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Տպագրվում է
Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի
գիտական խորհրդի որոշմամբ:

Պատասխանատու խմբագիր

Վ. Գ. Համբարձումյան

Խմբագրական կազմ Ա. Վ. Գալստյան
Ա. Գ. Դոլուխանյան
Ս. Դ. Դանիելյան
Յու. Ռ. Դավթյան
Էդ. Ս. Մկրտչյան
Գ. Լ. Խալաթյան

Ժողովածուն ընդգրկում է Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված
հանրապետական գիտաժողովի նյութերը: Ունի երեք բաժին՝

§Գիտության և

կրթության նվիրյալը¦, §Գիտության և կրթության վաստակավոր գործիչը¦ ¨
§Հայերենի ուսումնասիրության և ուսուցման հարցեր¦, որոնք վերաբերում են
անվանի լեզվաբանի գիտական ժառանգության գնահատությանը, ինչպես նաև
հայերենագիտության զարգացման տարբեր խնդիրների:
Գիրքը

հասցեագրվում

է

մասնագետներին

և

հայերենի

նկատմամբ

հետաքրքրություն ունեցող ընթերցողներին:

--------------------------------------------- 2017 թ.
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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ
2017թ. հունիսին Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանը բանասիրական ֆակուլտետի նախաձեռնությամբ
նշեց անվանի լեզվաբան, համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի երկարամյա
դեկան,

երկար

վաստակավոր

տարիների
գործիչ,

ամբիոնի

վարիչ,

բանասիրական

ՀԽՍՀ

գիտությունների

բարձրագույն
դոկտոր,

դպրոցի

պրոֆեսոր

Վաղարշակ Արզումանի Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակը:
Երկու տասնամյակից ավելի է, ինչ

անվանի հայագետն ավարտել է իր

երկրային կյանքը, մեզ հետ չէ, սակայն նրա վաստակը և բարի համբավը սերունդների
հիշողության մեջ անմոռաց են, մնացել են հիշատակելի: Նրա տեսական և
ուսումնամեթոդական աշխատանքներն այսօր ևս ուսանողության և հայերենն
ուսումնասիրողների սեղանի գրքեր են՝ միշտ անդրադառնալի, միշտ ուղենշային:
Հայագիտության բնագավառում ևս կան գիտնականներ, որոնք իրենց գործի
մեջ իմաստուն են, գրում են գրքեր, որոնք դիմանում են տասնամյակների
փորձությանը, բացում են գիտության նոր ուղի կամ ուղիներ, ուստի ստեղծում են
լավագույն

հիմք

տվյալ

բնագավառը

կամ

բնագավառները

շարունակելու,

տեսականորեն կամ գործնականում ընդլայնելու և նոր ձեռքբերումներ ունենալու. դա
բնականաբար ամեն մի գիտության համար հարաճուն իրողություն է:
Հայերենի ուսումնասիրության բնագավառում նման ձեռքբերումներ ունեցավ
Վ.

Ա,

Քոսյանը.

մեկը՝

հնդեվրոպական

ծագման

հայերեն

արմատների

բառապաշարային (լեքսիկական) արժեքի, ունեցած կշիռի և վիճակագրական
քննության մեջ, որն իր ժամանակի համար, հարկավ, աննախադեպ էր, մեծագույն
ներդրում ընդհանուր հնդեվրոպաբանության, մասնավորապես հայերենի տվյալների
առումով, մյուսը՝ բառակապակցությունների տեսությունը, որը, իրոք, միայն նրա
լեզվագիտական-հայերենագիտական բաստիոնն է:
Մյուս աշխատանքները՝ խմբագրական կամ մեթոդական, ուսումնական կամ
տեսական լեզվաբանական, հարակից են և լրացուցիչ հիշյալ երկուսին:
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Վ. Ա. Քոսյանը գիտության ասպարեզ մուտք գործեց իբրև համեմատաբան,
այսինքն՝ համեմատական լեզվաբանության մասնագետ, որոնցով այն ժամանակ ոչ
բոլորն էին զբաղվում: Իսկ հետագայում անցում կատարեց ժամանակակից հայերենի
ուսումնասիրության

բնագավառ՝

իբրև

բառակապակցության

ուսումնասիրող:

Վերջինիս մեջ նա մշակեց յուրօրինակ մեթոդիկա, տվեց նյութի ներկայացման իր
սկզբունքները,

առաջ

քաշեց

վերլուծության

իր

մոտեցումները:

Հայերենի

շարահյուսության մեջ սա իրապես քոսյանական ներդրում է: Ըստ այդմ՝ նա գրեց
մեկ տասնյակից ավելի ծավալուն մենագրություններ, եղավ բուհական և դպրոցական
ձեռնարկների

համահեղինակ,

խմբագրեց

հայ

մատենագիրների

երկերի

համաբարբառների հատորներ և այդ ամենը՝ պրոֆեսորական և ակադեմիական
անխափան աշխատանքին զուգընթաց:
Մենագրությունների մի զգալի մասը վերաբերում է
հայերենի,

գրաբարի,

բառակապակցություններին,

միջին
ինչպես

հայերենի
նաև

և

հայերենում

ժամանակակից
արևմտահայերենի

բառակապակցական

կաղապարների զարգացմանը: Մենագրությունների մյուս մասը ևս վերաբերում է
շարահյուսությանը՝ նախադասության ակտուալ անդամատում, վերլուծություն և
այլն, որոնք կատարվում են անցյալ դարի երկրորդ կեսի ընդհանուր լեզվաբանական
մակարդակի վրա:
Մանկավարժական բարձրագույն կրթության ասպարեզում իմացական մեծ
ներդրում և կազմակերպչական անսպառ նվիրում, գիտական ուսումնասիրության
բնագավառում փայլուն աշխատասիրություն և արդյունավետություն. սրանք են
թերևս մեծ հայագետի հայրենանվեր գործունեության մոտավոր բնութագրիչները:
Անվանի

լեզվաբան

Վ.

Ա.

Քոսյանի

ծննդյան

90-ամյակին

նվիրված

հանրապետական գիտաժողովի նյութերի սույն ժողովածուն ևս մի ինքնօրինակ
տուրք է նրա հիշատակին:
Վ. Գ, Համբարձումյան
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I. Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ե Վ Կ Ր Թ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ն Վ Ի Ր Յ Ա Լ Ը
=====================================================================

ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՔՈՍՅԱՆ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ

ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ, բանասիր. գիտ. դոկտոր. պրոֆ. Ա. Գ. ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ
Բախտ եմ ունեցել լինել նրա ուսանողը և հետո էլ որպես կրտսեր գործընկեր
աշխատել բանասիր. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Վաղարշակ Քոսյանի հետ: Բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր գիտական աստիճանն ու կոչումը գտել էին
իրենց իսկական իմաստին համապատասխանող տիրոջը: Վ. Ա. Քոսյանը մեծ
մանկավարժ էր և առաջնակարգ լեզվաբան: Պատահական չէ, որ նա ՀԽՍՀ
բարձրագույն դպրոցի վաստակավոր գործչի կոչում ստացավ 1982-ին: Սա մի
պատվավոր կոչում էր, որին այն ժամանակ արժանանում էին քչերը:
Վ. Ա. Քոսյանը ծնվել է 1927 թ. հունիսի 15-ին Լոռու մարզի Մեծ Պարնի
գյուղում:

Բարձրագույն

կրթությունը

ստացել

է

ՀՊՄԻ-ի

բանասիրական

ֆակուլտետում: Այն ժամանակների համար բանասիրական գիտությունների դոկտոր
է դարձել շատ վաղ, և դա լիովին հասկանալի էր, որովհետև լինելով հմուտ
մանկավարժ՝ նա առաջնակարգ լեզվաբան-հետազոտող էր:
Վ. Ա. Քոսյանն ունեցել է Հայաստանի համար կարևոր գիտական պաշտոններ`
1971-1978 թթ. եղել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հ. Աճառյանի անվան
լեզվի ինստիտուտի փոխտնօրենը: Ցանկալի դեկան էր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ
հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետում (1978-1985թթ.), իսկ մինչև իր կյանքի
վերջը մանկավարժական մայր բուհի հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչն էր: Այդ ամբիոնը
մինչև նա գլխավորել էին ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Ա. Ղարիբյանը, ապա ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ
Ա. Աբրահամյանը: Վ. Քոսյանն այդ նշանավոր լեզվաբանների արժանավոր հաջորդն
էր և ակադեմիական մակարդակի լեզվաբան:
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Մայրենի լեզվի և գրականության ֆակուլտետի դեկան եղած ժամանակ նա իր
եռանդուն գործունեությամբ ապահովում էր ֆակուլտետի առաջնային դերը բուհում:
Խիստ հոգատար էր ուսանողների նկատմամբ, խրախուսում էր ուսանողների
ուսումնատենչությունը, պահանջկոտ էր հատկապես դասախոսների գիտական
առաջընթացի խնդիրներում: Բազմիցս լսել եմ, թե ինչպես անզիջում քննադատում էր
այն դասախոսներին (և ոչ միայն մեր ֆակուլտետի), որոնք ատենախոսություն
պաշտպանելուց հետո դադարել էին գիտահետազոտական աշխատանքներով
զբաղվել: Նա ինքը շարունակ գիտական առաջընթացի մեջ էր. դեկան կամ ամբիոնի
վարիչ եղած տարիներին նրա գրասեղանը ծանրաբեռ էր գրքերով, և շարունակ
հետազոտում էր ու գրում: Այս առումով Վ. Քոսյանը օրինակ էր այն երիտասարդ
դասախոսների

համար,

որոնք

նույնպես

գիտությունն

ու

աշխատանքը միմյանցից անջատ չէին պատկերացնում: Վ.
տիրապետում

էր

գրաբարին,

միջին

հայերենին,

մանկավարժական
Քոսյանը հիանալի

արևմտահայերենին

և

ժամանակակից արևելահայերենի զարգացման միտումներին: Նա գրում և խոսում էր
անթերի հայերենով` հստակ, դիպուկ, գիտական:
Հրաշալի գիտեր հայ գրականությունը` հինը, միջնադարը, նորը և նորագույնը:
Դասախոսելիս սիրում էր օրինակներ բերել հայ արձակից և պոեզիայից, որովհետև
հրաշալի գիտակցում էր, թե լեզուն առանց գրականությունից բերված օրինակների
հնարավոր չէ ուսուցանել:
Լավ

եմ

հիշում,

թե

որքան

օրինակներ

էր

բերում

Համո

Սահյանի

բանաստեղծություններից:
Վ. Ա. Քոսյանի գիտական մենագրությունների մեծ մասը հրատարակվել է Հ.
Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի և ՀՀ ԳԱԱ հանձնարարականներով և
տպագրվել ակադեմիական հրատարակչությունում:
Բառագիտությունը,

հայերենի

բառակապակցությունները

գիտնական-

լեզվաբանի նեղ մասնագիտական հետաքրքրության ոլորտներն էին, որոնց վառ
ապացույցներն են հետևյալ մեծարժեք և հիմնարար հետազոտությունները`

1.
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Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները (Ե., 1975),

2. Գրաբարի

բառակապակցությունները (Ե., 1980), 3. Միջին հայերենի բառակապակցությունները
(Ե., 1984),

4. Արևմտահայերենի բառակապակցությունները (Ե., 1986),

5.

Բառակապակցական կաղապարների զարգացումը հայերենում (Ե., 1990):
Ակնհայտ փաստ է, որ Վ. Ա. Քոսյանը հսկայական ներդրում ունի հայոց լեզվի
հետազոտական այն բնագավառում, որը կապվում է հայերենի զարգացման տարբեր
փուլերի բառակապակցական իրողություններին:
Գրաբարի քաջիմացության շնորհիվ Վ. Ա. Քոսյանն իր շոշափելի ներդրումն
ունի նաև գրաբարով ստեղծված գրական հուշարձանների համաբարբառները
կազմելու գործում: Նա խմբագրել է Թովմա Մեծոփեցու «Պատմութիւն ԼանկԹամուրայ և յաջորդաց իւրոց» երկի համաբարբառը: Սա շատ կարևոր գործ է,
որովհետև

Մեծոփեցու

պատմությունը

առավել

նշանակալից

է

փաստական

տվյալների առումով. հատկապես հետաքրքիր տվյալներ կան Լենկ-Թեմուրի՝
Հայաստան կատարած արշավանքների, ինչպես նաև Հայաստանի մշակույթի և
գիտության համար բացառիկ դեր կատարած երկու նշանավոր փիլիսոփաների`
Հովհան Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու եռանդուն գործունեության վերաբերյալ: Վ.
Քոսյանը խմբագրել է նաև ուրիշ համաբարբառներ:
Անվանի լեզվաբանը բուհական դասագրքերի հեղինակ

է,

համահեղինակ

«Հայոց լեզու» վերնագրված երկու դասագրքերի (1975 թ., 1980 թ.), որոնց հեղինակային
կազմը խիստ խոսուն է` Գ. Ջահուկյան, Էդ. Աղայան, Ս. Աբրահամյան, Վ. Առաքելյան:
Անվանի լեզվաբանը

խմբագրել է բազմաթիվ գրքեր, որոնք հեղինակել են Ն.

Պառնասյանը, հատկապես Պ. Բեդիրյանը և շատ ուրիշներ:
Նրա

գլխավորությամբ

ՀՊՄՀ

հայոց

լեզվի

ամբիոնի

դասախոսները

հրատարակել են գործնական աշխատանքների և թելադրությունների ձեռնարկներ:
1990 թ. ՀՊՄՀ «Մանկավարժ» հրատարակչությունը տպագրել է Վ. Ա. Քոսյանի
«Ակտուալ անդամատումը

և շարադասությունը ժամանակակից հայերենում»

աշխատությունը (Ե., 1990 թ. ):
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Վ. Ա. Քոսյանը մեկ տասնյակից ավելի տարիներ ղեկավարում էր ՀՊՄՀ-ում
մայրենի լեզվի և գրականության ֆակուլտետին կից գործող մասնագիտացված
խորհուրդը, որում պաշտպանված բոլոր ատենախոսություններն անվերապահորեն
հաստատվել են ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ի կողմից: Նրա ղեկավարությամբ թեկնածուական
ատենախոսություններ են պաշտպանել շատերը: Հանձին Վ. Քոսյանի բանասիրական
ֆակուլտետն ուներ իմաստուն ու հեղինակավոր ղեկավար, իսկ հայագիտությունը՝
հիանալի լեզվաբան:
1988-ին Վ. Ա. Քոսյանը հրատարակեց «Մեծերի հետ» գիրքը, որը հուշեր էր
պարունակում նշանավոր հայագետների և մանկավարժների մասին: Գրքում կային
շատ հայտնի անուններ և դրանց կողքին կար մեկը, որից ես ոչինչ չէի կարդացել: Դա
կյանքից շուտ հեռացած ռուս գրականության փայլուն գիտակ Ռ. Վարդազարյանն էր
(1911-1953

թթ.),

որն

ավարտել

էր

Մ.

Գորկու

անվան

համաշխարհային

գրականության ինստիտուտը և կյանքի վերջին տարիներին մանկավարժական
ինստիտուտում ռուս գրականություն էր դասավանդել: Նա եղել է բազմագիտակ
դասախոս և ողբերգական ձևով կորցրել էր ընտանիքը, սակայն ուժ էր գտել այնպես
դասախոսելու ռուս գրականությունը, որ Քոսյանը նրան դասել էր մեծերի շարքը:
Շատ եմ կարևորում Վ. Ա. Քոսյանի մի կարևոր գիծը: Նա հատուկ սեր ուներ
ուսումնատենչ ուսանողների նկատմամբ, անշահախնդիր խրախուսում էր, օգնում և
այդ ամենն անում էր առանց ցուցադրման: Մարդու մեջ շատ էր գնահատում
աշխատասիրությունը, ճշտապահությունը, պարկեշտությունը: Մեծապես օժտված էր
հայ տղամարդուն զարդարող գծերով` ընտանեսեր էր, բարեկամասեր, ընկերասեր:
Շատ բարձր էր գնահատում գիտությամբ զբաղվող պարկեշտ կանանց:
Վ. Ա. Քոսյանը մեզանից հեռացավ գիտական ուժերի ամենածաղկուն
շրջանում` իր հետ տանելով բազում չիրականացված գիտական ծրագրեր:
Այսօր, երբ լրանում է այդ լուսավոր գիտնականի ու մարդու ծննդյան 90ամյակը, բնորոշիչ է հնչում «Նրա տեղը բաց մնաց»

ասացվածքը, որը շատ

պերճախոս է:
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ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉԸ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, պրոֆ. Հ. Ն. ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
Բ. գ. դ. պրոֆ. Վ. Ա. Քոսյանը ծնվել է Սպիտակի շրջանի Մեծ Պարնի գյուղում:
Հեշտ չեն անցել մանկության ու պատանեկության տարիները (եղել է պատերազմ,
եղել են զրկանքներ), բայց փոքրուց զգացել է ուսման անհագ ծարավը: Ավարտելով
հայրենի գյուղի միջնակարգ դպրոցը՝ ընդունվել է մեծ լուսավորչի անունը կրող
մանկավարժական ինստիտուտի (այժմ՝ համալսարան) բանասիրական ֆակուլտետը:
Այստեղ ուսումնատենչ երիտասարդը աչքի է ընկել գիտելիքներ ամբարելու բուռն
ցանկությամբ, լեզվաբանական հետաքրքրություններով, մեղվաջան աշխատանքով:
Շատ բան է սովորել գիտության և դպրության երախտավորներից՝ իր հոգատար
ուսուցիչներից (Գր. Ղափանցյան, Ա. Ղարիբյան, ՙ Գ. Ջահուկյան, Ա. Աբրահամյան):
Արդյունքը. փայլուն կերպով ավարտել է ինստիտուտը, ապա նաև՝ ինստիտուտին կից
ասպիրանտուրան՝ գտնելով իր կյանքի կոչումը, մեկընդմիշտ նվիրվելով հայ
լեզվաբանությանը և դառնալով նրա ճանաչված մշակներից մեկը:
Վ. Քոսյանը դեռ ուսանողական սեղանից է սկսել իր գիտական որոնումները:
Եվ նրա երիտասարդական ու հասուն տարիների եռանդուն ջանքերի, անխոնջ
աշխատանքի,

հետազոտող,

ստեղծագործ

հայերենագիտության մեջ նշանակալից
վաստակը:

Իր

գիտական

մտքի

արգասիքը

եղավ

արժեք ու կշիռ ունեցող նրա գիտական

հետազոտությունների

բնագավառը

խորքով

ու

բազմակողմանիորեն ուսումնասիրելու և գիտենալու նախապայմանով ծավալած
գործունեությունը պսակվել է մնայուն արժեք ներկայացնող աշխատություններով,
որոնցով նա դարձել է հայ լեզվաբանության երախտաշատ դեմքերից մեկը:
Լայն ու բեղուն է եղել Վ. Քոսյանի գիտական հետաքրքրությունների
շրջանակը,

բայց

կա

մի

բնագավառ,

որտեղ

նրա

գրչի

ընդգրկման

ծիրը

անգերազանցելի է: Նրա գիտական գործունեությունն ու նվաճումները հատկապես
նշանավորվեցին

հայերենի

բառակապակցությունների

ուսումնասիրությունների

բնագավառում: Բառակապակցությունների ուսմունքն իր ողջ ծավալով, փաստերի
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հմուտ, մանրակրկիտ վերլուծություններով ընդգրկում են գրաբարի, միջին հայերենի,
ժամանակակից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի բառակապակցություններին
նվիրված մենագրությունները, բառակապակցական կաղապարների պատմական
զարգացումը (բոլոր փուլերով ու պատկերով) ներկայացնող ստվար աշխատությունըi:
Մեծ է դրանց տեսական ու գործնական արժեքը հայերենագիտության մեջ:
Գիտական
«Ժամանակակից

լայն

շրջանների

հայերենի

ուսումնասիրությունը,

որով

սեփականությունն

նախադասության
հայ

է

նաև

Վ.

վերլուծության

շարահյուսագիտությունը

Քոսյանի
հարցեր»

հարստացվեց

նոր

ըմբռնումներով ու հասկացություններով: Այստեղ շարահյուսական շատ խնդիրներ
յուրահատուկ լուծում են ստացել, շատ հարցեր՝ նորովի մեկնաբանվել, մի շարք
ըմբռնումներ՝ վերանայվել, սրբագրումների են ենթարկվել, մերժվել են հնացած որոշ
տեսակետներ: Ակնառու է այս աշխատության արժեքը նաև գործնական առումով
(հայոց լեզվի դասավանդման գործում) :
Բանասեր ուսանողների շարահյուսական գիտելիքների հարստացման ու
խորացմանն է ծառայում Վ. Քոսյանի «Ակտուալ անդամատումը և շարադասությունը
ժամանակակից հայերենում» աշխատությունը (ցավոք, անավարտ մնացած): Այստեղ
հեղինակը քննության նյութ է դարձրել արդի արևելահայերենի պարզ պատմողական
նախադասության ակտուալ անդամատման գործոնները, միջոցները :
Վ. Քոսյանի գիտական գործունեության մի կարևոր բնագավառն են կազմում
հայ միջնադարյան մատենագրական մի շարք հուշարձանների՝ Ագաթանգեղոսի,
Դրասխանակերտցու, Ասողիկի, Հովհ. Իմաստասերի, Թովմա Մեծոփեցու երկերի
համաբարբառները: Դժվարին, բայց պատվաբեր մի գործ, որին Վ. Քոսյանն իր
անուրանալի

ծառայություններն

է

ունեցել

կա՛մ

իբրև

գիտական

խմբագիր,

խորհրդատու, կա՛մ իբրև անմիջական կազմող:
Վաստակաշատ գիտնականը ստեղծագործական աշխատանքին հմտորեն
զուգակցել է գիտակազմակերպչական գործունեությունը: 1971-1978թթ. եղել է Հ.
Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ, 1982 թ. ղեկավարել է Խ.
12

Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի՝ բանասիրության գծով գիտական
աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհուրդը, միաժամանակ եղել է Հ.
Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի՝ գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդի
անդամ: Գործուն մասնակցություն է ունեցել գիտական կադրերի պատրաստմանը.
ղեկավարել է մեկ տասնյակից ավելի ասպիրանտների ու հայցորդների, ընդդիմախոս
եղել դոկտորական և թեկնածուական տասնյակ ատենախոսությունների:
Լայն է Վ. Քոսյանի գիտամեթոդական գործունեության ասպարեզը: Նա
հեղինակակից է Հայաստանի բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների համար
պատրաստված «Հայոց լեզու» դասագրքի Ա և Բ հատորների, սփյուռքահայ
դպրոցների համար կազմված «Հայերէն լեզուի դասագրքի» :
Վ. Քոսյանը ոչ միայն գիտնականի, այլև դասախոս մանկավարժի բեղմնավոր
ուղի է անցել՝ տասնյակ

տարիներ գիտական գործունեությանը զուգակցելով

դասախոսի

անխոնջ

աշխատանքը,

ծառայելով

սերունդների

կրթության

ու

դաստիարակության սրբազան գործին: Դասավանդել է ժամանակակից հայոց լեզու,
գրաբար, լեզվաբանության ներածություն, ընդհանուր լեզվաբանություն: Հատուկ
դասընթացներ

է

կարդացել

մանկավարժական

կադրերի

մայր

դարբնոցի

բանասիրական ֆակուլտետում՝ բարձրորակ դասախոսությունների հիմք դարձնելով
գիտության վերջին նվաճումները, իր և իր գործընկերների հետազոտությունների
արդյունքները: Հանրային կրթության ծառայելու կոչված քանի՜ սերունդներ՝ նրա
սաները,

երախտագիտությամբ

են

հիշում

իրենց

հոգատար,

պահանջկոտ

դասախոսին: Նրանց համար անմոռաց են դասախոսություններին զուգակցվող,
աշխուժություն առաջացնող զվարթ կատակները, մանրազրույցները և մանավանդ
այդ պահերին սիրելի դասախոսի հայացքի՝ ջերմություն պարգևող փայլը, առինքնող
ժպիտը:
Վ. Քոսյանը 1978-1985 թթ. աշխատել է որպես մանկավարժական մայր բուհի
բանասիրական ֆակուլտետի դեկան, 1985-ից մինչև իր անժամանակ մահը
ղեկավարում էր հայոց լեզվի ամբիոնը: Շատ լավ ճանաչում ու գնահատում էր իր
13

աշխատակիցների

կարողությունները,

հակումներն

ու

ձգտումները:

Միշտ

կարևորում էր դասախոսի՝ մանկավարժ մշակի բուն գործունեությունը, այն է՝
ուսանող սերնդի կրթադաստիարակչական աշխատանքում նրան ճիշտ ուղղորդելու,
խղճի

մտոք

կյանքի

ու

գործունեության

ճանապարհ

հանելու

պատվաբեր

գործունեությունը: Իր վարվելակերպով միշտ աշխատում էր ամբիոնը խաղաղ ու
փոխհանդուրժողական մթնոլորտում պահել, մի բան, որ միշտ էլ ամբիոնի
արդյունարար գործունեության անժխտելի գրավականն է եղել և է:
Իր

աշխատանքի,

զբաղեցրած

պաշտոնների

նկատմամբ

պատասխանատվության բարձր զգացումը, բարեխղճությունը, ուսանողների և
գործընկերների

նկատմամբ

հնարավոր

օգնությունը

ուշադիր

վերաբերմունքը,

ցուցաբերելու

ցանկացած

նրա

հարցում

անշահախնդիր

պատրաստակամությունը, անմիջականությունը հարգանքի և սիրո էին արժանացրել
նրան: Գիտության և կրթության վաստակավոր գործիչ Վ. Քոսյանի նկարագիրը աչքի
էր ընկնում բարոյական անբասիր էությամբ, ազնվությամբ ու համեստությամբ,
քաղաքացիական արժանապատիվ կեցվածքով, հեղինակությամբ:
Այսպիսին է իմ մտապատկերում Վ. Քոսյանը, այսպես եմ հիշում նրան:
Խոնարհու՜մ իր գործի ու հիշատակի առաջ:
Ահա

թե

ինչու

այդպիսի

անհատների

հոբելյանական

տարելիցներին

անդրադառնալը ոչ միայն նրանց հիշելու, նրանց վաստակն արժևորելու, մեր
երախտագիտությունը բարձրաձայնելու խորհուրդն ունի, այլև (գուցե և ավելի չափով)
նրանցով մեզ հարստացնելու, կյանքի դժվարություններին, գայթակղություններին
ընդդիմակայելու խորհուրդը: Այնպես որ այս հոբելյանական տարելիցի նշումը՝ այս
գիտական նստաշրջանը, միայն հոբելյարի անձի ու գործի նկատմամբ մեծարանքի
հանդիսություն չէ:
Խոսքս ավարտելուց առաջ ցանկանում եմ հատուկ կանգ առնել պրոֆ. Վ.
Քոսյանի «Մեծերի հետ» վերտառությամբ փոքրիկ (ընդամենը 54 էջ), բայց շատ
ուշագրավ գրքի վրա:

Մանկավարժական մայր բուհի վաստակավոր մի շարք
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հայագետների ու մանկավարժների՝ իր սիրելի դասախոսների (Գ. Ղափանցյան, Ա.
Ղարիբյան, Ա. Աբրահամյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Շավարշյան, Ս. Ներսիսյան, Ա.
Ղանալանյան, Ռ. Վարդազարյան, Ն. Դաբաղյան, Ս. Սողոմոնյան, Մ. Մազմանյան, Մ.
Սանթրոսյան)

մասին հուշերի գրքույկ է սա: Մարդկային ի՜նչ նուրբ ծալքերի

վերհանում է ընդգրկում այն... Մեկը մյուսից հետաքրքրական ու սրտառուչ հուշեր են
դրանք: Կրթադաստիրակչական

