Կոստանտին Երզնկացի 

Կոստ. Դաշն.– Կոստանտինի դաշնագիր 

ԿՂ Հաղբ.– Կարո Ղափադարյան, Հաղբատ 

ԿՂ Սանահ.– Կարո Ղափադարյան, Սանահին 

Հնխ.– հնդեվրոպական նախալեզու 

ՀՀ.– Հայկական համաբարբառ (գրաբարալեզու հեղինակների երկերի), 

հհ. 1–8, 

Ե., 1972–1978։ 

ՀՇ.– Հովհ. Շիրազ 
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Հով./Հովհ. Երզնկացի– Հովհաննես Երզնկացի 

Հովհ. Հովհ.– Հովհաննես Հովհաննիսյան 

ՀԹ. – Հովհ. Թումանյան 

Հ. Սահ.– Համո Սահյան 

Ձեռ. Հիշատակ.– Ձեռագրերի հիշատակարաններ 

Մլխս.– Ստ. Մալխասյանց 

ՄՆ– Միքայել Նալբանդյան, Երկեր, 1, Ե., 1979, 4, Ե., 1983։ 

Մխ. Անեցի– Մխիթար Անեցի 

Մխ. Հեր.– Մխիթար Հերացի 

Մուր.– Մուրացան 

ՆԶ.– Նաիրի Զարյան 

ՆՔ.– Նահապետ Քուչակ 

Շիրվ.– Ալեքսանդր Շիրվանզադե 

ՊՇԲ.– Պատմութիւն Շապհոյ Բագրատունւոյ, Էջմիածին, 1921։ 

ՊՍ.– Պարույր Սևակ 

ՌԴ.– Ռազմիկ Դավոյան 

ՌՓ.– Ռափայել Պատկանյան 

ՍԳ.– Սուրբ Գիրք (վկայված են՝ Ծննդ. և Գ. Թագ., Առ Եբր., Սաղ., Նէեմի, 

Առակք և այլ գրքեր)։ 

ՍԶ– Ստեփան Զորյան 

ՍԽ – Սերո Խանզադյան 

Սմբ. Գունդս.– Սմբատ Գունդստաբլ 

Սմբ. Դատ.– Սմբատ Գունդստաբլ, Դատաստանագիրք 

Սմբ. Սպ.– Սմբատ Սպարապետ 

ՍՕ.– Ստեփանոս Օրբելյան 

ՎԴ.– Վահագն Դավթյան 

Վստկ.– Գիրք վաստակոց 

ՎՏ.– Վ. Տերյան 

Ր կամ Րաֆ.– Րաֆֆի 

Ուռհ.– Ուռհայեցի 

Փարպ.– Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց և Թուղթ առ Վահան 

Մամիկոնեան, Տփխիս, 1904 (1982)։ 
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Գ. ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ 

 

Առձեռն բառարան հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1865։ 

Աճառյան Հր., Արմատական բառարան, հ.հ. I– IV, Ե., 1971–1979։ 

Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., 1976։ 

Բարսեղյան Հովհ., Հայերենի ուղղագրական, ուղղախոսական, 

տերմինաբանական բառարան, Ե., 1973։ 

Խաչատրյան Լ., Գրաբարի բացատրական բառարան. Ձևաբանորեն 

տարարժեք բառեր, Ե., 2004։ 

Խաչատրյան Լ., Գրաբարի ուսումնական բառարան, Ե., 2013։ 

Խաչատրեան Լ., Գրաբարի ուսումնական բառարան, Վենետիկ, Սուրբ 

Ղազար, 2016։ 

Հովհաննիսյան Լ., Գրաբարի բառարան. Նոր հայկազեան բառարանում 

չվկայված բառեր, Ե., 2010։ 

Ղազարյան Ռ., Ավետիսյան Հ., Միջին հայերենի բառարան, հհ. 1–2, Ե., 

1987–1992։ 

Ղազարյան Ռ., Գրաբարի բառարան, հ.հ. Ա–Բ, Ե., 2000։ 

Մալխասեանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան, հհ. 1–4, Ե., 1944–

1945։ 

Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ.հ. Ա–Բ, Վենետիկ, 1836–1837։ 

Սարգսյան Ա., Արևմտահայերենի բառարան, Ե., 1991։ 
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