առումով ինչքա՜ն օգտակար կլինի, եթե այս

գրքույկը վերահրատարակվի (մանավանդ բանասեր ուսանողների, նոր ու գալիք
սերունդների համար, ինչու չէ, նաև դասախոսների համար):
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II. ԳԻՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ
==================================================================

Վ․ ՔՈՍՅԱՆԸ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔԻ
ՀԻՄՆԱԴԻՐ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Ս. Հ. ԱՄԻՐՋԱՆՅԱՆ
Բանասիր. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Վ. Ա. Քոսյանն իր գիտական գործունեությունը
սկսել է հայերենի հնդեվրոպական արմատների քննությամբ, իսկ հետագա ողջ
գիտական

կյանքը

նվիրել

բառակապակցությունների

համաժամանակյա

և

տարժամանակյա կտրվածքներով ուսումնասիրությանը՝ դրանով իսկ դառնալով
հայերենի

շարահյուսագիտության

ոլորտում

բառակապակցության

ուսմունքի

ամենալայն ուսումնասիրողֈ
Բառակապակցությունը քերականագիտության պատմության մեջ դիտվել է
որպես շարահյուսության բաղկացուցիչ մասֈ Դեռևս մ. թ. 2-րդ դարում Ապոլոն
Դիսկոլոսը անդրադարձել է կապակցությունների ուսմունքին, որը հին հունական
քերականության մեջ զուգադրվում էր խոսքի մասերի ուսմունքի հետֈ
19-րդ

դ.,

երբ

տրամաբանական

քերականությունն

էր

իշխում,

կապակցությունների ուսմունքն անտեսվեց, քանի որ ուսումնասիրության միակ
առարկան նախադասությունն էրֈ
Ռուս իրականության մեջ Ֆ. Ֆորտունատովն է բառակապակցությունների
ուսմունքի հիմնադիրը, որը, սակայն, կարծում էր, որ նախադասությունը բառից և
բառակապակցությունից տարբերվում է հոգեբանական դերովֈ
19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին Եվրոպայում բառակապակցությունների
ուսմունքի մշակմամբ զբաղվել է Յ. Ռիսը, իսկ 20-րդ դ. սկզբից այն վերաճեց շարույթի
ուսմունքի, որի հիմնադիրը Ֆ. դը Սոսյուրն էրֈ
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Հայ իրականության մեջ կապակցությունների ուսմունքը սկսվում է լատինատիպ
քերականությունների հիմնադրմամբ1ֈ
Լեզվաբանը, քննելով հայ քերականների (Ս. Ջուղայեցի, Հ. Հոլով, Մխ.
Սեբաստացի, Գ. Ավետիքյան, Ա․Այտընյան), խորհրդահայ լեզվաբանների (Ստ.
Մալխասյանց, Մ. Աբեղյան), եվրոպացի լեզվաբանների (Յ. Ռիս, Ֆ. դը Սոսյուր), ռուս
լեզվաբանների ( Լ. Շչերբա, Ա. Շախմատով, Ա. Ռեֆորմատսկի) տեսակետները՝
նկատում է, որ չկա միասնական մոտեցում բառակապակցության ըմբռնման,
դասդասման հարցերում, ուստի ստանձնում է դրանց հիմնարար քննությունըֈ
Գիտնականը

բառակապակցությունն

իր

անվանողական

արժեքով

սահմանազատելով ստորոգմամբ, հաղորդակցական դերով, հնչերանգով բնորոշ
նախադասությունից՝

համապատասխանաբար

բառակապակցության

ուսմունքն

առանձնացնում է նախադասության ուսմունքից և քննում որպես շարահյուսության
առանձին միավորներֈ Նա 70-ական թթ. սկսած՝ համակարգված համաժամանակյա
կտրվածքով ուսումնասիրում, նկարագրում է բառակապակցությունները, որպես
ինքնուրույն

շարահյուսական

միավորներ,

հայերենի

զարգացման

տարբեր

փուլերում՝ հրատարակելով «Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները»
(1975 թ.), «Գրաբարի բառակապակցությունները» (1980 թ.), «Միջին հայերենի
բառակապակցությունները»

(1984

թ.),

«Արևմտահայերենի

բառակապակցությունները» (1986 թ.) աշխատություններըֈ
Լեզվաբանը

բառակապակցության

մշակած

իր

ուսմունքի

ընդհանուր

դրույթները ներկայացրել է «Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները»
աշխատության մեջ, որում քննում է արդի հայերենի բառակապակցությունների
առանձնահատկություններըֈ

Վ.

Քոսյանը

գտնում

է,

որ

նախադասությունը

հաղորդակցական նվազագույն միավոր է, մինչդեռ բառակապակցությունն օժտված
չէ հաղորդակցական դերով, այն երբեմն հավասարվում է առանձին բառիֈ
Բառակապակցությունների բոլոր տեսակների քննարկման ժամանակ բացահայտվել
1

Վ. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, Ե., 1975, էջ 15ֈ
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է

դարձվածաբանական

համապատասխան

միավորների,

հարադրական

բառակապակցությունների

հետֈ

բարդությունների

կապը

Բառակապակցությունները

կազմվում են ստորադասական հարաբերությամբ, ուստի բաղադրիչները լինում են
գլխավոր և կախյալ, լրացում և լրացյալֈ Բառակապակցությունների կազմության
օրինաչափությունները

պայմանավորված

են

լրացյալների

խոսքիմասային

պատկանելությամբֈ
Բառակապակցությունները

կազմվում

են

այս

կամ

այն

խոսքի

մասի

համակարգի բառերի շուրջ նրանց իմաստային և քերականական իմաստների
ընդգրկմամբֈ

Ուստի

բառակապակցությունները

խմբավորվում

են

լրացյալի

խոսքիմասային պատկանելության հիմունքովֈ Հայերենում լրացումներ կարող են
ունենալ գոյականը, ածականը, բայը, մակբայը, հազվադեպ և թվականը, դերանունըֈ
Ուստի հայերենում տարբերակվում են գոյականի, ածականի, բայի, մակբայի,
թվականի, դերանվան բառակապակցություններըֈ
Հիշյալ

աշխատության

II

գլխում

Քոսյանը

հանգամանորեն

քննում

է

ժամանակակից հայերենի գոյականական, III-ում՝ բայական, իսկ վերջին գլխում՝
մակբայական բառակապակցություններըֈ
Հայ քերականագիտության ոլորտում առանձնահատուկ տեղ է գրավում Վ.
Քոսյանի

«Գրաբարի

համաժամանակյա

բառակապակցությունները»

աշխատությունը,

որում

կտրվածքով նկարագրվում են գրաբարի խոսքի մասերի

(գոյական, ածական, բայ, մակբայ) բառակապակցությունները, բացահայտվում
լրացում-լրացյալ կառույցների շարահյուսական, իմաստային հարաբերություններըֈ
Գրաբարի

քերականագիտությունը

բառերի

կապակցությունների

շարահյուսական իմաստային քննության ասպարեզում բարձր մակարդակի է հասել
19-րդ դարում՝ հանձինս Գ. Ավետիքյանի, Ա. Այտընյանի, Ա. Բագրատունու, Ստ.
Մալխասյանցի ուսումնասիրություններիֈ Սակայն Վ. Քոսյանը ոչ թե ավանդական,
այլ

կառուցվածքային

նկարագրական

բառակապակցությունների

մեթոդով

բաղադրիչների

է

բացահայտել

գրաբարի

շարահյուսական-իմաստային
18

հարաբերություններըֈ Ընդ որում, նա գրաբարի բառակապակցությունները քննել է՝
նախ

ներկայացնելով ավանդական, այնուհետև արդի մեկնաբանություններըֈ

Հեղինակը

հանգամանորեն

բառակապակցությունների
բաղադրիչների

մեկնաբանել,

բացահայտել

կառուցվածքային

շարահյուսական

է

գրաբարի

առանձնահատկությունները,

հարաբերությունները

համաժամանակյա

կտրվածքովֈ
Գրաբարում լրացյալ են դառնում գոյականը, ածականը, բայը, մակբայը, մասամբ
դերանունը, նաև թվականըֈ Ըստ այդ դասակարգման՝ կատարվում է դրանց
քննությունըֈ
Աշխատության

առաջին

գլխում

քննվում

են

գոյականի

բառակապակցություններըֈ Քանի որ գրաբարում գոյականը լրացումներ է ստանում
գոյականով, ածականով, թվականով, դերանվամբ, դերբայներով, մակբայով, ուստի
գոյական բառակապակցությունները քննվում են՝ ըստ հետևյալ ենթատեսակների՝ ա)
գոյականի լրացումները գոյականով, բ) ածականով, գ) թվականով, դ) դերանուններով,
ե) դերբայներով, զ) մակբայովֈ
Գրքի երկրորդ գլխում քննվում են ածականի բառակապակցությունները.
ածականի լրացումները գոյականի սեռական, տրական, բացառական, գործիական
հոլովներով,

նախդրավոր

կառույցներով

և

նախադրություններով,

ածականի

լրացումները դերբայներով, մակբայով, ածականովֈ
Երրորդ գլուխը նվիրված է բայական բառակապակցությունների քննությանըֈ
Հեղինակը հետազոտում է բայի լրացումները գոյականով և նշում, որ գրաբարում մեծ
թիվ են կազմում տարաձև խնդրառություն ունեցող բայերը, ինչպես՝ անցանել բայը
լրացում ստանում է ընդ, ըստ, ի + հայցական, զ + գործիական, ի վերայ + սեռական
կառույցներով2ֈ
Գրաբարի բառակապակցությունները քննելիս նա նկատում է, որ մի շարք բայեր
ներգործական էին միայն գրաբարում, իսկ աշխարհաբարում կորցրել են այդ
2

Վ. Քոսյան, Գրաբարի բառակապակցությունները, էջ 96ֈ
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հատկանիշը, ինչպես ասացական բայերը գրաբարում ուղիղ խնդիր էին ստանում
նաև անձ ցույց տվող բառերի հայցականով, իսկ աշխարհաբարում կորցրել են այդ
խնդրառությունըֈ Օրինակ՝ Եհարց զնոսա3ֈ
Գրքում տրվում են բայի լրացումները նախդրավոր կառույցներով՝ խնդրային,
պարագայական բազմազան իմաստներովֈ Քննվում են նաև բայի լրացումները
մակբայովֈ Ընդգծենք, որ գրաբարի բառակապակցությունները քննելիս Վ. Քոսյանը՝
որպես գրաբարի փորձառու մասնագետ, այնքան հանգամանալից և հանրամատչելի է
ներկայացնում բաղադրիչ խոսքի մասերի, օրինակ՝ մակբայների կազմությունը, որ
առավել դյուրին է դառնում գրաբարյան բարդ բառակապակցությունների բազմազան
իմաստների ընկալումըֈ Այդ առումով հետաքրքրական են ձևի մակբայները, որոնք
ունեն յուրահատուկ կազմություն. հոդակապով բարդություններ՝ յայտնաբարբառ,
անհոդակապ՝ հետիոտս, հարադրությամբ՝ փոյթ ընդ փոյթ, կան ի նախդրով
ածականից կազմված ձևեր՝ ի նանիր, հոլովաձևերից կազմված՝ կամաւ, քիչ են պարզ
մակբայները՝ յետոյ, արտաքսֈ Ի տարբերություն աշխարհաբարի՝ գրաբարում
որակական ածականը կարող է դառնալ բայի լրացում՝ Պահեաց զնա անարատ

Աստուծոյ4ֈ
Բայի լրացումները դերբայներով, մի դեպքում անորոշ ներկա և անցյալ
դերբայներով հոլովվելով, դառնում են բայի լրացում՝ կատարելով գոյականին բնորոշ
պաշտոններ, իսկ երկրորդ դեպքում բայի լրացում դառնում են անորոշ և անցյալ
դերբայները անփոփոխ ձևով. անցյալ դերբայը բայի մոտ պարագայական իմաստ է
արտահայտում եզակի թվով. «Տեսաք զքեզ քաղցեալ կամ ծարաւի», հոգնակի ձևերով՝
«Որք զԵղիայն խնդրէին ապշեալք5»ֈ
Չորրորդ

գլուխը

նվիրված

է

մակբայական

բառակապակցությունների

քննությանը: Արդի հայերենի նման գրաբարում ևս մակբայի լրացումները ծառայում

3
4
5

Նույն տեղում, էջ 132ֈ
Նույն տեղում, էջ 267ֈ
Նույն տեղում, էջ 269ֈ
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են մակբայի արտահայտած հատկանիշի աստիճանը կազմելուն. «Կարի խիստ

զայրացեալ են մեզ6»ֈ
Հեղինակի

հաջորդ

աշխատանքը

բառակապակցություններին,

որոնք

նվիրված

է

գրաբարյան

և

միջին

հայերենի

արդի

հայերենի

բառակապակցություններից տարբերվում են թե´ շարահյուսական, թե´ իմաստային,
թե´ կառուցվածքային առանձնահատկություններովֈ Աշխատության մեջ առաջին
անգամ

բացահայտված

բառակապակցական

են

միջին

կաղապարները,

օրինաչափությունները,

ինչպես

նաև

հայերենի
խոսքի

բառակապակցությունները,
մասերի

կաղապարների

կապակցելիության

ներսում

լրացումների

իմաստային հարաբերություններըֈ
«Արևմտահայերենի բառակապակցությունները» աշխատությամբ ամբողջանում
է

հայերենագետի

մշակած

բնագավառըֈ

Նա

համաժամանակյա

կտրվածքով

ուսումնասիրել է արևմտահայերենի վերոհիշյալ շարահյուսական միավորները՝
առանձին

գլուխներով

քննելով

գոյականական,

ածականական,

բայական,

մակբայական բառակապակցություններըֈ
Քոսյանի ստեղծած բառակապակցության ուսմունքը եզրափակվում է նրա
«Բառակապակցական

կաղապարների

զարգացումը

հայերենում»

(1990

թ.)

աշխատությամբ, որում հայ լեզվաբանության պատմության ոլորտում առաջին
անգամ այդ շարահյուսական միավորները ուսումնասիրվում են տարժամանակյա
կտրվածքովֈ Սույն հետազոտությունը նվիրված է հայերենի զարգացման երեք
շրջանների

բառակապակցությունների

նկարագրության,

զարգացման

և

առաջընթացի ամբողջացմանըֈ
Լեզվաբանը հայերենի բառակապակցությունները քննելիս համապատասխան
բնագրային նյութը քաղել է գրաբարով, միջին հայերենով, արևելահայերենով և
արևմտահայերենով ստեղծված հարուստ գրականությունիցֈ Նա գրական հայերենի
բոլոր փուլերում վերոհիշյալ շարահյուսական միավորների քննությունը կատարում
6

Նույն նեղում, էջ 275ֈ
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է՝ բառակապակցությունները դասակարգելով ըստ լրացյալների խոսքիմասային
պատկանելության՝

գոյականական,

ածականական,

բայական,

մակբայական,

թվականական, դերանվանական՝ սրանք էլ իրենց հերթին դասդասելով ըստ
լրացումների

խոսքիմասային

պատկանելության

և

իմաստներիֈ

Եթե

բառակապակցության գլխավոր բառի լրացումը գոյական է, ապա նկատի են առնվում
վերջինիս հոլովական բազմազան իմաստներն ու նրբերանգները, ինչպես նաև այլ
խոսքի մասերի կապակցելիության օրինաչափություններըֈ Բառակապակցական
կաղապարների ներսում բացահայտվում են բաղադրիչ լրացումների իմաստային
փոխհարաբերություններըֈ Գրական հայերենի երեք փուլերի (գրաբար, միջին
հայերեն, ժամանակակից հայերեն) բառակապակցությունները նկարագրելով և
ուսումնասիրելով՝ լեզվաբանն ի մի է բերում յուրաքանչյուր փուլում դրանց
առանձնահատկությունները և ընդհանրություններըֈ
Գիտնականի

մանրակրկիտ

հետազոտությունները

համակողմանիորեն

ներկայացնում են այն տեղաշարժերն ու փոփոխությունները, որոնց ենթարկվել են
հայերենի բառակապակցական կաղապարները 5-20-րդ դարերում, ինչպես նաև
լեզվական գործածությունից դուրս եկած կաղապարները՝ բացահայտելով հայերենի
բառակապակցական կաղապարների զարգացման միտումներըֈ
Գրաբարյան

նախդրավոր

և

նախադրությամբ

դրսևորվող

լրացումների

պատմական քննությամբ բացահայտվել է, որ նախդիրներով և նախադրությամբ
լրացումները իրենց տեղը զիջել են աննախդիր և ոչ նախադրությամբ ձևերինֈ Միջին
հայերենի բառակապակցությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
նրանցում

առկա

են

մի

կողմից՝

գրաբարյան

նախդիրների

իմաստային

բազմազանությամբ միօրինականացում և մյուս կողմից՝ աննախդիր լրացումների
զարգացման միտումներ, որոնք գնալով հստակվում են ժամանակակից հայերենումֈ
Լեզվաբանը

սույն

ուսումնասիրության

մեջ

համակողմանիորեն

քննում

է

գոյականական, ածականական, բայական, մակբայական բառակապակցությունները
պատմական

զարգացման

մեջֈ

Հանգամանորեն

վերլուծվում

են
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բառակապակցությունների

բազմաթիվ

խմբեր՝

ըստ

շարահյուսական

հարաբերություններիֈ
Վ. Քոսյանը յուրաքանչյուր բառակապակցություն քննելիս ներկայացնում է
նախադասության մեջ դրանց ունեցած դիրքը, սակավ կամ հաճախ գործածությունը,
մեկնաբանում

բաղադրիչների

շարահյուսական

հարաբերությունները՝

դրանք

հավաստելով գրաբարյան, միջին հայերենի, արևմտահայերենի, արևելահայերենի
հարուստ գրականությունից քաղված համապատասխան բնագրային օրինակներովֈ
Այսպես, հատկացուցիչ-հատկացյալ հարաբերությամբ բառակապակցությունները
ներկայացնելիս

ստացական

սեռականով

գոյականը,

ըստ

հեղինակի,

քիչ

է

արտահայտվում. «Ժառանգեսցէ զաւակ քո զքաղաքս հակառակորդաց իւրոյ»:
Ստացական սեռականով բառակապակցությունները միջին հայերենում առավել
հաճախակի են գործածվում. «Զրկեն և առնեն զինչքն մարդոյ»ֈ Արևելահայերենում
ստացական սեռականը նախադաս է և հետադաս. «Մոտ չեկան դուշման Մելիքի

թրին»ֈ«Նստում գերեզմանին Մարոյի»ֈ Ստացական սեռականը արևմտահայերենում
շատ է գործածվում.«Շատ անգամ աղքատին խրճիթը կը մտնէ7»ֈ
Նման

քննությամբ

գործածության,

ակներև

կառուցվածքային

է

դառնում

տեսակների,

բառակապակցությունների
բաղադրիչների

իմաստային

փոխհարաբերության ամբողջական նկարագրությունը հայերենի զարգացման երեք
փուլերումֈ
Վ. Քոսյանի բառակապակցության ուսմունքը իր գործնական կիրառությունն է
ստացել

նաև

բուհական

դասագրքերումֈ

Նա

կրթության

տարիներ

ոլորտում՝

շարունակ

ակադեմիական

մանկավարժական

բուհական

համալսարանի

բանասիրական ֆակուլտետում դասավանդել է բառակապակցությունը՝ որպես
առանձին առարկայական դասընթաց, և մինչև օրս էլ այն դասավանդվում էֈ
Այսպիսով,

7

լեզվաբանը

բառակապակցությունների

համաժամանակյա

և

Վ. Քոսյան, Բառակապակցական կաղապարների զարգացումը հայերենում, Ե., 1990,

էջ 14ֈ
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տարժամանակյա քննությանմբ ստեղծել է հայերենի երեք փուլերն ընդգրկող
բառակապակցությունների ուսմունք՝ իր ներդրումն ունենալով հայագիտության,
մասնավորապես հայ շարահյուսագիտության ոլորտումֈ

С. Г. Амирджанян. В. Косян – основоположник учения о словосочетаниях в армянском
языке. статье рассматривается научная деятельность В. Косяна, в которой автор впервые через
синхронические и диахронические аспекты исследовал словосочетания в армянском языке
отдельно от синтаксиса. В своих исследованиях он изучил особенности словосочетаний в
процессе развития армянского языка в трех периодах – грабаре, среднем армянском,
современном армянском языках двух ветвей – восточноармянской и западноармянской. В книге
“Развитие моделей словосочетаний в армянском языке” языковед впервые в истории
армянского языкознания обстоятельно описал и исследовал словосочетания в трех периодах
развития армянского языка, различив их структурные синтаксические особенности, смысловые
соотношения их компонентов.Начиная с 70-ых годов доктор профессор Косян, изучив
словосочетания армянского языка создал учение, внеся свой значительный вклад в область
арменоведения.
S. H. Amirjanyan. W. Kosyan as founder of the study of word combinations. The scientific
activity of V. Kosyan is observed in the article. The scientist for the first time examines the
combinations of words in synchronique and diachronique aspects. The linguist in his work “The
development of models of word combinations” describes and researches the structural and
syntactique particularities of word combinations of the three stages of the development of Armenian
language. Prof. Kosyan, while researching the combinations of Armenian language, has created a
new study thus making an essential, valuable contribution to science.
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Վ. ՔՈՍՅԱՆԻ «ՄԵԾԵՐԻ ՀԵՏ» ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Ա. Վ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Հուշագրությունը գեղարվեստական վավերագրության տեսակ է, որ աչքի է
ընկնում

փաստավավերագրական

և

գեղագիտական-գեղարվեստական

տարողությամբ: Դրանք անցյալի հուշեր են՝ շարադրված ականատեսի կողմից:
Հուշագրության ժանրը հանդես է բերում տեսակային լայն բազմազանություն՝
ժամանակակիցների հուշային դիմանկարներ, հեղինակի ինքնակենսագրություն, մեծ
մարդկանց զավակների պատմածներ, գրողի կյանքի գլխավոր դեպքերի խաչաձևում
ժամանակի գրական-մշակութային, հասարակական իրադարձություններին և այլն:
Առավել ընդգրկուն են հուշային դիմանկարները: Դրանց «բնորդները» գրողներ են,
արվեստագետներ, գիտնականներ:
Հետաքրքրական հուշեր է հյուսել հայտնի լեզվաբան Վ. Քոսյանը Խ. Աբովյանի
անվան

մանկավարժական

ինստիտուտի

բանասիրական

ֆակուլտետում

ուսումնառության տարիների և սիրելի դասախոսների մասին: Հուշերը վերաբերում
են 1945-1949 թթ. այդ ֆակուլտետում դասախոսած մեր նշանավոր հայագետներին և
մանկավարժներին (Գր. Ղափանցյան, Ա. Ղարիբյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Աբրահամյան
և ուրիշներ): Դրանք փոքրիկ կենսաբեկորներ են, որոնք կարող են ամբողջացնել մեծ
գիտնականների կենսապատումը. «Պետք է թղթին հանձնել մեծերի ապրած
տարիներից մնացած որոշ կարևոր հուշեր, որոնք գուցեև պետք գան նույնպիսի
ճանապարհի ակնկալությամբ կյանք մտնող երիտասարդներին¦8,- գրել է Վ. Քոսյանը:
Մեր քննության տիրույթը «Մեծերի հետ» հուշագրական տեքստի լեզվաոճական
հիմքերի, նաև դասախոսների դիմանկարների կերտման սկզբունքների վերհանումն
է:

8

Վ. Քոսյան, Մեծերի հետ, Ե., 1988, էջ 3:
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Ընդհանրապես

հուշագրությունը՝

իբրև

տեքստ,

պետք

է

դիտարկել

բովանդակային և ձևային մակարդակներում: Հուշագրության լեզվատիրույթում
բովանդակային

բաղադրամասերից

էականը

բովանդակային-փաստային

հաղորդումն է, որը տեղեկություն է արդեն կատարված գործողությունների և
երևույթների մասին:
Մեր հետազոտության առարկայի կենտրոնում մարդ-անհատականության
լեզվական իրացումն է: Լեզվաբանական գրականության մեջ
ինքնակենսագրական

արձակի

որոշ

տեսակների

հուշագրական և

երբեմն

անվանում

են

լեզվաբանական անձնաբանություն9: Այստեղ հեղինակը դիտվում է սոցիալական և
անհատական գծերի համադրությամբ մի անհատականություն, որը լիովին երևում է
սեփական նախաձեռնությամբ ստեղծված երկում, որը պետք է ունենա

անցյալի

հիշողության հստակ ու ճշգրիտ հիմքեր:
Քննվող հուշագրության

մեջ

տեսանելի

է հեղինակը.

նա աշխատել

է

վերատադրել բազմավաստակ դասախոսների մարդկային արժանիքները՝ նրանց
մանկավարժական և գիտական վաստակի համառոտ ուրվագծերով: Հեղինակը
վերհիշում

է

բնորդներին,

դատողություններ

անում

նրանց

գործունեության

վերաբերյալ, և դրանով իսկ բացահայտվում են հուշագրողի և բնորդների մարդկային
էությունը, մտածելակերպը:
Դժվար չէ նկատել, որ գեղարվեստական վավերագրության կառուցվածքային
տիրույթում մենք գործ ունենք լեզվական անհատի հետ, որը գոյություն ունի
լեզվական տարածություններում: Այս դեպքում հեղինակի կերպարն այն ամրացնող
ուժն է, որը տեքստի լեզվական միջոցները շաղկապում է գեղարվեստական
համակարգին: Այդ կերպարը գեղարվեստական վավերագրության բնագրերի ներքին
առանցքն է, որի շուրջ հյուսվում է տեքստի լեզվաոճական համակարգը: Զգալի
չափով տեղ հատկացնելով ինքնակենսագրական տարրերին` հուշագրության
9

В. П. Нерознак, Лингвистическая персоналогия: к

определению статуса

дисциплины // Язык, Поэтика, Перевод, М., 1996, էջ 112-116.
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հեղինակն ինքն է որոշում ստեղծագործության լեզվական արտահայտչաձևը,
գույները, հիմնարար գծերը:
Բնականաբար, ամեն մի տեքստ, այդ թվում գեղարվեստավավերագրական
ստեղծագործություն,

ենթարկվում

է

կառուցվածքային

որոշակի

օրինաչափությունների: Վ. Քոսյանի կերտած հուշ-դիմանկարներում ուշագրավ է

հիշողություն,

հանդիպում,

հրաժեշտ

հասկացույթների

(կոնցեպտների)

առկայությունը: Ժամանակակից ճանաչողական լեզվաբանությունը հասկացույթը
դիտարկում է որպես մտքի կառուցվածքային միավոր, որը կոդավորված է
ուսումնասիրվող

հուշագրության

լեզվատիրույթում:

Հասկացույթի

կարևոր

բաղադրիչներից մեկը լեզվական նշանի իմաստային բնութագրությունն է, որն ըստ
էության կապվում է բառի արմատական նշանակության և լեզուն կրողների հոգևոր
արժեհամակարգի հետ10:
Հայտնի է, որ հուշերի առաջացումը անցյալի փաստերի վերարտադրություն է՝
պայմանավորված

տարածաժամանակային

հարաբերությամբ:

Առաջադիր

հուշագրություններում ժանրային առանձնահատկությունն այն է, որ նրանց հիմքում
ընկած են հիշողության իմացական մեխանիզմներ: Դրանք մարդու հիշողության
արտացոլումն են հուշագրության մեջ: Այս դեպքում հեղինակին՝ որպես հուշագրողի,
հնարավորություն է տրվել պահպանել և ընտրողաբար գրառել մտային լողացող
պատկեր-հիշողություններ, տարորոշել մասնավորը ընդհանուրից, որքան էլ որ «ես»
անհատականությունը

հեռու

լինի

դեպքերի

նկարագրվող

ժամանակից:

Այս

մեխանիզմների ճշգրիտ չափանիշները, լինելով հիշողության բնութագրիչներ, ընկած
են հուշագրության կառուցման հիմքում:
Տողերի միջից կարծես զգում ես նշանավոր հայագետների և մանկավարժների
խոսքի հարստությունն ու բազմերանգությունը, և հիշողության մատյանում վեր են
հառնում նրանց առինքնող դիմանկարները. «Խիստ ուշադիր էր սեփական խոսքի
մաքրությանը և այդպես էլ պահանջում էր դասախոսներից և ուսանողներից: Նրա
10

В. Карасик , Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Волдоград, 2002, էջ 36.
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խոսքի մեջ մանրադիտակով էլ չէիր կարող գտնել սխալ, վրիպում, բարբառայնություն
կամ մերժելի որևէ բան: Խոսում էր դանդաղ, հստակ, արտահայտիչ»11:
Հուշագրական

արձակի

հեղինակային

խոսքի

բազմազան

շերտերից

է

դիմանկարը, որ հուշագրողը կերտում է նուրբ դիտողականությամբ և յուրահատուկ
մեթոդով:

Հուշ-դիմանկարներում

երևում

են

պատառիկներ

բնորդների

կենսագրությունից, նրանց բնավորության գծերը, հարաբերությունը շրջապատի
մարդկանց և տարբեր երևույթների հետ. «Անսահման սիրում էր հայրենի Սևանը, որի
կապուտակ ջրերի մոտ էր անցկացրել մանկությունն ու պատանեկությունը, և ուր
սիրում էր հաճախ այցելել (էջ 23 ):
Հուշագրական արձակում նկարագրվում են բնորդի արտաքին և ներքին
հատկանիշները: Նկարագրական խոսքը հուշագրության գլխավոր շերտերից է:
Հուշերում ներկայացվում են՝
ա. բնորդների արտաքինը.

«Նրա դեմքից ժպիտն անպակաս էր» (էջ 44):

«Մտնում էր լսարան՝ պարթևահասակ, պատկառելի» (էջ 158):
բ. Գիտնական-դասախոսներին բնորոշ հատկանիշները. «Խոսում էր իրեն
հատուկ մեղմությամբ և մի քիչ ցածրաձայն, փոքր-ինչ խզված ձայնով» (էջ 45):
«Միտքը շատ արագ էր գործում. թռիչքները հաջորդում էին իրար» (էջ 12): «Խոսում էր
դանդաղ, հստակ, արտահայտիչ» (էջ 24):
գ. Բնորդների մտքերը, որոնք կարծես թևավոր խոսքի ուժ են ստանում.
«Ուրեմն ձեր կարծիքով աշխարհաբարը գրաբարի համն ու հոտը ունի՞: Է, ի՞նչ
ասեմ ձեզ, որ գրաբարի հմայքը չեք զգում» (էջ 30): «Եթե մեկը չգիտե գրաբար, լեզվի
պատմություն, հայ բարբառագիտություն, նրանից ինչ լեզվաբան դուրս կգա» (էջ 10):
«Եվ ինչի է նման այն լեզվաբանը, որի շարադրած ուսմունքը չի հիմնավորվում
հյութեղ օրինակներով» (էջ 20):

11

Վ. Քոսյան, Մեծերի հետ, Ե., 1988, էջ 24: Այսուհետև մեջբերումների էջերը կտրվեն

շարադրանքում:
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Հուշագրությանը հատուկ է նաև բնութագրական խոսքը: Հեղինակը Ա.
Աբրահամյանին ներկայացնում է տարբեր բնութագրիչներով. «Արտակարգ, ես կասեի
առասպելական

հիշողություն

ուներ»:

«Ուներ

նուրբ

դիտողականություն:

Կատարելապես ծանոթ լինելով հայերենի բարբառներին՝ անսխալ որոշում էր
հանդիպած մարդկանց բարբառային պատկանելությունը» (էջ 21-22):
Գեղարվեստական

վավերագրության

կառուցվածքային

կարևոր

բաղադրամասերից է երկխոսությունը: Այն՝ որպես հաղորդակցման եղանակ,
գեղարվեստական-վավերագրական

բնագրերում

«հերոսների»

համոզմունքների

արտահայտման, կերպարների բնութագրման, դեպքերը նկարագրելու միջոցներից է:
Քննվող

հուշերում

հարցուպատասխանական

նախադասությունները

սովորաբար

հնչերանգներ:

շատ

Առավել

ունեն

գործածվում

երկխոսությունների

հարցական
են

կազմիչ

և

պատմողական

միակողմանի

երկխոսության12

օրինակներ. «Մի անգամ ինչ-որ հարցի շուրջ վեճ էր ծագել լեզվի ինստիտուտում:
Նրան հակաճառեց Գ. Սևակը: Գ. Ղափանցյանը չհանդուրժելով բացականչեց. «Էդ էր
պակաս, որ հավլաբարցին աշտարակցուն հայերեն սովորեցնի» (էջ 10):
Հուշ-դիմանկարներում հաճախադեպ գործածություն ունեն հիշել, վերհիշել
բայաձևերը, որոնք, մեր կարծիքով, հատուկ են հուշագրության լեզվին. «Հիշում եմ
տարեվերջյան քննությունը» (էջ 34): «Լավ եմ հիշում մի դեպք» (էջ 39): «Շատերն իրենց
մանկական լավ տարիներն են հիշում»: «Հիշում եմ նրա ելույթները ԳԱ լեզվի
ինստիտուտում և համալսարանում»: «Ա. Ղարիբյանը, վերհիշելով Գ. Ղափանցյանի
երիտասարդության տարիներից մի դեպք» պատմում էր…» (էջ 9): «Ա. Առաքելյանը
ամենայն պարզությամբ վերհիշում էր» (էջ 29):
Այս
վերհիշում

բայաձևերի գործածությունը բնական է, որովհետև հուշագիրները
են

անցյալը,

թղթին

հանձնում

մեծերի

մտքերն

ու

իմաստուն

պատգամները:

12

Ա. Գալստյան, Երկխոսությունը ժամանակակից հայերենում, Ե., 2003, էջ 47:
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Գեղարվեստական վավերագրության՝ իբրև գեղարվեստական գրականության
երակի արմատական գիծը պատկերավորությունն է: Հուշագիրների լեզվական
անհատական

հատկանիշներն

ուսումնասիրելիս

նկատում

ենք

բնագրերի

վավերագրության

բնագրերի

պատկերային համակարգի կառուցման բաղադրիչներ:

Համեմատությունը
ամենատարածված

գեղարվեստական

արտահայտչամիջոցներից

է:

Հուշապատումներում

մեծ

է

համեմատությունների կշիռը:
Համեմատությունը,

պատկերավորման

առանձնահատուկ նշանակություն

միջոցների

համակարգում

ձեռք բերելով հանդերձ, աչքի է ընկնում

կառուցվածքային բազմազանությամբ: Դրանցով էլ բացահայտվում են հուշագրողի
լեզվական

անհատական

հատկանիշները՝

դրանք

դիտարկվելով

որպես

գեղարվեստական մտածողության տարրեր և արտահայտության ձևեր: Այսպես.
«Գրաբարը պարզապես կլանում էի՝ անհուն զմայլանքով ու ոգևորությամբ, ինչպես
ամռան տապից ճաքճքած հողն է ընդունում անձրևը»: «Ես այն ուսանողներից եմ, որը
բախտ է ունեցել ունկնդրելու սիրված դասախոսներ ծովի պես մեղմ ու խոր Արամ
Ղանալանյանին, գրաբարի մեծ գիտակ Աշոտ Աբրահամյանին» (էջ 162): «Նրա
դասավանդած առարկան հայ ժողովրդական բանահյուսությունն էր, որի մեջ նա
կողմնորոշվում էր հմուտ լողորդի նման» (էջ 35):
Գեղարվեստավավերագրական

խոսքի

արտահայտչամիջոցներից

է

նաև

շրջասությունը: Հայտնի է` շրջասությունները շրջուն արտահայտություններ են,
բառեր կամ բառակապակցություններ, որոնցով առարկան կամ գործողությունը
անուղղակիորեն է անվանվում: Լեզվաբանական գրականության մեջ շրջասություն
դիտվում է «այն դարձույթը, որի դեպքում առարկայի ուղղակի անվանումը
փոխարինվում է նկարագրական արտահայտությամբ»13:

Գ. Ջահուկյան, Ֆ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու. դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-10-րդ
դասարանների համար, Ե., 1994, էջ 66:
13
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Հուշերում

գործածվում

են

դիպուկ

շրջասություններ,

այսպես՝

Աշոտ

Աբրահամյան-Գրաբարի մեծ գիտակ, գրաբար առարկայի մեծ երախտավոր, Ակնա
լիճ-հայոց յոթ հրաշալիքներից մեկը և այլն:
Ընդհանրապես բառաքննական դիտարկումների ժամանակ կարևոր տեղ է
տրվում բառապաշարի իմաստային-ոճական տարբեր խմբերի դասակարգմանը:
Սովորաբար հուշային դիմանկարներում աչքի են զարնում տվյալ ոլորտը և
այդտեղ գործող անհատին ներկայացնող բառաշերտեր, որոնք ըստ էության
հարստացնում են հուշագրության լեզուն: Այսպես. բնորդների մանկավարժական
գործունեությունը հիմք է հանդիսացել ոլորտին բնորոշ բառափնջի համար՝

դասախոսություն, ուսանող, լսարան, միջանցք, հարցատոմս, գրատախտակ և այլն:
Հուշ-դիմանկարների լեզվում

հաճախ են դիտարկվում մարդու կյանքի

շրջափուլերը՝ մանկություն, պատանեկություն, երիտասարդություն և այլն:
Հուշագրական

արձակը

աչքի

է

ընկնում

նաև

զավեշտախառն

պատմություններով, որոնք խոսքը դարձնում են հետաքրքրական և ազդեցիկ. «Շատ
լավ եմ հիշում այս կամ այն բառի ուղղագրության հետ կապված զավեշտական
դեպքերը» (էջ 25): «Ս. Սողոմանյանի խոսքը հագեցած էր հումորով, որից, սակայն,
գիտականությունը մազաչափ իսկ չէր տուժում» (էջ 45):
Մեծերին նվիրված այս հուշային դիմանկարները ծնվել են հեղինակի՝
«անցյալում թափառելու» ժամանակ, անցած-գնացած օրերը պատկերացնելիս:
«Հուշեր գրելը մի սայթաքուն ուղի է,-խոստովանել է Ավետիք Իսահակյանը,-որ
սկսվում է համեստությամբ ու վերջանում ինքնագովությամբ:
Պատմությունը հուշերի վրա է հիմնված և մանավանդ, երբ վավերական
տվյալներից են բխում: Ես շատ եմ սիրում հուշեր կարդալ, երբ նրանք գրված են
լինում պարզ, անկեղծ կերպով՝ համեստ, խոհուն և փորձված անձերի կողմից»14:
Հենց այսպիսին է Վ. Քոսյանի հուշապատումը, որն իր լեզվական հիմքերով
հետաքրքրություն է ներկայացնում:
14

Հ. Ղանալանյան, Գիտության երախտավորները (Հուշ-դիմանկարներ), Ե., 1982, էջ 3:
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Իբրև ամփոփում նշենք հետևյալը. Վ. Քոսյանը «Մեծերի հետ» հուշագրության
մեջ ներկայացրել է դրական տիպարների, որոնք շրջապատի բարի ու ազնիվ
հատկանիշներով բնութագրվող անհատականություններ են, որոնք ուշադրության են
արժանացել: Այդ ստեղծագործությունները երբեք բնականից չեն տրվել հեղինակին.
դա պահանջմունք է եղել և շնորհ: Ինչպես գրել է հուշագիրներից մեկը, «մարդու
հիշողությունը նմանվում է տեսագրված ու ձայնագրված ժապավենների դարանին.
ցանկացած պահի մտովի կարող ես վերստեղծել քեզ համար անմոռանալի մեկի
տիպարը, ձայնը, ոգեղեն երևույթը»15:

А. В. Галстян. Языковые и стилистические основы мемуаров «Вместе с великими» В.
Косяна. Интересные воспоминания рассказал известный лингвист В. Косян о любимых
преподавателях в годы учебы на Филологическом факультете Педагогического Института имени Х.
Абовяна. Сферой нашего изучения стали языковые и стилистические основы мемуаров, а также
выявление принципов создания портретов преподавателей. Главной сутью мемуаров являются
описательные и характеризующие слова. В мемуарных портретах в глаза бросаются словесные
пласты, описывающие данную отрасль и работающую в ней личность.
A. V. Galstyan. Linguistic and Stylistic Bases of the Memoirs “Together with Great Men” by V.
Kosyan.The well-known linguist V. Kosyan wrote interesting memoirs about his favorite tutors when he
was a student of the Philological Faculty of the Pedagogical Institute after K. Abovian. The sphere of our
study touches the linguistic and stylistic bases of these memoirs, as well as the revelation of principles of
the tutors’ portraits creation. Descriptive and characterizing words form the memoirs main essence.
Verbal layers describing any sphere and the person working in it leap to the eyes in the memoirs
portraits.

15

Գ. Ջանիբեկյան, Իմ աշխարհից: Գիրք երկրորդ, Թատրոնի հետ, Ե., 1980, էջ 218:
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ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏՈՒԱԼ ԱՆԴԱՄԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ
ՇՈՒՐՋ

Բանասիր. գիտ. դոկտոր, պրոֆ ՅՈՒ. Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆ
Սույն զեկուցման հիմքում Վ. Քոսյանի՝ ծավալով փոքր, սակայն մեծարժեք
«Ակտուալ անդամատումը և շարադասությունը ժամանակակից հայերենում» (1990
թ.) վերնագրով հետազոտությունն է:
Ինչպես երևում է վերնագրից, այստեղ Քոսյանը անդրադառնում է երկու
հիմնախնդրի՝ ժամանակակից հայերենի շարադասությանը և ակտուալ անդամատմանը: Ինչպես և

Վ. Մատեզիուսը, նա առանձնացնում է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ

շարադասություն հասկացությունները՝ սուբյեկտիվ ասելով հասկանալով այն, ինչ
ընդունված է անվանել շրջուն շարադասություն:
Նախադասության ակտուալ անդամատման տեսությունը գիտական ասպարեզ է
բերել

Պրագայի

լեզվաբանական

խմբակի

հիմնադիր

Վ.

Մատեզիուսը՝

«Նախադասության այսպես կոչված ակտուալ անդամատման մասին» (ռուս.՝ «О так
называемом актвуальном членении предложения») հոդվածով:
Ի՞նչ է ակտուալ անդամատումը:
Նախադասության ակտուալ անդամատումը հակադրվում է ավանդական
վերլուծությանը: «Եթե ձևական անդամատումը նախադասության կազմը վերածում է
նրա քերականական տարրերին, ապա ակտուալ անդամատումը բացահայտում է
նախադասության ներմուծման եղանակը առարկայական բնագրի (կոնտեքստի) մեջ:
Ձևական

վերլուծության

հիմնական

տարրերն

են

քերականական

ենթական

(սուբյեկտը) և ստորոգյալը (պրեդիկատը), իսկ ակտուալ անդամատման հիմնական
տարրերն են ելակետը

(կամ հիմքը), այսինքն՝ այն, ինչ հայտնի չէ տվյալ

իրադրության մեջ, և միջուկը, այսինքն ՝ այն, ինչ խոսողը հաղորդում է ելակետի
մասին»16:

16

Վ.

Քոսյան, Ակտուալ անդամատումը և շարադասությունը ժամանակակից

հայերենում, Ե., 1990, էջ 3:
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Ըստ Մատեզիուսի՝ ելակետ (исходная точка [или основа]) և միջուկ (ядро
высказывания):
Նախ անդրադառնանք սուբյեկտ և պրեդիկատ տերմիններին (եզրույթներին);
Գիտենք, որ դրանք փիլիսոփայության մեջ ընդունված տերմիններ են՝ որպես մտքի
արտահայտման ատրիբուտներ: Լեզվաբանության մեջ դրանք նույնացվում են
ենթակա և ստորոգյալ եզրույթներին: Եթե սուբյեկտի առկայությունը մտքի մեջ կարող
է և պարտադիր չլինել, ապա պրեդիկատը մտքի ձևավորման համար անհրաժեշտ է:
Այս առումով պրեդիկատը ոչ այնքան ստորոգյալն է, որքան ստորոգումը: Գիտենք, որ
ստորոգումը դրսևորվում է ստորոգյալի և հնչերանգի միջոցով: Լեզվաբան Հ.
Պետրոսյանը

պրեդիկատը՝

ստորոգումը

ներկայացնում

է

որպես

«դիմաեղանակաժամանակային ու թվային հարաբերակցականություն»: Այսպիսով,
ստորգումը (պրեդիկատը) եղանակի, ժամանակի, դեմքի, թվի, նաև որոշ դեպքերում
հնչերանգի համակցված դրսևորումն է մտքի ձևավորման, այսինքն՝ նախադասության
մեջ: Ինչպես Քոսյանն Է նշում, նախադասության մեջ հենց այս պրեդիկատի՝ բայ –
ստորոգյալի գերակայությունն են շեշտել լեզվաբանության հոգեբանական դպրոցի
ներկայացուցիչները՝ ի դեմս մեծ լեզվաբան- բանասեր Մ. Աբեղյանի՝ առանձնացնելով
հոգեբանական սուբյեկտ և հոգեբանական պրեդիկատ հասկացությունները, որոնք, ի
դեպ, չեն նույնանում ելակետ և միջուկ հասկացությունների հետ:
Վերադառնալով ելակետ և միջուկ տերմիններին՝ մեջբերենք Ջահուկյանի
մտքերը: «Ենթական և ստորոգյալը քերականորեն, նախադասության տեսակետից են
գլխավոր անդամներ, բայց ոչ ըստ հաղորդման նորության և կարևորության:
Նախադասության մեջ միշտ էլ լինում է մի հատված, որ պարունակում է գլխավոր
նորությունը: Սրա հիման վրա էլ, բացի ենթակայի և ստորոգյալի առանձնացումից,
այժմ նախադասության մեջ առանձնացնում են ենթահիմք թեմա և ասույթ ռեմա:
Ենթահիմքը հաղորդման ելակետն է՝ նախադասության հիմքը, ամենից ավելի քիչ
նորություն կամ տեղեկություն պարունակող մասը: Ասույթը հաղորդման հիմնական
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նորությունը պարունակող մասն է, այն, ինչ հաղորդողն ուզում է ասել ենթահիմքի
մասին»17:
Այսպիսով, Ջահուկյանն առաջարկում է ասույթ և ենթահիմք տերմինները:
Փաստորեն նախադասության այն անդամը, որը, ըստ հաղորդողի, իր վրա է կրում
տվյալ նախադասության հիմնական ասելիքը, հենց դոմինանտ անդամն է՝ ասույթը՝
այն կարևորը, որի համար ձևավորվել է այդ նախադասությունը: Ընդ որում, այդ
նախադասության դոմինանտ անդամ կարող են լինել, ինչպես ենթական և
ստորոգյալը, այնպես էլ նախադասության ցանկացած այլ անդամ, բնականաբար
ինչպես

միակազմ,

այնպես

էլ

երկկազմ

նախադասություններում:

Ավելին,

նախադասության ասույթ կարող է լինել ոչ միայն նախադասության մեկ անդամը,
այլև բառերի որոշակի կապակցություններ: Եվ այսպես, թեման տրամաբանական
շեշտը իր վրա կրող նախադասության անդամն է: Ամենևին պատահական չէ այն մեծ
ուշադրությունը, որ հատկացրել է այս հարցին ռուս լեզվաբան Ռոզենտալը.
«Թերթային

տեքստերում

շարահյուսական

միջոցների

գործածություններում

կարևորվում է այսպես կոչված նախադասությունների ակտուալ անդամատումը, որի
ընթացքում

տեքստի

իրադրությամբ:

մեջ

նորի

Նախադասության

ներմուծումը
ակտուալ

պայմանավորված
անդամատումը

է

խոսքային

ելնում

է

մտքի

տեղաշարժից՝ ճանաչվածից դեպի անճանաչելին, հայտնիից դեպի անհայտը՝ նորը:
Դա կանխորոշում է բառերի դիրքը նախադասության մեջ. առաջին տեղում դրվում են
ճանաչվածները տրված խոսքային իրադրությունից (թեման՝ ասույթի հիմքը),
երկրորդ տեղում դրվում են նախադասության այլ բաղադրիչներ («նորը», ռեման՝
ասույթի միջուկը): Դիտարկելով խոսքային իրադրության մեջ նախադասության
սովորական կառուցվածքը՝ հարկ է նշել, որ նախադասության այս կամ այն
բաղադրիչի ակտուալացման համար (գործունեության ամրակայում, հասցեագրում,
հաղորդակցման

ուղղորդվածություն)

հաջորդականությունը
17

(թեմայից

ռեմա),

հաճախ
և

խախտվում

դիտվում

է

է

նշյալ

շրջադասության

Գ. Ջահուկյան, Ֆ.Խլղաթյան, Հայոց լեզու, 9-10-րդ դասարանների համար, էջ 7:
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վերակազմավորում (ռեմայից թեմա). առաջին պլան է մղվում

«նորը»՝ որպես

հաղորդակցման կարևորագույն էլեմենտ»18: Ահա այսպես է կարևորել թեմայի և
ռեմայի գաղափարը լրագրային նախադասություններում:
Ակտուալ անդամատումը դրսևորվում է տրամաբանական շեշտի հետ: Քոսյանը
գործածում է նաև մտքի շեշտ հասկացությունը: Նշված հետազոտության մեջ Քոսյանը
գրում է. «Միջուկը ակտուալ անդամատմամբ նախադասության բուն միտքը կրող
բառն

է՝

նախադասության

կամ

հաղորդման

բուն

նպատակը:

Հայ

քերականագիտության մեջ այն անվանվում է նաև տրամաբանական, իմա´ մտքի
շեշտ կրող բառը»19: Այս առումով գիտնականը առանձնացնում է ստորոգյալը, նրա
մասերը,

մասնավորապես

հանգույցը

կամ

օժանդակ

բայը՝

բերելով

համապատասխան օրինակներ:
Եվ ըստ այդմ՝ 1. Օժանդակ բային կամ հանգույցին նախորդող ենթակայի վրա.
«Մարդն էր ստեղծել սատանային»: 2. Հարադիր բայերի անվանական բաղադրիչների
վրա «Մարտին ապերը մռայլ լռություն էր պահպանում»:

3. Ստորոգելիի վրա.

«Ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք էր թվում»: 4.
Բայական բաղադրյալ ստորոգյալի վրա, այդ թվում և՛ դիմավոր բայի, և՛ անդեմ ձևի
վրա «Սաքանը չկարողացավ նույնիսկ իր դժգոհությունը հայտնել»: «Ապրել էինք
ուզում»:

5. Ուղիղ խնդրի վրա. «Ես ուրիշ ընդունելություն էի սպասում»:

Անուղղակի

խնդիրների

«Մարութխանյանին

վրա.

«Ցնցոտիներով էր ծածկված»:

հաղորդեց իր

«Գանգատվում էր սրտի ծակոցից»:

6.

ցավը»:

«Հայաստանը

ընդերքով է անսահման հարուստ»:
Բարդ ստորադասական նախադասություններում գլխավոր նախադասության
հարաբերյալների վրա. «Գետի կամրջով գյուղից հեռացավ նա, որ ոսկի ուներ»:
«Այնտեղ ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես քաղաքի սպիտակ բանտում»: «Նրա
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Վ. Ա. Քոսյան, նշվ. աշխ., էջ 22:
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վերաբերմունքի մեջ տարօրինակն այն էր, որ նա սղոցարանը հիմնելուց հետո
Կարմրաքարը համարում էր ուրիշ գյուղ»:
Այդպես նաև՝ 1. Ավելադրությունների վրա. «Յոթ տարի էր՝ չէր տեսել որդուն»:
«Երկու օր է՝ շրջում եմ դրանց ետևից»: «Ամեն արարած ուտելով է որ կապրի»: 2.

Միայն, հենց, ասես, էլի, իսկ և իսկ, մինչև իսկ, նույնիսկ, մանավանդ, նամանավանդ,
գոնե, գեթ, առանձնապես, հատկապես, մասնավորապես իսկապես, իրոք և այլ
սաստկացուցիչ բառերի վրա. «Եվ ահա հենց այս ժամանակն է, որ փորձությունը
վրա է հասնում»: 3. Հավելական շաղկապների վրա. «Նրանք սիրով էլ կընդունեն քո
առաջարկը»:

4.

Այսպես

կոչված

երկմիջուկ

կամ

նախադասություններում. Ծերուկը չնայեց՝ էլ ովքեր եկան»:

երկկենտրոն

«Երեխան էլ նոր էր

առողջանում»: «Մանավանդ որ առանձնապես խնդրողը Եվան էր»:
Նշենք,

որ

թեմայի

և

ռեմայի

գաղափարին

հայ

լեզվաբանության

մեջ

անդրադարձել են Գ. Ջահուկյանը, Վ. Առաքելյանը, Ս. Աբրահամյանը, Խ. Բադիկյանը,
Ա. Պապոյանը և այլք: Մասնավոարապես Բադիկյանը և Պապոյանը «Ժամանակակից
հայոց լեզվի շարահյուսություն» գրքում (2003 թ.) առանձնացրել են տրամաբանական
շեշտի ինը դրսևորում: «Արևելահայ մամուլի լեզուն հետխորհրդային շրջանում»
աշխատանքում

իմ

կողմից

առանձնացված

են

տրամաբանական

շեշտի

գործածությունների 23 դրսևորում:
Նշենք նաև, որ բուհական և դպրոցական դասընթացներում ուսուցման
նախապատվությունը տրվում է նախադասության վերլուծության ավանդական
մեթոդներին:

Մինչդեռ

նախադասության

ցանկալի

վերլուծության

է,

որ

դասավանդողներս

բովանդակային

կողմը,

չանտեսենք
այն

է՝

նաև

ակտուալ

անդամատումը:
Եվ վերջոմ Քոսյանի գիտական աշխատանքներին բնորոշ մի առանձնահատկության մասին: Նրա աշխատանքներում գիտական եզրակացությունները արված են
լեզվական առատ նյութի հիմքով: Գիտական ցանկացած եզրահանգում, որպես
կանոն, ուղեկցվում է գեղարվեստական գրականությունից բերված օրինակներով:
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Ю. Р. Давтян. K вопросу актуального членения предложения. В данном докладе
говорится о весьма ценном исследование проф. Косяна «Актуальное членение и порядок слов в
современном армянском языке», изданное в 1990 году.Основатель теории актуального
членения предложения представитель Пражского лингвистического кружка В. Матезиус.
Теория выявлена в научной статье «О так называемом актвуальном членении предложения»:
Актуальное членение предложения противопоставляется традиционным, т. е. формальным
методам членение предложения.Если формальное членение разлагает состав предложения на его
грамматические элементы, то актуальное членение выясняет способ включения предложения в
предметный контекст, на базе которого оно возникает. Основными элементами формального
членения предложения являются грамматический субъект и грамматический предикат. Основные
элементы актуального членения предложения — это исходная точка [или основа] высказывания,
то есть то, что является в данной ситуации известным или по крайней мере может быть легко
понято и из чего исходит говорящий, и ядро высказывания, то есть то, что говорящий сообщает об
исходной точке высказывания. В исследовании профессора Косяна теория обусловлена на
грамматичесих примерах армянского языка.
Yu. R. Davtyan. On the Նախադասության ակտուալ անդամատման հարցի շուրջ. The
following paper dwells on the rather considerable study by Prof. Kosyan on “Functional Sentence
Perspective and Word Order in Modern Armenian” – published in 1990.The founder of the theory of
Functional Sentence Perspective is the representative of the Prague Linguistic Circle, Vilém Mathesius.
The theory is explicated in the article titled “On the so-called Functional Sentence Perspective” where the
theory of FSP is opposed to the traditional perspective, namely to the formal methods of sentence
analysis.If the formal sentence analysis decomposes the sentence into grammatical elements, the
Functional Sentence Perspective reveals the methods of the involvement of the sentence into the objective
context on the basis of which the sentence emerges. The key elements of formal sentence analysis are the
grammatical subject and the grammatical predicate. However, for FSP the major elements to be discussed
entail from the initial or starting point [or basis] of utterance, more precisely, what is known in the given
situation or, at least, can be easily perceived all by itself and from which the speaker starts off, i.e. to
convey the message upon the initial point of utterance.In the research conducted by professor Kosyan the
theory of FSP is motivated and exemplified with the analysis of the respective sentence patterns in
Armenian.
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Հ.-Ե. ԾԱԳՄԱՆ ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՐՄԱՏԻ ԼԵԶՎԱՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՈՒՆԸ Վ. ՔՈՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բանասիր. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Վ. Գ. Համբարձումյան
1. Այս թեմայով անվանի լեզվաբանը գրել է 400 էջից ավելի ծավալով
թեկնածուական ատենախոսություն և պաշտպանել 1953 թ. 26 տարեկան հասակում:
Հետագայում՝ 1982 թ. նույն թեմայով նա հանդես է եկել գիտական զեկուցումով
Երևանում կայացած հայերենագիտական միջազգային գիտաժողովում՝ տպագրելով
զեկուցման թեզեր՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով (տե´ս §Միջազգային
հայերենագիտական գիտաժողով 21-25 սեպտեմբերի 1982 թ.: Զեկուցումների
թեզիսներ¦, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,

1982), ինչպես նաև լույս ընծայել առանձին

հոդվածներ:
2. Աշխատանքը, որ ունի §Հնդեվրոպական արմատների լեքսիկական արժեքը
հայերենում¦ վերնագիրը, բաղկացած է 4 գլխից, որոնցից ծավալունը 4-րդն է, ունի մի
քանի ենթաբաժին: Վերջում կա

հավելված, որում ներկայացվում են հայերենի

բառային հիմնական ֆոնդոմ պահպանված փոխառյալ բառերը:
Սույն ձեռագիր աշխատության առաջին գլուխը (էջ 1-58) նվիրված է
հայագիտության

մեջ

առաջին

ուսումնասիրվող

անգամ

§հնդեվրոպական

արմատների ստուգաբանության պատմությանը¦, մյուս գլուխներից երկրորդը (էջ 59114), և երրորդը (էջ 115-169), որոնք, մեր կարծիքով, աշխատության էությունն են
կազմում, ներառում են գրական հայերենի և բարբառների բառապաշարի մեջ
հնդեվրոպական արմատների լեքսիկական (այսինքն՝ բառապաշարային) արժեքի
քննությանը հիմնական բառաֆոնդում և բառային կազմում:
Այդ տարիների համար համարձակ, նյութի ընդգրկման առումով բավականին
տարողունակ, բառարմատների ծագումնային քննության տեսանկյունից բավարար,
ուստի ամբողջության մեջ միանգամայն հաջողված սույն ատենախոսության այսպես
կոչված ոգին, ուզում ենք շեշտել, վերջին՝ 4-րդ գլուխն է, որում ուսումնասիրության
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առարկա է հնդեվրոպական արմատների լեքսիկական դերի պարզաբանումը (¿ç 170378):
Աշխատանքի ընդհանուր

ծավալի երկու երրորդ մաս կազմող

երեք

ենթագլխներում ատենախոսն անդրադարձել է հայերենի կոնկրետ հարցերի՝
հնդեվրոպական արմատների գործածությանը և իմաստային փոփոխություններին,
դրանցով բաղադրված բարդությունններին (բարդ բառերին) և ածանցումներին
(ածանցավոր բառերին), ընդ որում, հարցերի

քննարկման

թարմությամբ,

հիանալիորեն համոզիչ վերլուծությամբ:
Վերը ասվածի ամփոփումը թերևս մեծ լեզվաբանի հետևյալ խոսքն է.
§ÐÝ¹»íñáå³Ï³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ë³Ï³í³ÃÇí ³ñÙ³ïÝ»ñÁ Ñ³Û»ñ»ÝÇ µ³é³å³ß³ñÇ
ÑÇÙùÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ¦ ( ¿ç 27):
3. Անցել է ավելի քան վեց տասնամյակ, որի ընթացքում հայերենի
համեմատական ուսումնասիրությունը հասել է մեծ ձեռքբերումների. փոխվել է
համաշխարհային

այդ

գիտության

վերաբերմունքը

հայերենի

օգտագործման չափերի ու վստահելիության, ավելին, այն

տվյալների

կրող ժողովրդի

քաղաքակրթական, մասնավորապես տեղաբնիկության հարցերի վերաբերյալ:
Կարդալով այս ատենախոսությունը՝ վստահությամբ կարելի է նշել, որ
նրանում արծարծված շատ հարցերի տրված

լուծումները նշանակալից են արդի

հնդեվրոպաբանության համար:
Որո՞նք են նման կարծիք ունենալու հիմքերը: Անդրադառնանք դրանցից միայն
մի քանիսին:
ա) Ժամանակին իշխող լեզվաբանական կոնցեպցիայի վերաբերյալ Ճիշտ
վերաբերմունքը՝ կապված Ն. Մառի հայտնի տեսության և վերջինիս քննադատության
հետ: Այդ կոնցեպցիայի հակոտնյա

դրվածքի պայմաններում Վ. Քոսյանն իր

աշխատանքը գրում է ավելի լայն մեթոդաբանության ասպեկտով՝ ապավինելով
ժամանակի մարքս-լենինյան տեսությանը հասարակական գիտության վերաբերյալ
ընդհանրապես: Սա գիտական անվարան վերաբերմունք է ոչ միայն առհասարակ,
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այլև նկատելի, որ այն

համարձակ է իր ժամանակի մեջ, մանավանդ գիտական

ասպարեզ մտնող ուսումնասիրողի դեպքում:
բ) Ըստ Աճառյանի բառարանի՝ հայերեն տասնմեկ հազար արմատից միայն
մոտ ինը հարյուրն է բնիկ, այսինքն՝ հնդեվրոպական ծագման: Սակայն դրանք
հայերենի

բառապաշարի

հիմնական

ֆոնդի

միավորներ

են,

որոնք

չնչին

բացառությամբ առկա են մեր լեզվի բոլոր փուլերում և գործածական են նաև մեր
օրերում:
գ) Հայ լեզվաբանության մեջ առաջին անգամ Վ. Քոսյանն է անցկացնում այդ
բառերի կենսունակության և գործածականության վիճակագրություն՝ ոչ միայն
գրական հայերենի մեջ, այլև վերջինիս բարբառային տարբերակներում, և կարծում
ենք, որ այստեղ նա

հասնում է միանգամայն տպավորիչ արդյունքի՝ ընդհանուր

հայերենի ոչ միայն ծագումնային, այլև գործառական առանձնահատկությունների
առումով:
դ)

§Հնդեվրոպական

արմատների

լեքսիկական

արժեքը

հայերենում¦

աշխատության մեջ հեղինակն առաջ է քաշել բառապաշարի հիմնական ֆոնդի և
բառային կազմի վերաբերյալ այնպիսի նոր գաղափարներ, որոնք,

ի

հանդիպում

ձեռագիր

են

հետագա

կամ

այլ

հեղինակների

գրքերում:

Այս

դեպ,

աշխատության տպագրության դեպքում կլինեն, անշուշտ, ճշգրտումներ:
Ավարտելով մեր խոսքը՝ հույս ենք հայտնում, որ առաջիկայում հրապարակի
վրա կտեսնենք այս ինքնօրինակ աշխատությունը առաձին գրքով՝ իբրև ամենևին ոչ
ուշացած ներդրում հայերենի բառապաշարի

պատմական,

առավել

ևս

համեմատաբանական ուսումնասիրության բնագավառում:

В. Г. Амбарцумян. Лингвостатистическое исследование армянского корня

с

индоевропейским происхождрением в трудах В. Косяна.
В диссертационной работе
“Лексическая значимость индоевропейских корней в армянском языке” автор выдвигает
кардинально новые идеи об основном фонде и словарном составе исконной лексики армянского
языка, которые только спустя некоторое время появляются в исследованиях других авторов.
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И она не потеряла свою ценность и в наше время. Таким образом, представляется необходимым
издание исследования В. Косяна в формвте книги:

V. G. Hambardzumyan.“Linguo-statistical analysis of Armenian root-words of IndoEuropean origin in V. Kosyan’s researches”. In his work “The Lexical Value of Indo-European
Cognates in Armenian”, V. Kosyan introduces such new ideas on the chore lexis and word-stock
which, per viam, gained ground and were promoted by other authors as well. The manuscript of the
above-mentioned research needs decent publication due to the actual value of the ideas that it
comprises.
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Վ. ՔՈՍՅԱՆԸ ՝ԳՐԱԿԱՆ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԻ
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Ս. Խ. ՂԱՐԻԲՅԱՆ
Գիրքը վերնագրված է «Հայերէն լեզուի դասագիրք: Համահեղինակներն են Ս.
Աբրահամյանը, Բ. Վերդյանը, Վ. Քոսյանը: Լույս է տեսել 1966 թ., գրված է
Մեսրոպյան ուղղագրությամբ և նախատեսված է սփյուռքահայ դպրոցների միջին և
բարձր դասարանների համար:
Գրական

աշխարհաբարը,

ինչպես

գիտենք,

զարգացել

է

երկու

տարբերակներով՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն: Արևելահայ գրական լեզվի
հիմքում ընկած է Արարատյան բարբառը, որը պատկանում է բարբառների ում
ճյուղին, իսկ արևմտահայ գրական լեզվի հիմքում` Պոլսի բարբառը, որը
պատկանում է բարբառների կը ճյուղին:
Բարբառային այս տարբեր հիմքերն էլ առաջ բերեցին արևելահայերենի և
արևմտահայերենի հնչյունական, քերականական և բառապաշարային մի շարք
առանձնահատկություններ:
Դասագրքի
համահավաք

հեղինակները

դասագիրք,

հնչյունաբանությունը,

որն

ստեղծել

են

ընդգրկում

բառագիտությունը,

արևմտահայ
է

լեզվի

գրական

բոլոր

քերականությունը

լեզվի

բաժինները՝
իր

երկու

ենթաբաժիններով՝ ձևաբանություն և շարահյուսություն: Հատուկ ուշադրություն են
դարձրել նաև ուղղագրության և կետադրության վրա:
Այդ տարիներին, իհարկե, կային արևմտահայերենի դասագրքեր, որոնցում,
քննվել

են

կա՛մ

միայն

ձևաբանությունը,

կա՛մ

բառակազմությունը,

կա՛մ

ուղղագրական առանձնահատկությունները, և առավելապես անտեսված էր
շարահյուսությունը:
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Դասագրքի հեղինակներն անդրադարձել են արևմտահայ գրական լեզվի
բոլոր իրողություններին՝ դրանք լուսաբանելով միանգամայն նորովի:
Գիրքը կազմված է հինգ բաժիններից՝ հնչյունաբանություն, ուղղագրություն,

բառագիտություն, ձևաբանություն և շարահյուսություն:
«Հնչյունաբանություն»

բաժնում

ներկայացված

են

լեզվի

հնչյունները,

այբուբենը, տառերի թվային արժեքը, ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների
դասակարգման սկզբունքները, վանկատման կանոնները:
Արևելահայերենի եռաստիճան պայթական բաղաձայնական համակարգի
դիմաց արևմտահայերենն ունի երկաստիճան պայթական

բաղաձայնական

համակարգ: Արևմտահայերենում ձայնեղներն արտասանվում են շնչեղ խուլեր (բ -

փ) (բարձր – փարձր, ձոր - ցոր), իսկ պայթական խուլ բաղաձայնները` ձայնեղներ
(պ - բ) (պարտեզ – բարդէզ, ծաղիկ - ձաղիգ):
Նկատի ունենալով այս հանգամանքը՝ լեզվի զարգացման բոլոր փուլերում
շնչեղ խուլեր համարվող փ, ք, թ, ց, չ բաղաձայնների շարքում հեղինակները
ներկայացնում են նաև բ, գ, դ, ձ, ջ ձայնեղ բաղաձայնները, իսկ պ, կ, տ, ծ, ճ խուլ
բաղաձայնները ներկայացնում են ձայնեղ բաղաձայնների շարքում20:

«Ուղղագրություն» բաժնում ներկայացված են ձայնավորների, բաղաձայնների
և երկհնչյունների ուղղագրությունը, տողադարձի կանոնները, բառային շեշտը և
հնչյունափոխությունը:
Քննվող բոլոր իրողությունները սովորողների հիշողության մեջ ամրագրելու
համար բերվում են թեմային համապատասխան վարժություններ և օրինակներ:

«Բառագիտություն» բաժնում քննության առարկա են դարձել՝ 1. արևմտահայ
գրական լեզվի բառային կազմը, մենիմաստ և բազմիմաստ բառերը, նրանց
ուղղակի և փոխաբերական իմաստները, 2. տեսակներն ըստ իմաստի և ձևի՝
հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ, հարանուններ, 3. ըստ կազմության՝
պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդածանցավոր), հապավական բաղադրությունները:
20

Ս. Աբրահամեան, Բ. Վերդեան, Վ. Քոսեան, Հայերէն լեզուի դասագիրք, Ե., 1966, էջ 12:
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Բարդ բառերը

անիսկական

հեղինակները բաժանում են երկու խմբի՝ իսկական և

բարդությունների՝

անիսկական

բարդությունների

մեջ

առանձնացնելով հարադրական և կցական բարդությունները21:
Այստեղ անհրաժեշտ է նշել նաև, որ արևմտահայերենը գրության տեսակետից
նախապատվությունը

տալիս

է

բարդությունների

ամենակարևոր-ամէնէն

եղանակին`

կարևոր,

կազմման

վերլուծական

սարսափելիորեն-սարսափելի

կերպով, մտաբերել – միտը բերել և այլն:
Ածանցների

մեջ

էլ

կան

որոշ

տարբերություններ՝

տարբերություն` ված-ուած, ոն-օն, յան-եան,

1.

գրության

2. արևմտահայերենում կան

ածանցներ, որ չկան արևելահայերենում` կակ, կեկ, կուկ, շի, չէք:
Պետք է նշել նաև, որ, ի տարբերություն արևելահայերենի, որտեղ
հաճախակի են նույնագիր համանունները` սեր-սեր, կետ-կետ, հոտ-հոտ, մարտ-

մարտ

և

այլն,

արևմտահայերենում

ավելի

հաճախակի

են

նույնահունչ

համանունները` համր (մունջ) - յամր (դանդաղ), սեր (սերուցք) - սէր (զգացմունք),

հոյլ (աստղերի խումբ) - յոյլ (ծույլ), հօտ (ոչխարների խումբ) - յօտ (կտրուած ճիղ) հոտ (բոյր), յարդ (խոտ) - հարթ (տափակ) և այլն:
Խոսելով

արևմտահայերենի

համեմատություններ

են

բառապաշարի

անցկացնում

երկու

մասին՝

գրական

հեղինակները

լեզուների

միջև՝

տարբերությունները համառոտակի նշելով մանր տառերով և դրանց ուսուցումը
թողնելով ուսուցիչների հայեցողությանը: Օրինակ՝ ձգել բառը արևելահայ գրական
լեզվում նշանակում է §քաշել¦, իսկ արևմտահայերենում՝ §թողնել¦:
Համեմատություններ են անցկացվում նաև գրաբարի և արևմտահայերենի
միջև: Օրինակ՝ ապրել գրաբարում նշանակել է §փրկվել, ազատվել¦, իսկ
արևմտահայերենում (նաև արևելահայերենում)՝ §ողջ լինել, կյանք ունենալ¦:

21

Նույն տեղում, էջ 25:
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Նշված

իրողությունները

ևս

իրենց

արտահայտությունն

են

գտել

համապատասխան վարժություններում, որոնցում հաշվի են առնված սովորողների
ռեալ հնարավորությունները:

Քերականությունը ներկայացված է երկու ենթաբաժիններով՝ ձևաբանություն
և շարահյուսություն:
«Ձևաբանություն» բաժնում ներկայացված են հայերենի խոսքի մասերը,
նրանց դասակարգման սկզբունքները, փոփոխվող և անփոփոխ (թեքվող և
չթեքվող) խոսքի մասերը: Փոփոխվող են համարվում գոյականը, դերանունը, բայը.
մնացած խոսքի մասերը անփոփոխ են:
Խոսքի մասերի դասակարգման մեջ հատկապես հաշվի են առնված ոչ միայն
բառերի

շարահյուսական

կիրառությունները,

այլև

ամենից

առաջ

նրանց

իմաստային և քերականական ընդհանուր հատկանիշները: Այս հանգամանքը
հաշվի առնելով՝ եղանակավորող բառերը, որոնք թեպետ ձևով նման են
մակբայներին,

բայց

տարբեր

են

իրենց

արտահայտած

իմաստներով

և

քերականական հատկանիշներով, ի տարբերություն նախորդ քերականների,
համարում են առանձին խոսքի մաս:
ա. Անդրադառնալով գոյական անվանը՝ նշում են նրա տեսակները՝ հատուկ և

հասարակ, առումը՝ որոշյալ և անորոշ, թիվը՝ եզակի և հոգնակի, հոգնակի թվի
կազմության

առանձնահատկությունները՝

նշելով,

որ

արևմտահայերենում

միավանկ բառերի հոգնակի թիվը կազմելիս ի, ու ձայնավորները, ի տարբերություն
արևելահայերենի, չեն հնչյունափոխվում՝ տուներ, ձուկեր, սիրտեր, գիրքեր և այլն:
Պետք է ավելացնել նաև, որ մի շարք բառեր հոգնակի թիվը կազմում են այլ
մասնիկներով` կին - կիներ, մարդ - մարդեր: Տղա, ծնող, որդի բառերը
արևմտահայերենում կարող են ունենալ նաև տղաք, ծնողք, որդիք հոգնակի ձևերը:
Խոսելով հոլովական համակարգի մասին՝ դասագրքի հեղինակները, ի
տարբերություն մի շարք լեզվաբանների, նշում են, որ արևմտահայերենում
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գոյականն ունի վեց հոլով՝ արևելահայերենի յոթ հոլովի դիմաց22: Չկա ներգոյական
հոլովը, որի իմաստն արտահայտվում է սեռական հոլովով և մեջ կապով, ինչպես
նաև հայցական հոլովով: Փողոցներուն մէջ աշխոյժ եռուզեռ կար: Վարդան կը

բնակի գյուղը:
Դասագրքում,
հատկանիշները

յուրաքանչյուր

նշելուց

զատ

հոլովի

տրված

են

իմաստային,
նաև

քերականական

նրանց

շարահյուսական

կիրառությունները:
Արևելահայերենը
ունենալով

զգալի

և

արևմտահայերենը,

ընդհանրություններ,

հոլովական

երևան

են

համակարգում

հանում

որոշակի

տարբերություններ: 1. Ի տարբերություն արևելահայերենի՝ արևմտահայերենում
սեռական, բացառական և գործիական հոլովները ևս կարող են որոշիչ հոդ
ստանալ՝ Արամին աղջիկը, ծառին ճիւղը, քարէն, ջուրէն, կատարումովը,

ծագումովը:

2. Արևմտահայերենում անձի և իրի առման դեպքում հայցական

հոլովը տարբերակված չէ, և երկու դեպքում էլ այն նման է ուղղական հոլովին:
Վարդանը հրաւիրեց հիւրերը ներս:

3. Արևմտահայերենում, ի տարբերություն

արևելահայերենի, ի-ով վերջացող բառերը հոլովվում են ի հոլովմամբ` ոսկիի,

քամիի և այլն: 4. Վա հոլովումը արևմտահայերենում հանդես է գալիս ուան ձևով:
5. Արևմտահայերենն ունի ոյ արտաքին

Կարին-Կարնոյ,

Եդեսիա-Եդեսիոյ,

և օ ներքին հոլովումներ՝ սէր-սիրոյ,

հայր-հօր,

մայր-մօր

և

այլն:

6.

Արևելահայերենում հոգնակի թվով գոյականները հոլովվում են ի հոլովմամբ, իսկ
արևմտահայերենում` ու հոլովմամբ:
Թեմայի վերջում տրվում են ամփոփիչ վարժություններ և հոլովական
հարացույցները:
բ. Ածական անվան մասին խոսելիս առանձնացնում են ածականների
տեսակները՝

որակական

և

հարաբերական,

որակական

ածականների

համեմատության աստիճանները՝ նշելով, որ, ի տարբերություն արևելահայերենի,
22
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ածականի

գերադրական

աստիճանը

կազմելիս

արևմտահայերենը

նախապատվությունը տալիս է վերլուծական ձևերին՝ ամէնէն քաղցր, ամէնէն մեծ և
այլն: Նշված են նաև ածականի շարահյուսական կիրառությունները, և բերված են
համապատասխան օրինակներ ու վարժություններ, որոնք ուսանելի են և
դաստիարակչական:
Նույնկերպ համակողմանիորեն ներկայացված են նաև.
գ. Թվական անունը, նրա տեսակները, կազմությունը, շարահյուսական
կիրառությունները:
դ. Դերանունները, որոնք, ըստ իրենց կիրառությունների, բաժանվում են երեք
խմբի՝

1. առարկա ցույց տվող դերանուններ՝ ես, դուն, ասիկա, ատիկա, ոմանք

ամենքը, ոչ ոք և այլն, որոնք կատարում են գոյականին հատուկ պաշտոններ, 2.
գոյականի վրա դրվող դերանուններ՝ այսպիսի, ինչպիսի, բոլոր, նոյնքան, որքան,

ամէն և այլն, որոնք հանդես են գալիս ածականին ու թվականին հատուկ
շարահյուսական կիրառություններով,
3. բայի վրա դրվող դերանուններ՝ այսպես, ինչպես, հոս, հոն և այլն, որոնք
ցույց են տալիս գործողության հատկանիշ23:
Ի տարբերություն արևելահայերենի՝ արևմտահայերենում դերանունները
տասն են՝ անձնական, ցուցական, փոխադարձ, որոշեալ, անորոշ, հարցական,

հարաբերական, ժխտական, ստացական և անդրադարձ:
Ստացական

դերանունները

կազմվում

են

անձնական

դերանունների

սեռական հոլովաձևերից՝ իմ, քու, անոր, իր, մեր, ձեր, անոնց, իրենց, իսկ
անդրադարձ դերանունները` անձնական դերանունների ուղղական հոլովաձևերից
և դրանց թեք ձևերից՝ ես - իմ, ես - ինծի, ես - զիս, ես - ինձմէ, ես - ինձմով:
Գործածական են ինքզինք և իրենք-զիրենք դերանունները, որոնք հոլովվում են,
սակայն չունեն ուղղական հոլով:

23
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ե. Բայը արևմտահայերենում, ի տարբերություն արևելահայերենի, ունի երեք
լծորդություն՝ ե, ի, ա: Շատ սահմանափակ թվով բայերի համար գործում է ու
լծորդությունը՝ թողուլ, երդնուլ, առնուլ, այդ պատճառով էլ ու խոնարհումը
ներկայացված է միայն ամփոփիչ մասում: Արևմտահայերենի ի և ու լծորդության
բայերը արևելահայերենում ե լծորդության են:
Բայը նախադասության մեջ հանդես է գալիս երկու ձևով` դիմավոր և անդեմ:
Դասագրքի հեղինակները արևմտահայերենում նշում են հինգ դերբայ՝ անորոշ,

ապառնի, վաղակատար, հարակատար, ենթակայական,

և հանգամանորեն

ներկայացնում նրանց կազմությունը, շարահյուսական կիրառությունները: Պետք է
ավելացնել նաև ընթացակցական և ժխտական դերբայները:

Այսպես` անորոշ`

գրել, խօսիլ, խաղալ, ապառնի`գրելու, գրելիք, խօսելու, խօսելիք, խաղալու,
խաղալիք,

վաղակատար`

գրեր,

խօսեր,

խաղացեր,

յարակատար`գրած,

խօսած, խաղացած, ենթակայական` գրող, խօսող, խաղացող, ընթացակցական`
գրելէն, խօսելէն, խաղալէն, ժխտական` գրեր, խօսեր, խօսիր, խաղար:
Արևմտահայերենում, ի տարբերություն արևելահայերենի, բայն ունի երեք
եղանակ` սահմանական, ըղձական, հրամայական:

Սահմանական

եղանակն

ունի

հինգ

պարզ

և

վեց

բաղադրյալ

ժամանակաձևեր:

Պարզ ժամանակաձևերն են` ներկա (կը գրեմ, կը խօսիմ, կը խաղամ), անցյալ
անկատար (կը գրէի, կը խօսէի, կը խաղայի), անցյալ կատարյալ (գրեցի, խօսեցա,
խաղացի), ներկա ապառնի (պիտի գրեմ, պիտի խօսիմ, պիտի խաղամ), անցյալի

ապառնի (պիտի գրէի, պիտի խօսէի, պիտի խաղայի):
Բաղադրյալ ժամանակաձևերն են վաղակատար (գրեր եմ, խօսեր եմ,
խաղացեր եմ), անցյալի վաղակատար (գրեր էի, խօսեր էի, խաղացեր էի),

հարակատար (գրած եմ, խօսած եմ, խաղացած եմ), անցյալի հարակատար (գրած
էի, խօսած էի, խաղացած էի), բաղադրյալ ներկա ապառնի (գրելու, խօսելու,
խաղալու եմ), անցյալի ապառնի (գրելու, խօսելու, խաղալու էի):
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Սահմանական

եղանակն

ունի

նաև

երկրորդական

բաղադրյալ

ժամանակաձևեր, որոնք կազմվում են հարակատար և ապառնի դերբայներով և

ըլլալ բայի խոնարհված ձևերով (գրած կ’ըլլամ, գրած ըլլամ, գրելու կ’ըլլամ, գրելու
ըլլամ):
Ըղձական եղանակն ունի երկու ժամանակաձև` ապառնի (գրեմ, խօսիմ,
խաղամ) և անցյալի ապառնի (գրէի, խօսէի, խաղայի):

Հրամայական եղանակն ունի մեկ ժամանակաձև` ապառնի (գրէ´, խօսէ´,
խաղա´):
Դասագրքում

առանձին

տրված

են

ածանցավոր

բայերը

և

նրանց

խոնարհումները, անկանոն և պակասավոր բայերը և նրանց խոնարհումները, բայի
սեռերը՝ ներգործական, կրավորական և չեզոք:
Ի

տարբերություն

արևելահայերենի՝

արևմտահայերենում

որոշ

բայեր

կրավորական սեռի իմաստ են արտահայտում առանց վ ածանցի՝ մարել-մարիլ-

մարուիլ, ազատել-ազատիլ-ազատուիլ: Օրինակ՝ Ան մարեց կրակը: Կրակը
մարեցաւ անոր կողմէն:
Թեմայի վերջում տրված են խոնարհման ամբողջական հարացույցի մեկ
օրինակ՝ դրական և ժխտական խոնարհումներով, և ամփոփիչ վարժություններ:
1. մակբայը, նրա տեսակները,

Հանգամանորեն ներկայացված են նաև

շարահյուսական կիրառությունները, 2. կապերը, տեսակները, հոլովառությունը, 3.

շաղկապը, նրա տեսակները,

4. եղանակավորող բառերը, տեսակները, 5.

ձայնարկությունները, տեսակները:
Դասագրքի հեղինակները հայ քերականագիտության մեջ առաջին անգամ
ձևաբանության

հետ

մեկտեղ

անդրադարձել

են

նաև

շարահյուսությանը՝

ամփոփելով քերականությունը:

«Շարահյուսություն»
տեսակներն

ըստ

բաժնում

երանգի՝

քննել

են

պատմողական,

1.նախադասությունը,

հարցական,

նրա

հրամայական,

բացականչական, 2.նախադասության տեսակներն ըստ կազմության՝ պարզ, բարդ,
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3. պարզ նախադասության տեսակները (պարզ համառոտ, պարզ ընդարձակ),

երկկազմ և միակազմ նախադասությունները, անենթակա, անվանական և
բայական

անդեմ

նախադասությունները,

4.

Նախադասության

գլխավոր

անդամները (ենթակա, ստորոգյալ), ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը,
գոյականական անդամի լրացումները, որոնք կոչում են ենթակայի լրացումներ
(որոշիչ, հատկացուցիչ, բացահայտիչ), բայական անդամի լրացումները, որոնք էլ
կոչում են ստորոգյալի լրացումներ (խնդիրներ՝ ուղիղ, հանգման, մատուցման,

անջատման,

միջոցի,

վերաբերության,

ներգործող,

պարագաներ՝

տեղի,

ժամանակի, ձևի, չափ ու քանակի, նպատակի, պատճառի, հիմունքի և հակառակ
հիմունքի), 5. նախադասության բազմակի անդամները, շարադասությունը (ուղիղ,
շրջուն), նախադասության անդամ չդարձող միավորները՝ կոչականը, միջանկյալ
բառերը, բառակապակցություններն ու նախադասությունները:
Եվ

այս

ամենը

տրվում

է

համապատասխան

գծապատկերներով,

օրինակներով, վարժություններով, որոնք բավականին ուսուցողական են, մատչելի
և դյուրընկալ:

«Շարահյուսություն» բաժնում առանձին անդրադարձ է կատարվել հոլովների
կիրառական նշանակություններին, որոնք ներկայացված են համապատասխան
օրինակներով ու վարժություններով՝ համեմատություններ անցկացնելով երկու
գրական լեզուների միջև: Օրինակ՝ արևմտահայերենում՝ Կ’երթամ քաղաք: Ան կը

բնակի քաղաքը: Մինչդեռ արևելահայերենում միայն շարժում ցույց տվող բայերի
կողքին է տեղի պարագան դրվում հայցական հոլովով, այլ բայերի կողքին տեղի
պարագան հայցական հոլովով չի դրվում: Օրինակ՝ Գնում եմ քաղաք: Բնակվում եմ

քաղաքում:
Խոսելով բարդ նախադասությունների մասին՝ հեղինակները անդրադարձել
են

բարդ

նախադասության

ստորադասական),

տեսակներին

կապակցման

(բարդ

միջոցներին,

համադասական,

եղանակներին,

բարդ

ստորադաս

նախադասությունների շարադասությանը: Երկրորդական նախադասությունների
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բնույթը տրված է համապատասխան օրինակներով, գծապատկերներով ու
վարժություններով:
Հանգամանալից ներկայացված են դերբայական դարձվածը, կողմնակի

անդամները, ուրիշի ուղղակի խոսքը և նրա հետ կապված շարադասությունն ու
կետադրությունը:
Հաշվի առնելով արևմտահայ գրականության մեջ եղած կետադրական
անմիօրինակությունը և կետադրական միասնական կանոնների չգոյությունը՝
դասագրքի հեղինակները առանձին բաժնով ներկայացրել են կետադրությունը՝
իրենց վարժություններում պահպանելով կետադրական կանոնները:
Այսպիսով, «Հայերէն լեզուի դասագիրք»-ի հեղինակները, օգտագործելով
արևմտահայերենի դասագրքերի մեջ եղած դրականն ու արժեքավորը, ինչպես նաև
հայ լեզվաբանության նվաճումները, այդ ամենին ավելացրել են իրենց սեփական
ուսումնասիրության արդյունքները, որոնք կատարվել են արևմտահայ դասական և
ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործությունների լեզվի հիման վրա,
ստեղծել են մի համահավաք դպրոցական դասագիրք,
ամբողջ

կառուցվածքը՝

հնչյունական

և

որն ընդգրկում է լեզվի

համակարգը,

բառիմաստները,

բառապաշարը, քերականությունը՝ իր երկու ենթաբաժիններով՝ ձևաբանություն և
շարահյուսություն՝

դասագրքի

հարուստ

փաստական

նյութը

ամփոփելով

համապատասխան վարժություններով ու օրինակներով, որոնք ուսուցողական են,
մատչելի և դյուրընկալ:
С. Х. Гарибян. В. Косяан - соавтор учебника западноармянсково языка. В статье
рассматривается “Учебник армянского языка” соавтора В. Косяана. В учебнике включены все
раздели западноармянсково языка – фонетика, лексикалогиа, грамматика со своими двумя
частями – морфология, синтаксис. Богатый фактический материал учебника насыщен
соответствующими упражнениями и примерами, которые являются поучительными и легко
воспринимаемыми для обучающихся.
S. Kh. Gharibyan. V. Kosyan - Co-writer of the textbook of Western Armenian Language.
Tis article touches upon the investigation of “Textbook of Armenian Language” the co-writer of
wich is V. Kosyan. The textbook includes all the subdivisions of standard Western Armenian i.e.
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phonetics, lexicology, morphology and syntax. Higly valuable theoretical material is revised with
proper exercises and examples that help the learner percieve the material with ease.
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ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԸ Վ. ՔՈՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Ս.Ա.Մինասյան
Վ. Քոսյանը XX դ. 2-րդ կեսի

հայ լեզվաբանական

մտքի ականավոր

ներկայացուցիչներից էր: Նա զբաղվել է լեզվաբանական տարբեր հարցերով, բայց հայ
լեզվաբանությունն առաջ է մղել բառակապակցություն շարահյուսական միավորի
Այդ թեման ըստ ամենայնի քննարկված է գրաբարի, միջին

բացահայտմամբ

հայերենի, արևմտահայերենի և ժամանակակից հայերենի շրջանակներում24 : Իսկ
նախադասության ակտուալ անդամատման վերաբերյալ հարցերի պարզաբանումն
ամբողջովին նորություն է հայ լեզվաբանութրյան մեջ:
Վ. Քոսյանի «Ժամանակակից հայերենի նախադասության վերլուծության
հարցեր» գիրքն ընդգրկում է շարահյուսական մակարդակում նախադասության

անդամների

աստիճանական

վերլուծության

տրոհված

և

անդամների

շարահյուսական մակարդակի մանրամասնված քննարկումները՝ մեծ ուշադրություն
դարձնելով

բառային

և

շարահյուսական

բառակապակցության

ճշգրիտ

բառակապակցության

ճանաչումն

անդամ

տարբերակմանը
ու

ուսուցման

(այդ

միավորների

ու

ժամանակներում

գործածությունը

կրթության

ծրագրային դիտվածքներում չկար): Աշխատության առաջին գլխում քննարկված է
հոգեբանական

և

երիտքերականական

բառակապակցություններով
անդամատման

և

նրա

(ստրուկտուրալիստների)

դպրոցների

շարահյուսական
ծայրահեղության
կողմից՝

կողմից

բառախմբերով

վերլուծությունը՝

հասցվելը

նախադասությունը

և

ակտուալ

կառուցվածքաբանների
դիտարկելովորպես

24

Վ. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, Ե., 1975: Նույնի՝
Գրաբարի բառակապակցությունները,
Ե., 1980: Նույնի՝
Միջին հայերենի
բառակապակցությունները, Ե., 1984: Նույնի՝ Արևմտահայերենի բառակապակցությունները,
Ե.,1986:
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բառակապակցության մի տեսակ, այն է՝ ստորադասական հարաբերությամբ
կապակցված միավորների ամբողջություն25: Եվ դա էլ,
հանդիսացել

հավանաբար, հիմք է

անվանի շարահյուսագետի հանար՝ ստորոգյալն իր լրացումներով

բառակապակցություն դիտարկելու, որն ընդգրկված է բառակապակցություններին
վերաբերող գրքերում: Վ. Ա. Քոսյանը նաև ուշադրություն է դարձրել սոսյուրյան
մոտեցումից սկիզբ առած շարույթի ուսմունքին (ամբողջական լինելիս՝ երկանդամ
շարույթ), որը հաղորդակցումը շարույթների գծային պատկեր է համարել:
Այսպես, խոսքի անմիջական կազմիչների վերլուծությունը վերաբերում է լեզվի
բոլոր մակարդակներին: Շարահյուսական մակարդակում երկկազմ սովորական
համառոտ նախադասության անմիջական կազմիչների վեր են լուծվում որպես
առանձին գերադաս անդամներ, պարզ ընդարձակի վերլուծությունը Վ. Քոսյանը
նշված աշխատությունում ցույց է տվել գործնական օրինակներով` մինչև վերջին
միավորը՝ բառը26: Այսպիսի վերլուծությունը փաստորեն մանրամասնում է երկկազմ
պարզ

նախադասության

անդամների

կառուցվածքը

գերադաս

միավորների

նկատմամբ՝ մինչև վերջին ստորադաս լրացում բառը, բայց առանց նշելու
նախադասության անդամների շարահյուսական քերականական անունները, մինչդեռ
ավանդական վերլուծության ժամանակ պարզաբանվում են նախադասություն
կազմող

շարահյուսական

միավորների

քերականական

իմաստային

հարաբերությունները, որոնք առ այսօր գործածվում են հայ ուսումնական և
գիտական բոլոր դասագրքերում, և դրա կողմնակիցներից էր նաև հարգարժան Վ. Ա.
Քոսյանը (Գ. Բ. Ջահուկյանը նախադասության շարահյուսական վերլուծության
կաղապարներում որոշ նոր մոտեցումներով է պարզ նախադասության՝ ասույթի27
շարահյուսական միավորները ներկայացրել իր տիպերով, որի տարատեսակներն
25

Վ. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի նախադասության վերլուծության հարցեր,

Ե., 1976, էջ 8:
26

Պարզ նախադասության այդպիսի մեկնություն նաև գծապատկերով ցույց է տվել
Ս. Գյուլբուդաղյանը: Տե´ս Ս. Գյուլբուդաղյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (պարզ
նախադասություն), Ե., 1988, էջ 93:
27
. Գ. Ջահուկյան , Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Ե., 2003, էջ 12 և հջ.:
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այնքան էլ ընկալելի չեն, հատկապես ասույթի ստորադասական կաղապար է
հաշվում նաև ենթակայի և ստորոգյալի հարաբերությունը (էջ 35). կամ խնդիրները՝
ըստ կազմի, կախման (սա էլ պատճառական կախում, նշանային կախում) և այլն28:
Նշված

աշխատությունում29

Վ.

Քոսյանը

աստիճանական

վերլուծությունը

շարահյուսական մակարդակում շեշտել էր անմիջական կազմիչների վերլուծության
ժամանակ, համադասական հարաբերությամբ միավորների տեղը շարահյուսական
կառույցում չպարզաբանվելը, արդյոք միասնակա±ն, թե± յուրաքանչյուրն առանձին
դիտարկվել կարելի է հասկանալ: Անմիջական կազմիչների վերլուծության ժամանակ
ուսումնասիրողները սպասարկու բառերը տարբեր կերպ են անդամատել: Օրինակ՝

նախդիրը համարում են գլխավոր կազմիչ (այն խնդրառու է, սրանից ելնելով էլ երևի,
որոշ լեզվաբաններ, կապն իր խնդրի հետ բառակապակցություն են համարում), բայց
թույլ կառավարվող կապային կառույցներն արդեն սկսել է զրկվել դրանից:
Շաղկապները հարաբերիչներ են համարվել տարբեր անմիջական կազմիչների միջև:
Վ. Քոսյանի ուսումնասիրությունները նաև տարբեր հանրածանոթ լեզուների
գիտական նվաճումների հաշվառմամբ են կատարված, որի կենտրոնը ռուս
լեզվաբանությունն

է,

բայց

միշտ

կոնկրետացրած

հայկական

օրինակների

ապացույցներով: Քննարկվող աշխատությունում շեշտվել էր նաև անդեմ միակազմ
նախադասությունների անմիջական կազմիչների շարահյուսական ամբողջական
վերլուծման առավելությունն ավանդականից, կամ ածականական, մակբայական
գերադասների լրացումների շարահյուսական հարաբերությունները որոշելը, ուստի
ցանկացած

լեզվաբանի

համար

գերադասելի

է

անմիջական

կազմիչներին

անդրադառնալը, նմանապես մեկուսացած անդամների վերլուծությունը:
անմիջական

կազմիչների

շարահյուսական

վերլուծության

Ուրեմն՝

սկզբունքները
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Է.Աթայանն ասույթ հասկացությունն ընդհանուր նախադասություն լեզվաբանական
միավոր հասկացությամբ
է նշել):
Տե´ս Է. Աթայան, Լեզվական աշխարհի ներքին
կերպավորումը և արտաքին վերաբերությունը, Ե., 1981, էջ 77 և հջ.:
29
. Վ. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի նախադասության վերլուծության հարցեր, Ե.,
1976, էջ 35:
56

միասնական են այդ բաժնի բոլոր միավորների համար, ուստի այս տիպի
լեզվաբանական վերլուծության անհրաժեշտություն կա ավանդականին զուգահեռ:
Վ.

Քոսյանը

քննարկվող

աշխատությունում

շեշտել

է

ավանդական

և

կառուցվածքային լեզվաբանների առաջադիմական կողմերը և կարևորել դրանց
կիրառությունը

շարահյուսական

կառուցվածքաբանությունը

մակարդակում.

(ստրուկտուրալիզմը)

անտեսում

«Թեև
է

արդի

ավանդական

քերականության ուսմունքը, մասնավորապես նախադասության երկրորդական
անդամների ուսմունքը, սակայն այդ ուսմունքը հիմնականում ճիշտ է արտահայտում
նախադասության քերականական կառուցվածքը, երևան հանում իրականության
հատվածավորումը մտածողության լեզվական կաղապարավորման մեջ և անպայման
պետք է ընկած լինի շարահյուսության հիմքում»30:
Նախադասության

միավորների

կախվածությունները

դրսևորվում

են

խնդրառությամբ (կառավարում), համաձայնությամբ և առդրությամբ (վերադրում):
Կախվածություններն աստիճանական կառուցվածք են ստեղծում ծառի նման, որտեղ
ենթակա և ստորոգյալ, նախդիր գերադասը և կապակցվող բառը (կապը խնդրի հետ),
կոչական, եղանակավորող բառ, ձայնարկություն և այլն, կախվածություն չունեն
(ստորոգյալն անմիջական լրացման հետ բառակապակցություն չի կազմում):
Խոսքում սովորական են
ամբողջական

խոսքն

այդպես

երկկազմ նախադասությունները (հիմնականում
է

դրսևորվում):

Նախադասության

գլխավոր

անդամները սահմանվում են մտածողության ընթացքի, իսկ երկրորդականներն

իրականության հատվածավորման արտացոլումներով: Երկրորդական անդամները
ենթակայի և ստորոգյալի (սուբյեկտի և պրեդիկատի, ն. տ., էջ 23) կոնկրետացմանը և
ծավալմանն են ծառայում, նրանք բովանդակային-շարահյուսական կարգեր են (ն. տ.)
և ընհանրացնում, համադրում են (սինթեզում) որոշչային, խնդրային, պարագայական
և այլ հարաբերություններ (երբեմն խնդիրը, պարագան ոչ միայն բային են լրացնում,
այլև բաղադրյալ ստորոգյալին՝ բայ, գոյական կամ այլ խոսքի մաս բաղադրիչներով
30

Նույն տեղում, էջ 15:
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կառույցին): Ուղեկցող կամ մեկուսացած անդամը քերականական հարաբերությունից
զուրկ է և շարահյուսորեն չի առնչվում նախադասության իրար հետ կապակցվող
մյուս անդամներին:

Մեկուսացած անդամները, միակառույց և երկաստիճան

կառույցներով են քննարկվել (էջ 117, 122):
Այնուհետև, Վ. Քոսյանը այս աշխատությունում անդրադարձել է նախադասության
անդամների՝

անմիջական

կազմիչների

արտահայտության

շարահյուսական

վերլուծությանը, այսինքն՝ շարահյուսական կառույցն իբրև նախադասության անդամ,
շարահյուսական ինչպիսի միավոր է ըստ կազմության: Ըստ այդմ էլ, շարահյուսական
կառույցն իբրև նախադասության անդամ, ունի ՝ միակազմ, որը պարզ կարելի է
որակել և երկաստիճան ու ավելի կառույց, որը բաղադրյալ կարելի է անվանել,
այսինքն՝

բառակապակցություն,

որը

ևս

կարելի

է

մասնատել:

Ակտուալ

անդամատումը պարունակում է ասացվածքի ելակետը՝ հոգեբանական ենթական՝
հայտնին կամ հեշտությամբ հասկացվողը, և միջուկ՝ հոգեբանական ստորոգյալը՝ ինչ
խոսողը նոր է հայտնում ելակետի մասին (նաև այլ հասկացություններ կան՝ հիմք և
միջուկ … թեմա և ռեմա և այլն):
Ինչպես գիտենք, ավանդական քերականությունը նախադասության անդամների
բացահայտումը հարցական դերանուններով է կատարել և կատարում (հարցման
մեթոդ): Յուրաքանչյուր կազմիչ պատասխանում է մեկ հարցի (կապն իր խնդրի հետ
ևս այդ մեկ հարցին է մեծ մասամբ պատասխանում. Ես եկա նրա հետ՝ մեկ հարցով՝
ինչպե±ս-ձևի պարագա, հարցը կապի հետ՝ ո±ւմ հետ, միասնության խնդիր,
գերադասելին առաջինն է):
Նախադասության անդամները քիչ դեպքում ունեն դրսևորման ձևաբանական
հատուկ միջոցներ: Դրանք պարզ ստորոգյալը (դիմավոր բայ) և հատկացուցիչն են
(գոյականի, դերանվան սեռական հոլովաձև), իսկ նախադասության անդամների
ծավալը լեզվաբանական օրենքի տակ դնելն անհնար է, նվազագույնը մեկ բառ է
(բայական համակարգի մեկ միավորը շարահյուսականում ևս ունի մեկը, իսկ
սպասարկու բառերը շարահյուսական մակարդակում ինքնուրույն դեր չունեն, կապն
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իր խնդրի լծակցությամբ շարահյուսական պարզ միավորի արժեք ունի, բայական
բաղադրյալ ժամանակաձևը ևս պարզ միավոր է):
Այնուհետև, անվանի լեզվաբանն անդրադարձել է շարահյուսական մակարդակի
նախադասության ինքնուրույն պաշտոն ունեցող անդամներին՝ տարբերակելով

բառակապակցությամբ

արտահայտված

ստորադասական

լրացումները՝

բաղադրիչների բառային թվային տարբեր քանակով: Դրանք իրարից կախվածություն
ունենալով՝ պարզ՝ (միակազմ բառակապակցությամբ) և բաղադրյալ (երկաստիճան,
եռաստիճան, քառաստիճան և սակավ հինգaստիճան և այլն) կառույցներ են
(հիմնականում

բայական,

բառակապակցությունների

ածականական,
շրջանակներում՝

մակբայական
տարբեր

և

գոյականական

տիպի

լրացումներով,

հատկապես մինչև քառաստիճանը հայերենի համար սովորական է (ցանկալի էր՝

միակազմ անվանումը մյուսների նման միաստիճան կոչվեր):
Մեծանուն ուսումնասիկրողն անընդհատ ուշադրություն է դարձրել բառային
և շարահյուսական անդամների արժեքներին՝ այդ շարահյուսական միավորները
իրարից տրոհելով ուղղահայաց գծիկի մեկ (/)՝ գերադասի համար, և երկու (//՝
զուգահեռ) նշաններով՝ ստորադասների համար: Ծավալուն կառույցներում դեպքում
մեծ ուշադրության

առարկա են խոսքիմասային փոխակերպումներով ստացված

բառակապակցությունները: Իր ժամանակի համար սովորական եղող անկատար
դերբայի երկրորդական ձև է անվանվել –իս-ով արտահայտությունը (հիմա՝
հարակցական
կիրառում

կամ

համընթացական

բայագիտությունում):

Նաև

կամ

զուգընթացական31

անուններն

են

-իք

վերջավորությամբ՝

քերականական

երկրորդական ձևույթով, ապառնի դերբայի II-ական ձևի բավականին օրինակներ է
տվել XX դարի սկզբի հեղինակների գեղարվեստական գործերից: Շարահյուսական
անդամների անվանումներում ձևի պարագան արտահայտվել է վիճակի պարագա
31

Ս. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու
(ձևաբանություն), հ. 2, Ե., 1974, էջ 311: Ս. Աբրահամյան, Ժամամակակից գրական հայերեն,
Ե., 1981, էջ 199: Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 181: Ս. Մինասյան,
.

Բայի ուսուցումը բուհում, Ստեփանակերտ., 2008, էջ 21 և այլն:
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անվամբ32, շեշտվել է ենթակայական դերբայով շարահյուսական պարագայի
հարաբերություն չարտահայտվելը և այլն: Կայուն բառակապակցության միավորների
շարահյուսական հարաբերությունների նշումը կարևորված չէ, որը հիշեցրել է նաև
հեղինակը, պարզել իր միտքը՝ Մեր սիրելի ընկերը (եկավ), ենթակայի խումբ է կոչել,
որի լրացումները կարելի է առանձին անդամներ դիտարկել, իսկ Մեր սիրելի ընկերոջ

վերադառնալը ենթակա, այսինքն՝ ազատ բառակապակցությունում յուրաքանչյուր
անդամ առանձին շարահյուսական միավոր է, իսկ դերբայական դարձվածում՝ կայուն
բառակապակցությունում:
Վիճահարույց հարցերը նշված աշխատությունում հազվագյուտ են: Ահա
շարահյուսական տարբեր հարաբերություններ ունեցող բառակապակցությունների
առանձնացումը բառակապակցությունների վերլուծության ընթացքում, որն ըստ
կապակցվող բառերի քանակի՝ մեկ, երկու և այլ շարքեր են կազմել գերադաս
միավորի խոսքի մասի տարբերակումով: Բառակապակցությունների քանակն
ընդհանուր

գերադասի

նկատմամբ

հնչերանգային

և

իմաստաբանական

նրբերանգային տարբերակում ունի, որ ըստ աստիճանների (քանակի)՝ մեկ, երկու,
երեք, չորս, հինգ, թվերով առանձնացվել են՝ երկաստիճան, եռաստիճան և այլն:

Միակազմ

1.

նախադասության

(միաստիճան)

անդամ:

Այստեղ

բառակապակցության
նախադասության

կառույցն

անդամը՝

իբրև

լրացումը,

տարբերակվում է մեկ բառակապակցությամբ: Միակազմ բառակապակցության
կառույցը

դիտարկված

է

դերբայական,

ածականական,

մակբայական

և

գոյականական բառակապակցությունների շարքերում (այլ կառույցներում նկատի է
առել ոչ միատարր բառակապակցություններ, կամ սակավաթիվ լինելը, հատկապես
կապային ընդգրկումները, ինչպես՝ օրական երկու անգամ, առավոտը կանուխ, երեկ

իրիկուն, վարմունքը Ներսես Մեծի հետ և այլն: Քերականական ձևերով հարուստ են

32

. Վ. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի նախադասության վերլուծության հարցեր,

Ե., 1976, էջ 59:
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բայական ու գոյականական բառակապակցությունները, որոնք ավելի բազմազան են
տեսակավորվել:
2. Երկաստիճան բառակապակցության կառույցներն իբրև նախադասության
անդամ: Այստեղ նախադասության անդամը՝ լրացումը, տարբերակվում է երկու
բառակապակցությամբ: Երկաստիճան

բառակապակցության կառույցները ևս

դիտարկված են դերբայական, ածականական, մակբայական և գոյականական
բառակապակցությունների գերադաս անդամների շարքերում ու հավելված այլ
կարգի երկաստիճան շարահյուսական կառույցներով: Երկաստիճան դերբայական
դարձվածներում տարբերակվում են անորոշ, զուգընթացական (անկատարի -իս ձև),
հարակատար դերբայների, ապառնի դերբայի -իք ձևը և այլն: Օրինակ՝ Չէր փորձում/
ոչնչով արգելել նրան// շարունակելու իր խոշտանգիչ խոսքը// (ԴԴ, Վ), /Տեսնելով//
թշնամու փախչելը //՝ նա ուրախացավ (ԴԴ, Վ), /Հանդիպելով ընկերոջը// տնից դուրս
գակիս//՝ նա կանգ առավ (էջ 72)վ և այլն:
3. Եռաստիճան բառակապակցության կառույցներն իբրև նախադասության
անդամ: Այստեղ տարբերակվում է երեք բառակապակցություն: Դրանք ևս քննված են
դերբայական,

ածականական,

մակբայական

և

գոյականական

կառույցների

շարքերում, բայց չունեն հավելված մասեր. դերբայական դարձված՝ Փորձում էր
/խանգարել ընկերոջը// ստանալու// իր կոչումին հարմար պաշտոն//, ածականական՝
Արևմուտքից հարձակվող// թշնամու դեմ գնալու// պատրաստ/ զորքերն առաջ
շարժվեցին (էջ 106), մակբայական՝ Բարձր որակի// գինով լցված// սափորից քիչ
հեռու/ դրված էր օղու շիշը, գոյականական՝ Ցեխն արտադրում էր պետության կողմից
հաստատված// նորմայից ավելի ցածր// որակի/ արտադրանք և այլն:
4. Քառաստիճան բառակապակցության կառույցներն իբրև նախադասության
անդամ:

Այստեղ

իբրև

շարահյուսական

անդամ

տարբերակվում

է

չորս

բառակապակցություն: Սրանք դիտարկված են միայն դերբայական, ածականական
բառակապակցությունների շարքերում ու հավելված այլ ձևերով: Դերբայական

դարձվածներ՝

Տասներկու

տարեկան

որդուն//

ծառա

տալու

համար//քաղաք
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եկած//Համբոյին

հանդիպելը/

բազազ

Արտեմին

ուրախացրել

էր

(էջ

111),

ածականական՝ Հինգ հարյուր մետրից// ավելի խորություն ունեցող// հանքերում
աշխատելու// ընդունակ/ բանվորները շատ բարձր վարձատրություն են ստանում (էջ
114), այլ՝ գոյականաբար գործածված թվական՝ Գետնից բավական բաձր// գտնված//
լուսամուտի չորս ապակիներից// երկուսը/ կոտրված էին և այլն:
5. Հնգաստիճան բառակապակցության կառույցն իբրև նախադասության
անդամ (հազվագյուտ, 115)- Այստեղ տարբերակվում են հինգ և ավելի անդամներով
կառույցներ: Դրանք սակավ լինելու պատճառով բերվում են միասին: Օրինակ՝
գերադասը դերբայ՝ //Մոսկվայում սովորող// եղբոր հետ եկած// հյուրերից մեկի//
հարկավոր// նյութեր փնտրելիս/ հանդիպեց հին ծանոթին (էջ 115) և այլն:
Այնուհետև,

Վ.

իմաստաբանորեն

Քոսյանն

անդրադարձել

մեկուսացած

է

նախադասության

անդամներից

կառուցվածքին՝

կոչականի,

միավորների

միջանկյալի, ներդրյալի նաև ձայնարկության:

Հեղինակը նաև ուշադրություն է

դարձրել միաբաղադրիչ կոչականի և ձայնարկության համատեղմանը՝ միատեղմանը,
նույն բառով արտահայտվելը՝ Արի՛, ջա՛ն, արի՛, Քո գալուն մեռնեմ (ՀԹ, այստեղ ջա՛նը հասկացվում է նաև գարունը՝ գարուն ջա՛ն), Ամռան անուշ, հուրհրատող տոթ ես,

ջա՛ն (ԵՉ, սիրածը) և այլն:
Այս բաժնում ևս միակառույց և երկաստիճան կառույցում

նկատի է առվել

շարահյուսական սերտ և ազատ կապակցության շղթան, իմաստաբանական և
հնչերանգային

կախվածության

շարահյուսական

միավորների

գործածության

յուրահատկությունը: Դրանց սակավ լրացական աստիճաններ ունենալը բնական է:
Ահա երկաստիճան մեկուսացած անդամներից օրինակներ՝ կոչական՝

Հեռացի՛ր,

/աշո՛ւն,// համրորեն լացող// (ՎՏ), //Ծաղիկներ ծախող //դու մատաղ գնչո՛ւ/ Դու սարի
ծաղիկ, սարից ես գալիս (ՀՇ), միջանկյալ, ներդրյալ՝

Այս դարը հերքում է բոլոր

հրաշքների (Նաև՝//հավերժական կոչված// սիրո/, ՊՍ) և այլն:

Նախադասության տրոհված անդամների կետադրությունը ենթաթեմայում
ուշագրավ

է

կիսաստորոգում

(էջ

130,

196)

լեզվաբանական

հեղինակային
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նորակազմության կիրառությունը, որը գործածել է տրոհված որոշիչի ու պարագայի
հնչերանգային առանձնահատկությամբ՝ հոմանշելով ստորոգումային կառույցին:
Այդպես երանգավորիչ բայ լեզվաբանական հեղինակային բառակապակցությամբ
արտահայտված

նորակազմությունը

(էջ

71)

երկաստիճան

դերբայական

բառակապակցության քննարկման ընթացքում երկրորդ հավելյալ դերբայով նախորդի
իմաստը պարզաբանող դերբայ հասկացությամբ արտահայտելու համար:
Վ. Ա. Քոսյանի «Ժամանակակից հայերենի նախադասության վերլուծության
հարցեր» աշխատությունը մեծ ավանդ է հայ քերասկանագիտության բնագավառում:
Մնայուն է նրա վաստակը հայերենի բառակապակցության ուսումնասիրության մեջ:
Այդ աշխատությունը ներկայացնում է շարահյուսության ինքնուրույն միավորի՝
բառակապակցության աստիճանական վերլուծությունը (երկաստիճան, եռաստիճան
և այլ

), այլև տրոհված ու մեկուսացված անդամների բառակապակցական նոր,

մանրամասնված և համապատասխան օրինակների քննությունը անդամատման
շրջանակներում: Բայական բառակապակցությունը ներկայացված է դերբայական

դարձված անվամբ: Իսկ

կիսաստորոգում

(տրոհված որոշիչի և պարագայի

իմաստաբանական արտահայտության հոմանշում) և երանգավորիչ բայ (հավելյալ
դերբայով նախորդ դերբայի իմաստը պարզաբանող) տերմինները լեզվաբանական
գրականության մեջ հեղինակային նորակազմություններ են:

С.А. Минасян. Синтаксические модели в современном армянском языке.
В. А. Косян
исследовал вопросы синтаксических моделей в научном труде «Вопросы членения предложения
современного армянского языка». Постепенное членение предложения осуществляется
выделением непосредственных составных членов. Широко применены синтаксические структуры
из художественных текстов. Автор их изучил в виде одностепенных, двухстепенных,
трехстепенных, четырехстепенных, пятистепенных структур.
S.A. Minasyan. Syntactic models in Modern Armenian. W.A. Kosyan has investigate questions
of syntactic models in the treatise « Questions of division of sentence in Modern Armenian».
The gradual division of sentence is realized with allotment of immediate composite members. Syntactic
structures from art books are widely used. The author studied them in the form of one-step, twodegree, tree-degree, four-degree, five-degree structures.
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ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱԿԱՊԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Վ. ՔՈՍՅԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բանասիր. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Էդ. Ս. Մկրտչյան
Հայերենի բառակապակցությունների ուսմունքը ոչ ոք այնպիսի գիտական
խորությամբ ու ծավալով չի ներկայացրել, ինչպես այն գիտական շրջանառության մեջ
է դրել և ընթերցողին ներկայացրել Վ. Ա. Քոսյանը: Բառակապակցությունների
ուսումնասիրությունը Քոսյանի 40 տարիների ժամանակահատված է ընդգրկում:
Դեռևս 1950-ական թվականներին, երբ նա դասախոսում էր մեր ինստիտուտի
լեզվագրական

բաժնում,

մենք՝

ուսանողներս,

գիտեինք,

որ

ընկեր

Քոսյանը

ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունների հետազոտություն է կատարում:
Եվ արդյունքը եղավ այն, որ 60-ական թվականներին շուրջ տասը հոդված լույս
ընծայեց, իսկ 1975-ին՝ «Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները» (487
էջ) մենագրությունը: Այնուհետև հաջորդաբար՝ 1980, 1984, 1986 թթ. գրաբարի, միջին
հայերենի, արևմտահայերենի բառակապակցություններին վերաբերող գրքերը, իսկ
1990 թ.՝ «Բառակապակցական կաղապարների զարգացումը հայերենում» ամփոփիչ
աշխատությունը (493 էջ):
Նշված հինգ մենագրություններում քննության առարկա են գոյականական,
ածականական, բայական, մակբայական բառակապակցությունների կաղապարները,
որոնք ըստ էության պատմական բնույթի հետազոտություններ են: Առաջին չորս
գրքերով հեղինակը կատարում է համաժամանակյա,

իսկ

5-րդ գրքով՝

տարժամանակյա քննություն՝ բացահայտելով համապատասխան կաղապարների
զարգացման

ընդհանուր

միտումները

նրանց

պատմական

զարգացման

գործընթացում:
Բառակապակցական կաղապարները կամ կառույցները ձևավորվում են
գլխավոր և կախյալ անդամներով. գլխավոր են գոյականը, ածականը, բայը, մակբայը,
մասամբ դերանունը, թվականը, իսկ կախյալ անդամները՝ լրացումները, անսահման
շատ են:
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Օրինակ՝ 1. Գոյականի լրացումներ են ուղղ., սեռ., տր., հայց., բաց., գործ. և
ներգոյ.

հոլովները, նախդրավոր և նախդրությամբ կառույցները, ածականը,

թվականը, դերանունը, դերբայը, մակբայը: 2. Ածականի լրացումներն են՝ գոյականը,
նախդրավոր կառույցները, մակբայը, ածականը, թվականը, ատորոգում չունեցող
նախադասությունները:
նախդրավոր,

3. Բայի լրացումներն են՝ գոյականի թեք հոլովները,

նախադրությամբ

դերանունը, թվականը:

կառույցները,

մակբայը,

ածականը,

դերբայը,

4. Մակբայը ևս ունի բազմատեսակ լրացումներ, իսկ

դերանունը և թվականը հազվադեպ լրացումներ են ունենում: Գրաբարում և միջին
հայերենում թվականի բառակապակցություններ դիտված չեն:
Ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրվում են բառակապակցություններում
հանդիպող բոլոր տեսակի լրացական կապակցությունները՝ բացի բացահայտիչբացահայտյալ կապակցությունից. ըստ հեղինակի՝ «… բացահայտիչ - բացահայտյալ
կառույցը բառակապակցություն չէ» (գիրք 5-րդ, 480)ը:
Ամփոփիչ գրքում երկու հարյուրից քիչ պակաս գրավոր աղբյուրներից
վկայված հազարավոր օրինակներ խմբավորված են ըստ շարահյուսական այս կամ
այն հարաբերության, և առանձնացվում, վերլուծվում են զարգացող կաղապարները,
կառույցները՝ հայտնի դարձնելով բառակապակցությունների գլխավոր և կախյալ ՝
լրացում հանդիսացող անդամները:
5-20-րդ

դդ.

հայերենի

բառակապակցական

կաղապարները

լուրջ

փոփոխություններ են կրել: Գործածությունից դուրս են եկել շատ կաղապարներ,
երևան են եկել նորերը, էական փոփոխության է ենթարկվել բայի և ածականի
խնդրառությունը, գրաբարի նախդրավոր և նախադրությամբ ձևերը, տեղի են ունեցել
գոյականի լրացումների մեջ շարադասության և համաձայնության փոփոխություններ:
Քոսյանի ուսումնասիրություններին բնորոշ իրողություն է քննվող նյութին
վերաբերող նրբիմաստների տարբերակումը: Նա բառակապակցությունների, նրանց
բաղադրիչների, հատկապես լրացումների արտահայտած իմաստներն է որոնումգտնում

և

նշելով

անթիվ-անհամար

այդպիսի

նրբիմաստներ՝

միաժամանակ
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ներկայացնում են կաղապար-կառույցների գլխավոր անդամների հարյուրավոր
համապատասխան բառախմբեր՝ արտահայտած տարբեր խոսքի մասերով: Բերենք
մեկ-երկու օրինակ:
1.Ածականի լրացումները տրական հոլովով կառույցը բնութագրելիս հեղինակը
նշում է տասը իմաստներ, դրանք են՝ ենթակայական հարաբերության, հանգման,

փոխադարձ կապի, ուղղության կամ ձգտման և այլն, որոնց համար բազմաթիվ
բառեր են նշվում, և դրանցով մեծ թվերով օրինակներ վկայվում գրաբարից, միջին
հայերենից, արևելահայերենից, արևմտահայերենից (էջ 89-98), և որոնցից

պարզ

երևում է, թե քննվող կաղապարները պատմական ինչպիսի զարգացում են ունեցել:
2. Բայի լրացումները բացառական հոլովով կառույցը մեկնաբանվում է խնդրային

բացառական և պարագայական բացառական կապակցություններով:
Խնդրային բացառականի իմաստները անցնում են մեկուկես տասնյակից:
ա. Անջատման (զատման). նշվում են քսանվեց բայեր և այլն. գրաբ.՝ Զերծ յինէն
զքուրձ (Սաղ., ԻԹ). տասը օրինակ, միջ. հայ.՝ Երբ զիս ի քէնէ զատեն (ՆՔՀԿ, 50). չորս
օրինակ, արևել.՝ Ոչ փղից խաղող կքաղվի, ոչ տատասկից՝ թուզ (Մուր., 4.43). յոթ
օրինակ, արևմտ.՝ Աչուըներս չէի կրնար կոր բաժնել անոր դէմքէն (ԼԲԸԵ, 47). ինն
օրինակ: Այնուհետև, հեղինակը դիտարկում է հետևյալը. «Մի շարք բայեր (ի բայ

առնուլ, բեկանել, ընծայել, իջանել, լուծանել, խորտակել, կորուսանել, պատառել,
քակտել, քաւել և այլն) անջատման բացառական են ստանում միայն գրաբարում:
Հետագայում դրանց մի մասը դուրս է եկել գործածությունից, իսկ մյուսները կորցրել
են խնդրառության այս տեսակը»( ն.տ. 50) և բերում է յոթ օրինակ:
Ապա նշում է, թե մի շարք բայեր էլ միայն ժամանակակից հայերենում են
ստանում անջատման բացառական: Արևելահայերենում այդպիսի բայերից են ընկնել,

պոկել , թրատել և այլն, արևմտահայերենում՝ ամուսնալուծուել, հաւաքել, սրբուել,
փրցունել

«պոկել» և այլն: Օրինակ՝ Մեր հնամյա հարատև ժողովրդից ու հողից

Ոսոխը չէր թրատել Դեռ այդ պատառը հողի (Չ.510): Սա թուփէն փրցուցեր էր ծաղիկ
մը սիրածին համար (ԳՍՍԾՆՄ, 68):
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Անջատման (զատման) բացառականի հակիրճ բնութագրումից երևում է , թե
հեղինակը ինչ եղանակով և ինչ ընթացքով է քննում ուսումնասիրվող նյութը, ինչպես
է

ցուցադրում

և

ներկայացնում

նրա

պատմական

փոփոխություններն

ու

կաղապարային զարգացումներըֈ
Այժմ միայն թվարկենք խնդրային բացառականի մյուս իմաստներըֈ
բ․ Պակասության բացառական․ այդպիսի լրացում ընդունող բայերից են՝

ազատ(ու)ել, ամայանալ , առողջանալ, անտէրանալ, բուժել, բժշկել, դատարկանալ,
դատարկուել, զրկ(ու)ել, թափել, թափրանալ, թեթևանալ, կազդուր(ու)ել, կողոպտել,
մերկանալ, մերկացնել, ունայնանալ, փարատել, սրբել, մաքրել, լուանալ և այլնֈ
Քննության ընթացքում նշվում են նաև միայն գրաբարում, միայն միջին հայերենում և
միայն աշխարհաբարում (արևել․և արևմտ․) գործածվող բայերըֈ
գ․ Պահանջման բացառական․ հայերենի բոլոր շրջաններում գործածվող
բայեր՝ պահանջել, ակն ունել, ակնկալել, խնդրել, ուզել և այլնֈ
դ․ Անձի-ելակետային բացառական․ լրացումը այն անձը կամ իբրև անձ
մտածվող առարկան է ցույց տալիս, որից մի բան է ստացվում, վերցվում. հայերենում
այսպիսի լրացում ստացող բայեր են առնուլ (առնել), գնել, գալ, գտ(ա)նել, գողանալ,

ընդունել, ժառանգել, իմանալ, լսել, խլել և այլնֈ
ե․ Ելման-սկզբնակետի բացառական. բայեր՝՝ դադարել, դառնալ, թափել,

իջանել, լռել, լուծանել, հանդարտել, մեղմանալ, սփոփել և այլնֈ
զ․ Ելման բացառական․ բայեր՝ բղխել, բուսանել, բուրել, ելանել, ընձիւղել,

թափել, ծագել, ծլել, ծորել, կաթել և այլնֈ
է․

Սերման (ծագման) բացառական. բայեր՝ սերել, ծագել, ստեղծ(ան)ել,

ծն(ան)ել, (յ)առաջանալ և այլնֈ
ը․ Նյութի բացառական․ բայեր՝ գործել, ա(ռ)նել, կազմել, գոյանալ, կառուցել,

ստանալ, լնուլ, կերակր(ու)ել և այլնֈ
թ․ Բաղկացության բացառական․ բայեր՝ բաղկանալ, գոյանալ, կազմել․․․
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ժ․ Միջոցի բացառական. բայեր՝ արբուցանել, զուարթանալ, լնուլ, հարկանել,

շահել, պարտաւորել, սատակել, օծանել և այլնֈ
ժա․ Ընդօրիանակման բացառական․ բայեր՝ ուսանել, սովորել, թարգմանել և
այլնֈ
ժբ․

Մասնային խնդրային բացառական.

բայեր՝ առնուլ, ապրեցուցանել,

ըմպել, կեցեցանել, խորովել, վայելել, սպանանել, ուտել և այլնֈ
ժգ․ Մասնական ենթակայական բացառական․ բայերն անսահմանափակ են․
լրացումը կապակցվում է բոլոր տեսակի բայերով դրված ստորոգյալի հետֈ Այսպես է
նաև

վերաբերության,

հանգման

(ուղղության),

ներգործող

խնդրի,

պասիվ

ներգործության, սահմանափակման, համապատասխանության բացառականների
դեպքում:
Պարագայական բացառականի իմաստները են՝ տեղի, ժամանակի, պատճառի,
հիմունքի, ձևի, սաստկական, չափի, նպատակի33ֈ
Բառակապակցություններին

առնչվող

ցանկացած

իրողություն,

բառակապակցական կաղապար բնութագրվում են լիարժեք կարգով, փաստական
վերլուծություններով և պատմական զարգացումների ընդգծումներով․

դրանք

տեսական և գործնական արժեք ունեն, և լավ է, որ հեղեղված են հինգ
մենագրություններումֈ
Եվս մի վկայություն, և սահմանափակենք մեր խոսքըֈ

«Բայի լրացումենրը

դերբայներով» բաժնում արժեքավոր դիտարկում կա անորոշ դերբայի վերաբերյալ․
«Այն հանդես է գալիս երանգավորիչ իմաստ ունեցող բայերի հետ՝ կազմելով
բայական բաղադրյալ ստորոգյալ» (ն․տ․, 453)34: Գրաբ․՝ իշխել, կամել, սկսանել և այլ
բառերֈ Օր․՝ Որ տկար աւազովն պաշարեալ՝ չիշխէր անցանել ըստ հրաման (Եզն․,
1,Գ)ֈ

Միջ․ հայ․՝իշխել, կամել, կարել, մտածել, համարձակել, խնդրել, յօժարել,

33

«Բայի լրացումները բացառական հոլովով» բաժինը տե՛ս նշվ․ աշխ․, էջ 248-281ֈ

34

Վ. Առաքելյանն այդպիսի բայերն անվանում է եղանակավորիչ կամ կերպավորող

(Տե՛ս «Հայերենի շարահյուսություն», հ. Ա, 1958, էջ 139-145)ֈ
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գայթակղել և այլ բառերֈ Օր․՝ Չկարացին մարդկանց օգնել (ՀԵ, 213)ֈ Այսպէս զանամք
որդիք մարդկան ի զրկել , ի յապտակել, ի յըմբել, ի շնալ (ն․տ․, 7)ֈ Արևելահայ․՝ Չէր

փորձում ոչնչով արգելել (ԴԴՎ, 471).

ջանում էր հարկադրել (ն․տ․,

7)ֈ

Արևմտահայ.՝ այստեղ երանգավորիչ դերով օժտված են մեծ թվով բայեր՝ աշխատիլ,

աճապարել, զօրել, զիջանիլ, կրնալ, համարձակիլ, սկսիլ, վախնալ և այլն: Բերված
փաստերից նկատելի է երանգավորիչ + անորոշ կառույցի զարգացումների պատկերըֈ
Այսպիսով,

Վ․

Քոսյանը,

մանրակրկիտ

ու

խոր

գիտականությամբ

ուսումնասիրելով հայերենի գրավոր ժամանակաշրջանի բոլոր շրջանների
բառակապակցությունները, հանգամանորեն վերլուծելով

բառակապակցական

կաղապարների ամբողջական պատմական զարգացումները, մեծ ավանդ է թողել
արդի հայերենագիտության բնագավառում: ֈ

Эд. С. Мкртчян. Развитие моделей словосочетаний в армянском языке. Проф. В. А.
Косян в заключительной книге «Развитие моделей словосочетаний в армянском языке» (Ереван,
1990 г.) показал развитие и исторические изменения моделей четырех литературных языков
армянского: древнеармянского, среднеармянского, восточноармянского и западноармянского.
Эти модели оформляются существительным, прилагательным, глаголом, наречием, частично
числительным и местоимением, которые своими членами имеют самобытные/своеобразные
выражения в разных этапах армянского языка.
Ed. S. Mkrtschyan. Развитие моделей словосочетаний в армянском языке. Professor
Vagharshak Kosyan in his generalising book “The Development of the Models of Word Combinations
in Armenian Language ” (1990) showed the development and historical changes of the models of
word combinations in four Armenian literary languages: Grabar, Middle Armenian, Western
Armenian, Eastern Armenian. These models are formed on the base of subjects, adjectives, verbs,
adverbs, numerals and pronouns that had different manifestations of different stages of the language.
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III. ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
===========================================================================

ԹԻՖԼԻՍԻ ԲԱՐԲԱՌԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՄԻ ՔԱՆԻ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՇՈՒՐՋ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու Ջ. Ա. Բառնասյան
Հայտնի է, որ 19-րդ դ. Թիֆլիսը հայ գրական և մշակութային կենտրոն էր,
բնականաբար նաև

հայոց գրական լեզուն մշակող կենտրոնֈ Աստիճանաբար

մոռացության էր մատնվում բարբառը, որը

բարեբախտաբար ավանդված է

գրականությամբ շնորհիվ Սայաթ-Նովայի և Գ. Սունդուկյանի երկերիֈ Այդ բարբառի
ուսումնասիրությամբ

դեռ 19-րդ դ. կեսերին զբաղվել է Սայաթ-Նովայի խաղերի

առաջին հրատարակիչ Գ. Ախվերդյանըֈ Հետագայում

բարբառին առնչվող

խնդիրներով զբաղվել են նշանավոր լեզվաբաններ Հ. Աճառյանը և Ա.Ղարիբյանը35ֈ
Հայտնի է, որ հայերենի բարբառները դասակարգելիս Հ.Աճառյանը հիմք է ընդունել
բայի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակաձևի կազմությունը, որը, կարելի է
ասել, ընդհաբուր հայերենի իրողություն է՝ իբրև ձևաբանական կառուցվածքի
հիմնական
բարբառները

հատկանիշֈ Ըստ ձևաբանական դասակարգման՝ կը- կամ -ում ճյուղի
տարբերվում

են

նաև

բացառական

հոլովի

–ից

կամ

-էն

վերջավորությունների հակադրությամբ, այլև ներգոյական հոլովի առկայությամբ
կամ բացակայությամբֈ Հաշվի առնելով հատկանիշների այդ փունջը՝ Հ. Աճառյանը

35

Հ. Պետերմանը 1866 թ. Բեռլինի գիտությունների ակադեմիայի §Հոդվածների
ժողովածու¦-ում հրատարակել է Թիֆլիսի բարբառին նվիրված հատուկ ուսումնասիրություն
(Ծանոթ. պատ. խմբ.):
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Թիֆլիսի բարբառի համար առավել բնութագրական

–ում

է համարել

ճյուղի

բարբառին հատուկ իրողությունները36ֈ
Ա. Ղարիբյանը Թիֆլիսի բարբառում ներկա ժամանակաձևի կազմության և
ճյուղային պատկանելության հարցի մասին

հետաքրքիր դիտարկում է անում իր

§Հայ բարբառագիտություն¦ աշխատության մեջֈ Նա նշում է, որ այդ հացում առկա է
երկձևություն. մի դեպքում այն կազմվում է արևելյան խմբակցության բարբառներին
հատուկ եղանակով՝ -ում վերջավորություն ունեցող անկատար դերբայով և օժանդակ
բայով,

մեկ այլ դեպքում՝ արևմտյան խմբակցության բարբառներին բնորոշ՝

կը

եղանակիչովֈ Իսկ երկձևությունն ինքնին վկայում է երկու տարբեր խմբակցության
բարբառների

փոխներթափանցման մասինֈ Համեմատելով

Սունդուկյանի

ստեղծագործություններում

ներկա

Սայաթ-Նովայի և Գ.

ժամանակով

գործածված

ձևերը՝նա կարծիք է հայտնում, որ Սայաթ-Նովայի խաղերում գերակշռում են –կը
գործերում՝ - ում ճյուղի հատկանիշներըֈ Ըստ այդմ,

ճյուղի, իսկ Սունդուկյանի

կարելի է ենթադրել, որ այդ ժամանակահատվածում Արարատյան

բարբառախմբի

խոսվածքներով հաղորդակցվողների թիվը մեծացել է Թիֆլիսումֈ Այդ երկձևության
հարցը քննելիս

Ա. Ղարիբյանը ներկայացնում է առաջին սայաթնովայագետ Գ.

Ախվերդյանի բավականին
մայրաքաղաքից

դեպի

ուշագրավ վարկածը, թե 10-րդ դ.

կործանված

եվրոպական երկրներ շարժվող գաղթականության

Անի
մի

հատվածն էլ բնակություն է հաստատել Թիֆլիսում՝ իր հետ բերելով մայրենի
բարբառը (Ախվերդյանի կարծիքով՝ Շիրակի բարբառը)37ֈ
Անին

մայրաքաղաք

գիտաժողովում

մենք ևս

հռչակելու

1050-ամյակին

նվիրված

միջազգային

նմանատիպ վարկած ենք առաջ քաշել այն մասին, թե

կարնեցիների պարբերական հոսքը դեպի Շահ-Աբասի կազմակերպած բռնագաղթից
ամայի դարձած Շիրակի դաշտավայր դեռ չի վկայում, թե Մեծ Հայքի Այրարատ
նահանգի Շիրակ գավառի բնիկ բարբառը

-կը ճյուղին էր պատկանումֈ Շիրակի

36

Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, Ե.,1951, էջ 330ֈ

37

Տե՛ս Ա.Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, Ե., 1953., էջ 111։
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դաշտավայրի մի շարք գյուղերում (Մարմաշեն, Գետք, Ազատան) բարբառային նյութի
հավաքչական աշխատանքներ կատարելիս

համոզվել ենք, որ

հնաբնակները

հաղորդակցվում են Արարատյան բարբառով՝ բ՛էրըմ է, տանըմ է, ուդըմ էֈ Այլ կերպ
ասած՝ Անի քաղաքի խոսվածքի ճյուղային պատկանելության հարցը հստակ չէ£
Դժվար է ասել, թե հատկապես որ բարբառներից է սերում Թիֆլիսի բարբառըֈ Հայ
գաղթօջախներում

մայրենի

բարբառների

արձագանքը

փնտրելը

Հ.Աճառյանը

համարում է անարդյունավետ, քանի որ §Մենք չգիտենք, թե մեր ո՛ր գաղութը
Հայաստանի ո՛ր գավառից է դուրս եկած: Միայն գիտենք, որ այսօրվա մեր ոչ մի
արտաքին բարբառ ոչ մի ներքին բարբառի հետ ամբողջապես նույնը չէ¦38ֈ
Գ.

Ջահուկյանը,

պատկանելության

հաշվի

հարցում

առնելով

եղած

Թիֆլիսի

տարբեր

բարբառի

տեսակետները,

բարբառագիտության ներածություն¦ աշխատության

ճյուղային
§Հայ

իր

մեջ, ըստ բազմահատկանիշ-

վիճակագրական դասակարգման տվյալների, Թիֆլիսի բարբառը ներկայացրել է
որպես Արդվին-Թբիլիսիի բարբառ 39ֈ Այդ բարբառը ունի և՛ արևելյան, և՛ արևմտյան
խմբակցություններին
պատկանող

բնորոշ

բարբառների

հատկանիշներ՝

վկայելով

փոխներթափանցման

տարբեր

մասինֈ

դասակարգման տվյալները հաշվի առնելով՝ կարելի է ասել, որ

ճյուղերի

Ջահուկյանի
Սայաթ-Նովայի

ապրած ժամանակաշրջանում՝ 18-րդ դարում, Թիֆլիսի բարբառը հիմնական գծերով
հարում

էր

բարբառների

արևմտյան

խմբակցության,

ստեղծագործությունների լեզուն վկայում է, որ

19-րդ դ.

իսկ

Սունդուկյանի

Թիֆլիսի բարբառը

ներկայանում է Արևելյան խմբակցության պատկանող բարբառի հատկանիշներովֈ
Իհարկե, երկու դեպքում էլ առկա են բացառություններֈ

38

Տե՛ս Հ.Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 438։

39

Տե՛ս Գ.Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Ե, 1972, էջ 135ֈ
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Անդրադառնանք Թիֆլիսի բարբառին հատուկ որոշ իրողությունների՝ բերելով
օրինակներ Սայաթ-Նովայի խաղերի

այն ժողովածուից, որ կազմել է Մ.

Հասրաթյանը40ֈ
1. Նշենք, որ

ներկա ժամանակի կազմության զուգաձևություն կա Սայաթ-

Նովայի տաղերում, նույնիսկ միևնույն քառատողում.

Էրէսըտ նուր լուսնի նըման

քանի կեհա,կու բօլըրվի, / Դաստամազըտ նամ չի ուզի՝ առանց հուսիլ կու օլըրվի, /
Էնդու համա քու տեսնողըն իր ճամփեմէն կու

մոլըրվի. /

Յիփ մըտնում իս

մեջլիսումըն, շանգ-շուխի շաբանգ իս անումֈ Սազ իս անում, դուր իս գալի,/ Վարթի
մեչըն շուռ իս գալիֈ / Շուռ իս գալի բըլբուլի պես. / Հուտըտ գու քա սընբուլի պես 41:
2.

Սայաթ-Նովայի որոշ խաղերում առկա է նաև արևելյան խմբակցության

բարբառներում գործածական ա օժանդակ բայըֈ Օրինակ՝ Դաստա-դաստա մազդըդ
քաշ ա, / Հագածըդ խաս ու ղումաշ աֈ / Ո՞վ քիզի գուքա թամաշաֈ Այս վերջին
տողից, սակայն, պարզ է դառնում, որ ա օժանդակ բայն ընդամենը հանգավորման
համար է. այնինչ այս բարբառում օժանդակ բայի ներկայի ձևերն են՝ իմ, իս, է, ինք,

իք, ինֈ
3.

Հետաքրքիր է նաև այն,

որ ներկա ժամանակաձևը կու եղանակիչով

կազմելիս եթե առկա է ա-ով սկսվող բայ, այն փոխվում է օ-ի, ինչպես՝ կու+ասիմ >

կօսիմ, կու ածիմ> կօծիմ, կու անիմ> կօնիմ և այլնֈ Օրինակ՝ Առանց քիզ ի՞նչ կօնիմ
սոյբաթն ու սազըն, / Ձեռնեմես վեր կօծիմ չանգիրըն մեմէկ 42ֈ
4. Ինչպես նշեցինք, բարբառների ձևաբանական դասակարգման ցուցիչներից
մեկն էլ բացառական հոլովի կազմության եղանակն էֈ

Թիֆլիսի

բարբառում

բացառական հոլովի համար գործառում են թե՛ արևելյան խմբակցությանը հատուկ –

ից և թե՛ արևմտյանին հատուկ –են, -մեն վերջավորություններըֈ Օրինակ բերենք
40

Մ. Հասրաթյան, Սայաթ-Նովայի խաղերի ժողովածու, Ե.,1959,էջ 33ֈ Ավելացնենք,

որ գիտական տառադարձմանը ըստ անհրաժեշտության դիմել ենք միայն հնչյունական
օրինաչափությունները քննելիսֈ
41
Նույն տեղում, էջ 7, 14ֈ
42

Նույն տեղում, էջ 33ֈ
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դարձյալ

Թե մանիշակ ասիմ, սարեմեն

Սայաթ-Նովայի խաղերից.

Թե ջավայիր ասիմ, քարեմեն կոսին, /

կոսին, /

Թե վոր լուսին ասիմ՝ տարեմեն կոսին 43:

Այստեղ հաճախադեպ է նաև -ից վերջավորությամբ բացառականի գործառույթըֈ
Օրինակ՝ Աշխարըս աշխարով կըշտացավ, յիս քիզանից սով, ա՛չկի լուս 44ֈ
5.

Թիֆլիսի բարբառում գոյականը հոգնակի թվում ենթարկվում է –ու

հոլովման, որը նույնպես կը ճյուղի

բարբառի հատկանիշ է. հմմտ.

դաշտիր>

դաշտէրու (սեռ.) , ծովիր > ծովէրու ֈ
6. Ստորև ներկայացնում ենք բարբառի հնչյունական որոշ իրողություններֈ
Հայտնի է, որ ֆ հնչյունը չունեն Թիֆլիսի, Ղարաբաղի, Ուրմիայի, Խոյի
բարբառները45ֈ Թիֆլիսի բարբառը փոխառյալ բառերում ֆ-ն փոխարինում է փ-ով՝

ֆինջան > փընջան, մարիֆաթ > մարիփաթ, ֆահմ > փահմֈ Օրինակ՝ Փահմէս կու
հեռացնիմ հանգիրըն մէմէկ 46ֈ
7. Բառասկզբի ըն հնչյունակապակցությունը բարբառում հանդես է գալիս
հավելական ն-ով՝ ըստ առնմանության օրենքի. նընգիր (ընկեր), նընգնիլ (ընկնել) և
այլնֈ
8. Նկատելի է նաև հնչյունների անկումը. համար > համա ֈ Օրինակ՝ Էնդու

համա քու տեսնօղըն իր ճամփէմէն կու մօլըրվի: Իսկ բաղաձայնի հարևանությամբ
ընկնում է նաև բառասկզբի հ-ն՝ քիզ ամա: Օրինակ՝ Մի՛ քաղի փշի ծաղիկըն, վարդսուսամբար իմ քիզ ամաֈ
9. Հետաքրքիր է բարբառում ռ հնչյունի փափուկ ր արտասանությունը, ինչպես՝

սարը

(սառը),

դարնալ

(դառնալ)ֈ

Այս

տարբերակիչ

հատկանիշն

առայսօր

պահպանվել է տարածքի հայ բնակչության խոսքումֈ

43

Նույն տեղում, էջ 31ֈ
Նույն տեղում, էջ 46ֈ
45
Ա.Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, էջ 28ֈ
46
Մ. Հասրաթյան, նշվ. աշխ., էջ 33ֈ
44
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Дж. A. Барнасян. Некоторые факты в отношении диалектa Тифлиса. Известно, что в 19
в. Тифлис являлся aрмянским литературным и культурным центром, а также, естественно,
центром, развивающим армянский литературный язык. Постепенно диалект предавался
забвению, однако, к счастью, сохранил себя в литературе и увековечился благодаря двум
великим писателям – Саят-Нове и Г. Сундукяну.
Еще в середине 19 в. изучением этого диалекта занимался первый издатель Саят-Новы
Г. Ахвердян. В дальнейшем вопросами изучения диалекта занялись Р. Ачарян и А. Гарибян. В
свое время диалект был также удостоен внимания зарубежных армяноведов Томсона (1890) и
Петермана. Тифлисский диалект – межветвевой диалект, так как при образовании настоящего
времени глагола наличествуют окончания, присущие одновременно двум армянским
различным ветвям диалекта -ում и –կը . То есть, тифлисский диалект – это сочетание 2
различных ветвей. В своей научной работе “Введение в армянскую диалектологию” (Ереван,
1972)

Г. Джаукян представил тифлисский диалект как Ардвинский-Тбилисский диалект,

согласно множественным статистическим данным классификации.
В качестве примера в нашей работе мы привели песни Саят-Новы.

J. A. Barnasyan- Several Facts Referring to Tiflis Dialect.

In 19th century Tiflis was a

literal and cultural center and obviously a center of developing Armenian literal language as well.
The dialect was gradually consigned to oblivion but fortunately it has passed on by literature and was
memorized owing to two writers Sayat Nova and G.Sundukyan.
Yet in mid of 19th century G.Hakhverdyan, who was the first publisher of Sayat Nova, took up
the study of the dialect. Later on eminent dialectologists H.Acharyan and A.Gharibyan also studied
the issues relative to the dialect. Some time the dialect deigned the consideration of foreign
Armenologists Thomson (1890) and Peterman.
It is indicative for Tiflis dialect to be an interdisciplinary one, as far as for the formation of
the present time of the verb there are suffixes that are typical of simultaneously 2 Armenian different

-ում and -կը dialect branches. Specifically, Tiflis dialect is a combination of 2 different branches. In
his study “Introduction to the Armenian Dialectology” (Yerevan, 1972) Academician G. Jahukyan
presented Tiflis dialect as Ardvin-Tbilisi dialect, according to its multiple-statistical classification
data.
In order to present several facts typical to already dead Tiflis dialect we cited as examples the
songs of Sayat Nova.
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ՀԱՅԵՐԵՆ ԽՊՇՏԵԼ / ԽՓՇՏԵԼ ԲԱՌԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԸ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Դ. Ս. ԳՅՈՒՐՋԻՆՅԱՆ
Խպշտել բայն ինձ հանդիպել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական ինստիտուտում սովորելու ժամանակ՝ անցյալ դարի 80-ականների
սկզբին: Սովորել եմ, որ նշանակում է «ագահաբար, առանց երկար ծամելու արագ
ուտել, կուլ տալ» և պ-ով է գրվում (խոստովանում եմ, որ բառի մյուս՝ «քիթը աղմուկով
վեր քաշել» իմաստի մասին գաղափար չունեի): Բառի գրությունն այդպես եմ իմացել
մինչև վերջերս. երբևէ չեմ էլ կասկածել, սակայն մի դիպված ստիպեց անդրադառնալ
այդ բառին, նույնիսկ հիմնավորել իմացածս պարզ (իմ կարծիքով) ճշմարտությունը:
Հարավային Ռուսաստանի քաղաքներից մեկում հայերենի ուսումնական
ձեռնարկ էր ստեղծվում. ես խմբագիրն էի: Խմբագրում էի, երբեմն որոշ ուղղումներ
անում, էլփոստով ուղարկում հեղինակին: Լույս տեսավ գիրքը47: Օրեր անց
մտահոգված զանգահարեց հեղինակ Ե. Հարությունյանը, թե ցավալի վրիպակ է
սպրդել. բանաստեղծության մեջ իմ ուղղումով խպշտել է գրվել, ինքն էլ մեքենաբար
անցկացրել է արածս ուղղումը. Պաղպաղակի աղաղակը / Ոչ մի փոքրիկ չի լսում: /

Խպշտում են ագահությամբ / Հարավում ու հյուսիսում: (Յու. Սահակյան):
Ռուսաստանաբնակ մի ուսուցչուհի բառարան է մատնանշում և պնդում, որ
բառի ճիշտ գրությունն է խփշտել: Անշուշտ խաղաղեցրի հեղինակին՝ վկայակոչելով
տարբեր սկզբնաղբյուրներ: Միևնույն ժամանակ խոստացա երբևէ հանգամանորեն
անդրադառնալ խնդրահարույց այս հարցին:
Այժմ դա անում եմ այստեղ՝ ինձ բանասերի հիմնավոր կրթություն տված այս
հաստատությունում՝ իմ մեծ ուսուցիչներից մեկի, իմ ուսանող եղած ժամանակ մեր
դեկանի, աշխատածս տարիներին ամբիոնի վարիչ Վ. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին
նվիրված գիտաժողովում:

47

Е. Л . Aрутюнян, Младший Мгер Փոքր Մհեր, Краснодар, 2012:
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Բառի

ուղղագրությունը

ճշտելու

համար

նախ

դիմենք

ուղղագրական

բառարաններին:
Ա. Ղարիբյանի դպրոցական ուղղագրական բառարանն այս բառը չունի48:
Ամենայն հավանականությամբ բառը համարվել է քիչ գործածական, բարբառային:
Հետագայում լույս տեսած ուղղագրական բառարաններում այս բառը սովորաբար չի
հանդիպում (արդյոք Ա. Ղարիբյանի ազդեցությա՞մբ)49: Հ. Բարսեղյանի բառարանում
բառը կա խպշտել ձևով50:
Ավելի ուշ լույս տեսած ուսումնական մի ձեռնարկի բառացանկում (շուրջ 2000
բառ) բառն ընդգրկվել է խպշտել
Սուքիասյանի

(պ-ով) ձևով, իսկ

ուղղագրական-ձևակազմական

Ա. Սուքիասյանի և Ք.

բառարանում,

սակայն,

խփշտել

ձևով51:
Հարց է առաջանում՝ որտեղից է գալիս փ-ով այս գրությունը: Պատասխանելու
համար դիմենք հայերենի ընդարձակ բացատրական բառարաններին:
Ստ. Մալխասյանցի բացատրական բառարանն ունի խպշտել գլխաբառ, ընդ
որում, հուշում է նաև բառի արտասանությունը՝ խը-պըշ, նշում մի քանի իմաստներ,
բերում համապատասխան օրինակներ52: Իսկ փ-ով տարբերակի մասին խոսք չկա,
թեև իբրև գլխաբառ բերվում է նաև խփշտել-ը՝ հղելով խպշտել-ին, և փաստորեն

48

Ա. Ղարիբյան, Գ. Պարիս, Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Ե., 1959, Ա.
Ղարիբյան, Գ. Շեկյան, Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Ե., 1981:
49
Ռ. Նազարյան, Ա. Գյոդակյան, Հայերեն ուղղագրական դպրոցական բառարան, Ե.,
2004 և այլն:
50
Տե՛ս Հ. Բարսեղյան, Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական, տերմինաբանական
բառարան, Ե., 1973, էջ 431:
51

Տե՛ս Պ. Բեդիրյան, Լ. Խաչատրյան, Դ. Գյուրջինյան, Հայոց լեզվից 50 հարցարան, Ե.,

1992, էջ 122: Պ. Բեդիրյան, Դ. Գյուրջինյան, Հայոց լեզվից 50 նորացված հարցարաններ, Ե.,
2002, էջ 109, 2004, էջ 101, 2006, էջ 123: Ա. Սուքիասյան, Ք. Սուքիասյան, Արդի հայերենի
ուղղագրական-ձևակազմական բառարան, Ե., 2002, էջ 149:
52

Տե՛ս Ստ. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 2, Ե., 1944, էջ 302:
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առաջնային է դիտվել պ-ով տարբերակը53: Պ-ով տարբերակն է հանդիպում նաև Ա.
Քոչոյանի դպրոցական բացատրական բառարանում54:
Անդրադառնանք առայսօր խիստ գործածական Հ. Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտի և Էդ. Աղայանի բացատրական բառարաններին, որոնք «սերել են»
Մալխասյանցի բառարանից, և տեսնենք, թե ի՛նչ մոտեցում ունեն քննարկվող բառի
հարցում:
Առաջինն ունի թե՛ պ-ով, թե՛ փ-ով ձևերը՝ խպշտել և խփշտել, ընդ որում,
երկու տարբերակի համար էլ բնագրային օրինակներ է բերում. «Նա խպշտում էր թեյը
առանց բաժակ բարձրացնելու» (Նար-Դոս). «Թող ուրիշները փրթեն, ես կխփշտեմ»
(Րաֆֆի)55: Հարկ է նշել, որ խպշտել բառից հղում է արվում փ-ով տարբերակին:
Էդ. Աղայանի բառարանն այս հարցում նորություն չի բերում. այն կրկնում է
առաջին բառարանի մոտեցումը՝ ընդունելով բառի զուգագրությունը, հղելով փ-ով
տարբերակին56: Նշանակում է, որ այս բառարանները նախապատվությունը տալիս են

փ-ով տարբերակին: Սակայն այստեղ մի բայց կա: Բանն այն է, որ թե՛ Էդ. Աղայանը և
թե՛

ակադեմիական

բառարանը

քիթ

բառահոդվածում

կայուն

բառակապակցությունների մեջ տալիս են նաև քիթը խպշտել (պ-ով)՝ հետևյալ
բացատրությամբ՝ «հուզմունքից՝ լացից և այլն քիթը վեր քաշել»57 և «հուզմունքից՝
լացից աղմուկով շնչել»58: Այս փաստն անհետևողականության, ինչպես և բառի
ուղղագրության հարցում վճռական մոտեցում չունենալու վկայություն է: Այս
իրողությունը միաժամանակ փաստում է բառի զուգագրությունը:

53

նաև

54

Նույն տեղում, էջ 312:
Տե՛ս Ա. Կ. Քոչոյան, Հայերեն դպրոցական բացատրական բառարան, Ե., 1966, էջ 131:

55

Տե՛ս §Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան¦, հ. 2, Ե., 1972, էջ 580,

603: Մեկական օրինակ կա նաև բառի մյուս իմաստի համար (Դ. Դեմիրճյան, Ա.

Սեկոյան):
56

Տե՛ս Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., 1976, էջ 608, նաև

57

Տե՛ս Էդ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 1567:

58

Տե՛ս §Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան¦, հ. 4, Ե., 1980, էջ 733:

619:

78

Չնայած բառի ուղղագրության հարցում դրսևորած անհետևողականությանը՝
մեր կարծիքով, ակադեմիական և Աղայանի բառարաններից է գալիս հայր և դուստր
Սուքիասյանների՝ փ-ով տարբերակը որդեգրելու որոշումը: Բայց այստեղ էլ մի ուրիշ
հակասություն է առաջ գալիս: Ո՞րն է այդ հակասությունը:
Ա. Սուքիասյանի կազմած հոմանիշների բառարանում խպշտել բառահոդված
կա59: Հղվում է լափել և ուտել բայերին, որոնց հոմանշային շարքերում նշվում է

խպշտել-ը60: Բոլորն էլ պ-ով բնականաբար: Ա. Սուքիասյանը շատ տարիներ անց
վերափոխեց և ընդարձակեց իր բառարանը՝ այն դարձնելով նաև բացատրական,
որում խպշտել-ը կրկին կա, մնացյալը գրեթե նույնն է61:
Ա. Սուքիասյանն ունի հոմանշների նաև դպրոցական բառարան, որտեղ

խպշտել բառահոդված չկա, սակայն լափել բայի հոմանշային շարքում հիշատակվում
է նաև խպշտել-ը62:
Այսպիսով՝ Ա. Սուքիասյանն իր տարբեր բառարաններում (1967, 2003, 2005)
մեզ հետաքրքրող բայը թե՛ որպես գլխաբառ, թե՛ որպես հոմանշային շարքի միավոր
բազմիցս գրել է միայն պ-ով: Բայի փ-ով գրությունը նրա անվանն առնչվում է միայն
այն դեպքում, երբ համահեղինակ ունի՝ Ք. Սուքիասյանը: Պետք է հաշվի առնել նաև
այն հանգամանքը, որ Ա. Սուքիասյանի հոմանիշների բառարաններից երկուսը լույս
են տեսել 2002 թ. համահեղինակությամբ հրատարակվածից հետո, որ հստակ
ցուցադրում է հեղինակի կողմնորոշումն այս բառի գրության հարցում: Եվ վերջապես
վերոշարադրյալը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ փ-ով գրության անցնելը սոսկ Ք.
Սուքիասյանի նախաձեռնությունն է (և ծերունազարդ լեզվաբանի անուշադրության

59

Տե՛ս Ա. Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Ե., 1967, էջ 275:

60

Նույն տեղում, էջ 242, 646:

61

Տե՛ս Ա. Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան, Ե., 2003,

62

Տե՛ս Ա. Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների դպրոցական-ուսումնական

էջ 442:
բառարան, Ե., 2005, էջ 81:
79

հետևանքը): Արդյոք ա՞յս բառարանի ազդեցությամբ է դպրոցական ուղղագրական
բառարաններից մեկում ներմուծվել բառի փ-ով տարբերակը63:
Բառի փ-ով տարբերակն է ներկայացնում նաև հանգաբառարանը64:

Խփշտել / խպշտել-ը Մալխասյանցն ունի «գավառական»
նշանով, ակադեմիական բառարանը

պայմանական

ներկայացնում է «արհամարհական»,

իսկ

Աղայանը՝ «գռեհկաբանություն» ոճական նշումներով: Առաջնորդվենք Մալխասյանցի
հուշումով և դիմենք բարբառային բառարաններին:
Ս. վրդ. Ամատունին ներկայացնում է բառի փ-ով տարբերակը՝ նշելով, որ
գործածական է Արարատյան և Ղազախի բարբառներում («ագահաբար ուտել»
իմաստով), բնագրային օրինակներ է բերում Պ. Պռոշյանից, Խ. Աբովյանից և
գյուղագիր Հ. Ճուղուրյանից65:
Հր. Աճառյանն իր գավառական բառարանում, որ լույս է տեսել նախորդից մեկ
տարի անց, գլխաբառ է դարձրել խպշտել տարբերակը՝ նշելով, որ այն գործածվում է
Երևանում, Լոռիում, Ղազախում, Տփխիսում, իմաստը՝ «ագահութեամբ ուտել.
կիսահեղուկ բան մը խմելու պէս վեր քաշելով ուտել», նաև միայն Տփխիսին բնորոշ
«քթէն վազած խլինքը վեր քաշել»66: Նկատենք, որ հիշատակվում են միայն արևելահայ
բարբառներ67:
Բարբառային բառերի ակադեմիական բառարանը միևնույն բառահոդվածում
գլխաբառ է դարձրել խպշտացնել-ը և խպշտել-ը, սրանց կողքին` նաև խփշտել-ը68:
63

Տե՛ս Վ. Սահակյան, Դպրոցական ուղղագրական բառարան, Ե., 2005, էջ 127:

64

Տե՛ս Հայոց լեզվի հանգաբառարան, կազմողներ՝ Պ. Պողոսյան, Ս. Մխիթարյան, Ռ.

Ավետիսյան, Զ. Ջավախյան, Ե., 1976, էջ 176:
65
66

Տե՛ս Սահակ վրդ. Ամատունի, Հայոց բառ ու բան, Վաղարշապատ, 1912, էջ 297:
Տե՛ս Հ. Աճառեան, Հայերէն գաւառական բառարան (Էմինեան ազգագրական

ժողովածու, հ. Թ), Թիֆլիս, 1913, էջ 491:
67

Կա նաև բարբառային խրփշտել տարբերակը: Օրինակ՝ «Պատի տակ դրված դրւած

երկար սեղանի շուրջը, տախտակի չոր նստարանների վրայ նստած են կեղտից ու մրից
սևացած մարդիկ և անլւայ, կեղտոտ ձեռքերում խրփշտում են կերակուրը շտապ-շտապ»
(«Կայծ», 07.06.1906, հ. 24):
68

Տե՛ս §Հայոց լեզվի բարբառային բառարան¦, հ. Բ, Ե., 2002, էջ 365:
80

Կազմողներն այսպես են վարվել՝ յուրատեսակ կերպով համադրելով Ս. վրդ.
Ամատունու և Աճառյանի մոտեցումները: Մյուս կողմից էլ նրանք փորձել են
տարբերակել: Քանի որ բառի տարբերակները բնորոշ են հայերենի բարբառային
տարբեր տարածքների, պ-ով ձևերի համար նշվում են Երևան, Լոռի, Ղազախ,
Թբիլիսի (այսպես էր նշել նաև Հր. Աճառյանը), Համշեն, փ-ի համար՝ Արարատյան,
Ղազախ, Կարին, Համշեն: Ըստ այս բառարանի տվյալների՝ փաստորեն բառի
արտասանության զուգաձևություն կա նույն բարբառի շրջանակներում. Համշենը
նշվում է երկու դեպքում էլ: Նկատելի է մի իրողություն ևս. բառի պ-ով տարբերակը
բնորոշ

է

առավելաբար

արևելահայ

բարբառներին,

փ-ով տարբերակը՝ թե՛

արևմտահայ և թե՛ արևելահայ:
Այնուհետև

Գ. Ջահուկյանի ստուգաբանական բառարանում հայերեն կում

արմատը բխեցվում է հնդեվրոպական *kuem- «կուլ տալ, խպշտել» (ընդգծումը մերն է –
Դ.Գ.) արմատից՝ դա քիչ հավանական համարելով69: Այս գործածության հիման վրա
իսկ կարող ենք ասել, որ անվանի լեզվաբանը պ-ով գրության կողմնակից է եղել70:
Արդ,

ինչպիսի՞ն է բառի արձանագրման վիճակը արևմտահայերենի

բառարաններում. հանդիպում են երկու տարբերակներն էլ: Այսպես, Պ. վրդ.
Ճիզմեճյանի կազմած բացատրական բառարանը բառը ներկայացնում է փ-ով71, իսկ
ժամանակակից արևմտահայերենի երկհատորյա բառարանը՝ պ-ով72 (թերևս Ստ.
Մալխասյանցի բառարանի հետևողությամբ):
69

Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Ե., 2010, էջ 426:

70

Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Ե.,

1987, էջ 72: Հմմտ. Վ. Համբարձումյան, Հայերենի տվյալների ընդգրկումը նոստրատիկ
լեզուների համեմատական բառարանի մեջ և հետագա ուսումնասիրության խնդիրը //

«Պատմաբանասիրական հանդես», 2011, հ. 3, էջ 165 (նոստրատիկ um «կուլ տալ, խժռել»
արմատի առիթով հիշատակվում է «կլանել, խպշտել» իմաստով հնդեվրոպական kuemարմատը):
71

Տե՛ս Պետրոս վրդ. Ճիզմէճեան, Հայերէն աշխարհաբար լեզուի լիակատար

բառարան, հ. 2, Հալեպ, 1957, էջ 600:
72
Տե՛ս Գ. Արք. Ճէրէճեան, Փ. Կ. Տօնիկեան, Հայոց լեզուի նոր բառարան, հ. 1, Բեյրութ,
1992, էջ 877:
81

Հետաքրքրական է, որ արևմտահայերենի բառարանները (միալեզվյան և
թարգմանական) այս բառը սովորաբար չունեն իրենց բառացանկում:
Համակարգենք հայերեն միալեզվյան բառարանների արձանագրումները.
ա) տրվում է միայն խպշտել տարբերակը (Հր. Աճառյանի գավառական
բառարան, դպրոցական բացատրական բառարան, Ա. Սուքիասյանի հոմանիշների
երեք բառարանները, Հովհ. Բարսեղյանի ուղղագրական-ուղղախոսական բառարան,
արևմտահայերենի

բեյրության

բացատրական

բառարան,

Պ.

Բեդիրյանի

և

գործընկերների կազմած ուղղագրական բառացանկ),
բ) տրվում է միայն խփշտել տարբերակը (Ս. վրդ. Ամատունու բառարանը,
արևմտահայերենի

հալեպյան

բացատրական

բառարան

հանգաբառարան,

Ա.

Սուքիասյանի և Ք. Սուքիասյանի ուղղագրական-ձևակազմական բառարան, Վ.
Սահակյանի դպրոցական ուղղագրական բառարան),
գ) խփշտել տարբերակից հղում է արվում խպշտել-ին (Ստ. Մալխասյանց),
դ) խպշտել տարբերակից հղում է արվում խփշտել-ին (ակադեմիական
բացատրական բառարան, Էդ. Աղայանի բառարան),
ե) նույն բառահոդվածում տրվում են երկու տարբերակներն էլ (բարբառային
ակադեմիական բառարան),
զ) նույն բառարանի տարբեր բառահոդվածներում բառը գործածվում է տարբեր
գրությամբ (Էդ. Աղայանի բառարան, ակադեմիական բացատրական բառարան):
Հայերեն միալեզվյան բառարանների այս «վիճակագրությունը» ցույց է տալիս՝ ա)
արդի

հայերենում

ունենք

բառի

զուգագրություն՝

խպշտել

/

խփշտել,

բ)

առաջնությունը տրվում է պ-ով տարբերակին, գ) բառարաններում նկատելի է
անմիօրինակություն և անհետևողականություն:
Իսկ այժմ տեսնենք, թե հայերենի թարգմանական բառարաններն ինչպիսի՛
վերաբերմունք են դրսևորել ուղղագրական այս տարբերակների նկատմամբ: Բնական
է, որ նրանք հիմնականում պետք է մեկ տարբերակ արձանագրեն, քանի որ իրենց
խնդիրը բառի թարգմանությունն է և ոչ ուղղագրությունը:
82

Ըստ մեր ունեցած տվյալների՝ ամենավաղ արձանագրումը 19-րդ դարի վերջին
Կ. Յաղուբյանի հայերեն-ռուսերեն բառարանում արվածն է՝ խպշտել - хлебать, նաև

խպշտոց - хлебанiе73:
Հետաքրքրական է Հ. Դաղբաշյանի մոտեցումը. 1906 թ.
բառարանում հետազոտվող բառը և

ռուս-հայերեն

նրան առնչվող բառային միավորները նա

արձանագրում է ինքնատիպ եղանակով՝ ցուցադրելով բառի զուգագրությունը:
Այսպես՝ хлебальный – խփ(պ)շտելու, хлебанiе - խփ(պ)շտելը, хлебать, хлебнуть -

խփ(պ)շտել74: Ոչ փակագծային փ-ն հուշում է, որ բառարանագիրը տարբերակների
մեջ նախապատվությունը դրան է տալիս: Մի քանի տարի անց դա երևում է Հ.
Դաղբաշյանի հաջորդ՝ հայ-ռուսերեն բառարանում, որտեղ գլխաբառ է դարձել արդեն

խփշտել-ը առանց փակագծերում դրված պ-ի75:
20-րդ դ. 30-ական թթ. Երևանում լույս տեսած ռուս-հայերեն բառարանը
նախընտրել է պ-ով տարբերակը՝ хлебать, хлебнуть – գդալել, գդալով ուտել, խպշտել76:
Նույնպիսի մոտեցում ունի, այսինքն՝ միայն պ-ով տարբերակ է տալիս հայռուսերեն երևանյան այն բառարանը, որի կազմողներից մեկը՝ Ե. Տեր-Մինասյանը,
նախորդի հեղինակային խմբում է: Այսպես՝ խպշտել - хлебать, хлебнуть, отхлебывать,
отхлебнуть77:

Նույն կերպ հետևողական է եղել Ա. Ղարիբյանը ռուս-հայերեն

ստվարածավալ բառարանը կազմելիս՝ պահպանելով խպշտել գրությունը: Այսպես՝

73

Տե՛ս Կ. Եաղուբեան, Հայերէն-ռուսերէն բառարան, Թիֆլիս, 1891, էջ 167:

74

Տե՛ս Յ. Դաղբաշեան, Լիակատար բառարան ռուսերէնից-հայերէն, Թիֆլիս, 1906, էջ

75

Տե՛ս Յ. Դաղբաշեան, Լիակատար բառարան հայերէնից-ռուսերէն, Թիֆլիս, 1911, էջ

76

Տե՛ս Թ. Ավդալբեկյան, Պ. Սոտնիկյան, Ե. Տեր-Մինասյան, Վ. Փոթեյան, Ռուս-

1166:
359:
հայերեն նոր բառարան, հ. 2, Ե., 1935, էջ 1465:
77
Տե՛ս Ա. Ս. Ղարիբյան, Ե. Գ. Տեր-Մինասյան, Մ. Ա. Գևորգյան, Հայ-ռուսերեն
բառարան, Ե., 1960, էջ 194:
83

хлебать - գդալել, գդալով ուտել, խպշտել (նույնը , ինչ 30-ականների բառարանում),
хлебанье – 1. խպշտում, խպշտելը, գդալելը, 2. խպշտոց, ուտելու կամ խմելու ձայն78:
Ռուս-հայերեն

ակադեմիական

քառահատոր

բառարանում

ռուսերեն

նույնարմատ բառերի դիմաց տրվում են խպշտել-ը և նրա դերբայական որոշ ձևեր՝
хлебала - ուտող, խպշտող, խժռող (մարդ), хлебанный – խպշտված, գդալած, խմած
(մեծ կումերով), хлебать - խպշտել79: Բայց ահա այս բառերի միջև զետեղված хлебание
բառի դիմաց գրված է խփշտում, խփշտելը: Սա անշուշտ վրիպակ է, քանի որ մյուս
երեք բառերի թարգմանություններում պ-ով տարբերակն է գրվել, ինչպես նաև
կազմողները իրենց նախորդ բառարաններում, ինչպես տեսանք, նախընտրել են

խպշտել-ը: Բայց կրկին հաստատում այն կարծիքի, որ բառը լիովին կայունացած
ուղղագրություն չունի:
Բառի

փ-ով

տարբերակն

է

տրվել

հայ-ռուսերեն

ակադեմիական

բառարանում80: Այդ ընտրության հարցում կարելի է տեսնել մի կողմից Դաղբաշյանի,
մյուս կողմից՝ ակադեմիական և Էդ. Աղայանի բացատրական բառարանների
ազդեցությունը: Այդպես ենք կարծում, քանի որ այստեղ նկատում ենք այն, ինչ հիշյալ
բացատրական

բառարաններում.

քիթ

բառահոդվածի

ներքո

բերված

կայուն

բառակապակցությունների մեջ պ-ով գրված է քիթը խպշտել – дѐргать носом81:
Նշանակում է, որ բառարան կազմողները խպշտել / խփշտել բառի գրության հարցում
հստակ կողմնորոշում չեն ունեցել և մեքենաբար ընդօրինակել են:
Մեր կարծիքով, վերջիններիս և հայ-ռուսերեն ակադեմիական բառարանի
օրինակն է ազդել հայ-անգլերեն նոր բառարաններից մեկում փ-ով տարբերակն

78
79

Տե՛ս Ա. Ս. Ղարիբյան, Ռուս-հայերեն բառարան, Ե., 1968, էջ 1335:
Տե՛ս «Ռուս-հայերեն բառարան», հ. 4, կազմեցին Մ. Ա. Գևորգյան, Ե. Գ. Տեր-

Մինասյան, Վ. Ա. Փոթեյան, Երևան, 1958, էջ 618:
80
Տե՛ս §Հայ-ռուսերեն բառարան¦, Ե., 1984:
81

Տե՛ս Նույն տեղում, էջ 711:
84

ընտրելու հարցում: Այսպես. խփշտել, որն արդեն խոսակցական է համարվել և
թարգմանվել Eat with gusto, gulp, devour82:

Խփշտել տարբերակն է առկա հայերեն-վրացերեն բառարանում` ხვლეპა
[խվլեպա] թարգմանությամբ83: Բառարանում նրա առկայությունը բնական է. ինչպես
ասել ենք, այդ բառը բնորոշ է Թիֆլիսի հայ բարբառին, երկրորդ իմաստով՝ միայն այդ
բարբառին: Այստեղ էլ հետաքրքրական բան ենք նկատում. նշված բառարանի հիման
վրա ստեղծված էլեկտրոնային բառարանում կա ինչպես խփշտել-ը, այնպես էլ

խպշտել-ը84:
Թարգմանական այլ բառարաններ այս բայը սովորաբար չեն ընդգրկում:
Համակարգենք հայերեն թարգմանական բառարանների արձանագրումները:
Այստեղ չկա այն բազմազանությունը, որ ունենք միալեզվյան բառարանների
պարագայում: Խպշտել / խփշտել բայը հանդիպում է հիմնականում ռուս-հայերեն և
հայ-ռուսերեն

բառարաններում,

ինչպես նաև

հայերեն-անգլերեն

և

հայերեն-

վրացերեն բառարաններում:
Ռուս-հայերեն բառարանները նախընտրել են խպշտել տարբերակը, մնացածը՝
հիմնականում փ-ով տարբերակը, երբեմն նկատվում է հստակ դիրքորոշման
բացակայություն:
Ներկայացրինք հայերենի տարբեր բառարաններում խպշտել / խփշտել բառի
ընդգրկումը՝ մատնանշելով, թե ո՛ր տարբերակն է ներկայացվել, որն է նախընտրելի
դիտվել, ինչպիսի հակասություններ և անմիօրինակություններ են առկա:
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Տե՛ս Ն. Բարաթյան, Հայերեն-անգլերեն բառարան, Ե., 2002: Նույն հեղինակի

«Անգլերեն-հայերեն բառարանում» (Ե., 2001) մեզ հետաքրքրող բառը անգլերեն
համարժեքների թարգմանության ժամանակ չի գործածվել:
83
Տե՛ս Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, Հայերեն-վրացերեն բառարան, վերամշակել, լրացրել ու
հրատարակության է պատրաստել Մ. Ռոբաքիձեն, Թբիլիսի, 1996, էջ 149:
84

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=list&d=42&t=dict&w1=%D4%BD&w2=%D5%8A:
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Կարևոր է պարզել, թե մեզ հետաքրքրող բառն ի՛նչ գրությամբ է հանդիպում
բնագրերում:

Դիմենք

ԱՐԵՎԱԿ

(Արևելահայերենի

ազգային

կորպուս)

լեզվաբանական որոնողական համակարգին85:

Խպշտել բառույթը հանդիպում է 26 տեքստում, 38 համատեքստում: Գործածել
են հիմնականում դասական հեղինակներ՝ Ռ. Պատկանյան, Նար-Դոս, Դ. Դեմիրճյան,
Վրթ. Փափազյան, Ալ. Շիրվանզադե, Մ. Դարբինյան, նաև ուրիշներ:

Խփշտել

բառույթը

հանդիպում

է

ավելի

շատ՝

47

տեքստում,

74

համատեքստում: Գործածել են դասական և ժամանակակից հեղինակներ՝ Րաֆֆի, Պ.
Պռոշյան, Նար-Դոս, Ալ. Շիրվանզադե, Դ. Դեմիրճյան, Գ. Մահարի, Ն. Զարյան, Ա.
Խնկոյան, Վ. Անանյան, Ա. Սահինյան, Խ. Գյուլնազարյան, Մ. Սարգսյան և ուրիշներ:
Ուղղագրական

տարբերակները

հանդիպում

են

նաև

թարգմանական

գրականության մեջ, հազվադեպ՝ մամուլի էջերում:
Ակնհայտ է, որ փ-ով տարբերակն ավելի շատ է հանդիպում: Զարմանալին այն
է, որ միևնույն հեղինակի դեպքում հանդիպում են երկու տարբերակով գրություններ:
Դ. Դեմիրճյանը, օրինակ, այս բառը գրել է գերազանցապես պ-ով, ըստ ԱՐԵՎԱԿ-ի՝ 11
անգամ, փ-ով՝ 3 անգամ: Ի՞նչ է սա նշանակում: Նախ՝ Դեմիրճյանն առհասարակ
կողմնակից է եղել պ-ով տարբերակին, բայց երբեմն գրել է փ-ով: Երկրորդ՝ բառի
ուղղագրության հարցում չի բացառվում այս կամ այն խմբագրի և սրբագրիչի
միջամտությունը, որից հեղինակը կարող էր տեղյակ լինել կամ անգամ չլինել,
հատկապես, որ խոսքը զուգագրության մասին է:
Չմոռանանք մի կարևոր հանգամանք ևս. ԱՐԵՎԱԿ-ը ներառում է 110 միլիոն
բառագործածություն, որ առաջին հայացքից ահռելի թիվ է, սակայն կորպուսը
լրացվելու զգալի տեղ ունի: Օրինակ՝ խպշտել / խփշտել-ը գործածած հեղինակների
մեջ չկա դասական հեղինակ Ղ. Աղայանը, այնինչ նա իր «Կենդանիների վեճը»
հայտնի առակում գործածել է այս բայը. «Այն մածունն ու կարագը, այն սերն ու կաթը,
այն եղն ու պանիրը, այն տաք-տաք թանե սպասը, որ ամեն օր խպշտում են, ու՞մ
85

Տե՛ս www.eanc.net:
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տվածն է»86: Ղ. Աղայանի այս և մյուս առակներն ու մանկական պատմվածքները
դասագրքային նյութեր են եղել անցյալ դարասկզբին (մեծ գրողի և մանկավարժի
դասագրքերը՝ «Ուսումն մայրենի լեզվի», «Արևիկ», բազմիցս հրատարակվել են) և
որոշակի դեր խաղացել բառի ուղղագրությունը կայունացնելու գործում:
Կորպուսում չկա նաև որևէ գործածություն Խ. Աբովյանից, այն դեպքում, երբ Ս.
վրդ. Ամատունին իր բառարանում մեջբերում է անում նրանից:
Բնագրերում տիրող անմիօրինակության հետևանքով խպշտել / խփշտել-ը
անմիօրինակ էլ ներկայացվում է դպրոցական,

ուսումնական բառարաններում,

թելադրությունների բնագրերում: Լավ չէ, որ որոշ բառերի ուղղագրությունը
տակավին կանոնարկված չէ, և խայտաբղետ պատկեր ունենք: Նման դեպքերն են
ամրապնդում ոչ մասնագետների (նաև հայերենի թույլ մասնագետների) այն թյուր
կարծիքը, թե «հայերենը բարդ լեզու է», «հայերենում ամեն ինչ խառն է, հստակություն
չկա», «ով ինչ ուզում, անում է» և այլն:
Հարց է ծագում. ինչո՞ւ պ կամ փ, ո՞րն է բառի արմատը, գուցե այստեղ է
ուղղագրական թնջուկը լուծելու բանալին: Հնարավոր է՝ այս հարցի պատասխանը
նպաստի բառի ուղղագրությունը միօրինականացնելուն:

Խպշտել / խփշտել բառը, որքան մեզ հայտնի է, տակավին չի ստուգաբանվել:
Ենթադրվում է, որ այն բնաձայնական (հնչաիմաստային) ծագում ունի87: Բառի երկու
իմաստն էլ («ջրալի կերակուրն ագահորեն ուտել կամ հեղուկը արագ-արագ կուլ տալ»
և «քթից հոսածը վեր քաշել») առնչվում են ձայնին: Արմատն է խպ / խփ, իսկ շտ-ն
բազմապատկական ածանց է. հմմտ. խառնել – խառնշտել, կռվել – կռվշտել, նաև

հրմշտել, կապկշտել88: Ա. Աբրահամյանը նշում է, որ -շտ- բազմապատկական
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Ղ. Աղայան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հ. 1, Ե., 1962, էջ 376:
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Այդ կարծիքն են մեզ հայտնել Պ. Բեդիրյանը, Հր. Մարտիրոսյանը:

88

Հմմտ. Ա. Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, գ. 1, Ե., 1962, էջ 289:
Ա. Մ. Մուրվալյան, Հայոց լեզվի բառային կազմը, Ե., 1955, էջ 292: Վ. Դ. Առաքելյան, Ա. Հ.

Խաչատրյան, Ս. Ա. Էլոյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 1, Ե., 1979, էջ 479:
87

ածանցն «առավել խոսակցական ու բարբառային բնույթ ունի», և այդ ածանցով
կազմված բայերի շարքում հիշատակում է մեզ հետաքրքրող բայը՝ խփշտել ձևով89:
Քանի

որ

բայը

ենթադրաբար

բնաձայնական

ծագում

ունի90,

նրա

ուղղագրության հարցում դժվար է կտրական մոտեցում դրսևորել, պ-ի կամ փ-ի
«կողմը բռնել»91: Կարելի է համեմատել, օրինակ, դրմբալ – դրմփալ, թպպալ - թփփալ92
ուղղագրական տարբերակների հետ, ինչպես նաև արևել. թպրտալ – արևմտ. թփրտալ
և թփռտալ, որ կա երկու գրականներում էլ, և այլն:
Ամփոփենք:

Ակներև է, որ խպշտել / խփշտել բառի զուգագրությունը

դրսևորվում է տարբեր ոլորտներում՝ դպրոցական բառարաններից և ուսումնական
նյութերից մինչև գեղարվեստական ու գիտական գրականություն: Միակը (կամ որոշ
ժամանակ

նախընտրելին,

տարբերակներից

հանձնարարելին)

յուրաքանչյուրն

էլ:

լինելուն

Առհասարակ

կարող

է

ժամանակն

հավակնել
է

լծվելու

զուգագրություն ունեցող բառերի ուղղագրության հարցը քայլ առ քայլ լուծելու
գործին՝ հոգսից ազատելով հատկապես ուսուցիչներին և այլ մասնագետների
(սրբագրիչ, խմբագիր, լրագրող): Հարցի լուծումներից մեկը կարող է լինել
մասնագիտական համերաշխությամբ զուգաձևության եզրերից մեկի որդեգրումը:
Ամեն մի բառի դեպքում հարկավոր է հատուկ և մանրակրկիտ ուսումնասիրություն
կատարել, դրանից հետո միայն առաջարկություն անել կամ հանձնարարական
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Տե՛ս Ա. Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 289:
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Բառը բնիկ է, այսինքն՝ ունի հնդեվրոպական ծագում (արմատ՝ խուպ-// խըպ§(դեպի իրեն) առնել՝ քաշել և այլն¦) (Ծանոթ. պատ. խմբ.):
91
Գրական լեզվում փ-ով տարբերակի տարածվելուն նպաստող գործոններ կարող են
լինել խպշտ բաղաձայնների նույնաբնույթ՝ խուլ լինելը, ուստի շնչեղ խուլ փ-ի առաջացումը
գուցե տարնմանության հետևանք է (Հովհ. Նազարեթյան): Չի բացառվում խփել բայի խփ-ի
համաբանությունը (Տ. Դալալյան):
92

Տե՛ս Էդ. Աղայան,Արդի հայերենի բացատրական բառարան, էջ 312, նաև 455:
88

մշակել և վերջապես որոշում ընդունել93: Չհիմնավորված ամեն առաջարկ և որևէ
կամայականություն անհանդուրժելի պիտի լինեն:

Խպշտել / խփշտել բառի պարագայում մենք նախընտրում ենք պ-ով
տարբերակը (նաև այն պատճառով, որ դա ենք սովորել և գործածել): Մյուս կողմից էլ,
սակայն, կհարգենք պետական լիազոր մարմնի (եթե երբևէ այն գոյություն ունենա)
հիմնավորված

որոշումը,

ըստ

որի՝

գործածության

կերաշխավորվի

փ-ով

տարբերակը:
Д. С. Гюрджинян. Вопрос орфографии армянского слова խպշտել [xpštel] /

խփշտել [xp’štel] “«хлебать, хлебнуть». В статье рассматривается вопрос орфографии
диалектного (или разговорного) слова խպշտել / խփշտել «хлебать, хлебнуть».
Анализируется лексикографическая обработка данных орфографических вариантов,
приводятся статистические данные их употребления в армянской художественной
литературе и в переводных произведениях. Рекомендуется решение вопроса в пользу
варианта խպշտել.
D. S. Gyurjinyan. The issue of spelling of

armenian word խպշտել [xpštel] /

խփշտել [xp’štel] “slurp, sup”. In this article the issue of spelling of the dialectic (or
colloquial) word ԽՊՇՏԵԼ / ԽՓՇՏԵԼ “slurp, sup” is being examined. The description in the
dictionaries of these spelling variants is analyzed, and statistical data of their usage in
Armenian fictional literature and translational works is given. The solution of the issue is
recommended in favour of the variant ԽՊՇՏԵԼ.

93

Յա-ով և իա-ով վերջացող անձնանունների ուղղագրության մեջ միօրինակություն
հաստատելու մասին հանգամանորեն տե՛ս, օրինակ, Դ. Գյուրջինյան, Ուղղագրական մի
կանոնի վերանայման առաջարկ // §Հայոց լեզու և գրականություն¦, 2016, հ. 5, էջ 24-30:
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ՍԱԶ ԵՎ ԹԱՌ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ
ԾԱԳՄԱՆ ՇՈՒՐՋ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու. Տ.Ս. Դալալյան
Սույն

հոդվածի

ներգրավմամբ

ﬔջ

փորձ է արվում

մշակութաբանական

տվյալների

վերլուծության

ենթարկելու

լեզվաբանա-ստուգաբանական

հայերենում գործածվող սազ և թառ բառեզրերը: Ինչպես հայտնի է, լարային
երաժշտական գործիք նվագող գուսաններիպատկերներ հայտնի են դեռևս մ.թ.ա. 3-րդ
հազարամյակից

սկսած՝

խեթական

բարձրաքանդակներում

և

ﬕջագետքյան

պատկերագրության ﬔջ: Ուստի Հայկական լեռնաշխարհն անﬕջականորեն մաս է
կազմում այն ընդարձակ տարածաշրջանի, որում առաջին անգամ վկայված են նշված
նվագարանները: Ավելին, Միջագետքում, օրինակ, լարային գործիքները պատրաստել
են հատուկ ﬕ ծառատեսակից (ḫašḫuru[m]), որը ներմուծում էին Հայաստանի
տարածքից94:
Վաղﬕջնադարյան Հայաստանում հայտնի էր փանդիռ նվագարանը, որը հայ
վիպասաց-գուսանների նախընտրած գործիքն էր: Փանդիռի ձայնակցությամբ էին հայ
երաժիշտները

առասպելաբանելով

երգում

ﬔր

հին

դիցավեպի

զանազան

հատվածներ: Ցավոք սրտի, ո՛չ ﬔր ձեռագրերում, ո՛չ էլ պեղված հնագիտական
նյութերում չունենք արժանահավատ ﬕ պատկեր կամ գտածո, որ վերաբերի փանդիռ
նվագարանին: Փանդիռի

մասին բոլոր հիշատակությունները լոկ գրավոր են և

չունենք պատկերային կոնկրետ

հաստատում, գիտենք ﬕայն նրա հավանական

փոքրասիական ծագման մասին95:

94

Տե՛ս Ա. Բոբոխյան, Երաժշտական գործիքների պատրաստման համար Միջագետքում

օգտագործվող «խաշխուր» փայտը և նրա հայրենիքը // Հուշարձան (Տարեգիրք, Զ), ՀՀ
Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական
կենտրոն, Ե., 2010, էջ 99:
95
Տե՛ս Տ. Դալալեան, Վիպասանական արուեստը, երաժիշտ-կատարողները և
նուագարանները վաղﬕջնադարեան Հայաստանում. լեզուամշակութաբանական ակնարկ //
90

Երաժշտագետ Ք. Քուշնարյանի հետազոտությունը հանգել է այն եզրակացության,
որ փանդիռն ընդհանրապես հին Արևելքում լայնորեն տարածված ﬕ նվագարան է
եղել, որը կարելի է համարել նախատիպը հայկական և առանա-շիրվանյան սազերի
ու վրացական փանդուրիի96 : Հետևաբար փանդիռը պետք է լիներ լարային կոթավոր
կսﬕթահար երաժշտական գործիք, որն ուներ երեք կամ չորս լար97 : Զարմանալի է,
սակայն, որ սազատիպ լարային նվագարանի պատկերն առաջին անգամ հայկական
մանրանկարներում հանդիպում է ﬕայն 13-րդ դարում՝ 1211 թ. Հաղպատում
նկարազարդված ﬕ ձեռագրում, որտեղ պատկերված է նռնենու տակ ծալապատիկ
նստած ﬕ աշուղ՝ իր երաժշտական գործիքը նվագելիս98 : Ինչ վերաբերում է թառին,
ապա նրա արձանագրված պատկերը վերաբերում է շատ ավելի ուշ ժամանակներին:
Ստորև ներկայացվելիք վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ եթե սազ բառի
դեպքում կարելի է ենթադրել փոխառություն հայերենում, ապա թառ-ի պարագային
հայերենն ինքը կարող էր աղբյուր ծառայել այլ լեզուներում փոխառությունների
համար:

Սազ բառի ստուգաբանությունը: Այսօր սազ ասելով հասկանում ենք լարային
կոթավոր կսﬕթահար նվագարանի ﬕ տեսակ, որն ունի ունի տանձաձև իրան, պղնձե
լարեր և գործածվում է հատկապես աշուղ-գուսանների կողﬕց, որոնք այն նվագում
են ոսկրե կամ եղջյուրե կտնտոցով99 : Այս նվագարանը նույն անվամբ կոչում են

Հնչյուն և լռություն. երաժիշտը և նվագարանը դարերի հոլովույթում (գիտական հոդվածներ և
պատկերագիրք), Ե., 2017, էջ 48-52:
96
Х. С. Кушнарев, Вопросы истории и теории армянской монодической музыки,
Ленинград, 1958, с. 42, 72.
97

Ն.

Կ.

Թահﬕզյան, Ներդաշնակության հենքի ուսմունքը ﬕջնադարյան
Հայաստանում (5-6-րդ դդ.) // Պատմա-բանասիրական հանդես, 1966, № 1, էջ 83, ծան. 28:
Ն. Կ. Թահﬕզեան, Նիւթեր հայկական ﬕջնադարեան երաժշտական գործիքագիտութեան //
Բազմավէպ, ՃԽԹ տարի, 1991, № 1-2, էջ 196-197:
98
Տե՛ս Ա. Գևորգյան, Միջնադարյան երաժշտական գործիքները հայ
մանրանկարչության ﬔջ // Բանբեր Մատենադարանի, 1962, 6, էջ 344:
99
Երբեﬓ որպես սազի հոմանիշ է դրվում վին բառը, տե՛ս Տ. Նավասարդեանց,
Բառգիրք Արարատեան բարբառի, Տփխիս, 1903, էջ 104:
91

թուրքերն ու քրդերը (saz), վրացիները (sazi), օսերը (saaz), լեզգիները (saz) և արևելյան
այլ ժողովուրդներ, ﬕնչդեռ, օրինակ, պարսիկները և լակերը saz ասելով հասկանում
են պարզապես երաժշտական գործիք»: Ավանդաբար բոլոր նշված լեզուներում
վկայված նույնահունչ ձևերի աղբյուրը համարվել է պարսկերենը100 : Անկասկած է, որ

սազ նվագարանի անվանումը կապված է պարսկ. sāxtan §կառուցել. սարքել¦ բայի
sāz- ներկայի հիմքի հետ: Կարելի է կարծել, որ նույն արմատի՝ կարճ ձայնավորով
տարբերակն է ներկայացնում պարսկ. sāzidan §սազել¦ բայը, որը նախորդ
ներգործական ձևի կրավորական տարբերակն է:
Այս sāz- (sāxt-) արմատի հիﬓական նշանակությունն է՝ §շինել, կառուցել,
պատրաստել, հորինել¦, սակայն մյուս իմաստներն են՝ §հարմարեցնել, պատշաճել,
հարդարել, սազացնել¦: Հենց վերջիններից էլ առաջացել է նվագարանի անվանումը.
փաստորեն, այն բառացիորեն նշանակել է §[երգը] հարդարող, հարմարեցնող¦,
այսինք՝ ﬕ գործիք, որը գուսան-կատարողի երգը հարդարել է, երաժշտությունը
հարմարեցրել, սազացրել ունկնդրի ականջին: Մյուս կողﬕց, սակայն, «սազացնել»
նշանակությունը կարող էր վերաբերել նաև նվագարանի լարվածքը կարգավորելուն:
Այսպես, 19-րդ դարի խոսակցական լեզվում սազ բառը նշանակում էր նաև §աղէկ
կարգի դրած. բազմայարմար նուագարան¦101:
Առհասարակ, սկզբնապես սազը ընդհանրական անվանուﬓ էր ցանկացած
լարային նվագարանի, որը գործածում էին գուսանները: Այսպես, Սայաթ-նովան,
օրինակ, §սազի¦ ﬕ տեսակ էր համարում քամանչան. §Աﬔն սազի ﬔչըն գոված դուն

թամամ տասըն իս, քամանչա՛,…¦: 19-րդ դարակեսի աշխարհաբարի բառարանում
սազը բացատրվում է որպես ուղղակի §նուագարան, երգարան, սաղմոսարան¦, իսկ

սազ չալել նշանակում էր §հարկանել նուագարան. երգել սաղմոսարանաւ. նուագել.
զնուագարան
100

բախել¦,

այսինքն՝

պարզապես

երաժշտական

գործիք

նվագել,

Տե՛ս, օրինակ, Մ. Յարութիւնեանց, Բացատրական բառգիրք - Օտարազգի բառերի և

օտարագիր բառերի ու դարձւածքների, Ալէքսանդրապօլ, 1912, էջ 322: В.И. Абаев, Историкоэтимологический словарь осетинского языка, том III, Ленинград, 1979, էջ. 5:
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Եդ. Հիւրﬕւզեան, Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ, Վենետիկ, 1869, էջ 471:
92

հետևաբար սազ չալօղ՝ §նվագածու, գուսան¦102: Նույն բառարանում բերվում է նաև
օտարամուտ սազէնտէ բառը՝ §գուսան¦ նշանակությամբ:

Հետաքրքրական է, որ

սազի չպուխ կամ սազի աղեղ ասելով հասկանում էին կտնտոցաղեղ103, ﬕնչդեռ
ﬔրօրյա սազը, ինչպես հայտնի է, ոչ թե քամանչատիպ աղեղնային նվագարան է, այլ՝
կսﬕթային-կտնտոցահար:
Ըստ

էության,

սազը

գուսանական

երգի

ձայնային

կատարումը

նվագակցությամբ հարմարեցրել է ունկնդրի ականջին: Միջին հայերենում այս բառը
վկայված է հենց երկու նշանակություններով՝ §պատշաճ, հարմար, վայելուչ¦ և
§երաժշտական գործիք¦104 : Քանի որ հայերենում չկա երկար և կարճ ձայնավորների
տարբերակում, կրավորական և ներգործական ձևերը, փաստորեն, համընկել են:
Այսպես,

ﬕջին

հայերենում

համապատասխանեցնել,

սազել

բայը

պատրաստել¦,

թե՛

նշանակել
§հարմար

է

թե՛

գալ,

§հարմարեցնել,
պատշաճ

լինել,

պատշաճել¦105: Հետագայում, սակայն, գործածվել է սազիլ §հարմարվել, հարմար
գալ» կրավորական ձևը106 :
Ուշագրավ է, որ ﬕջին հայերենում սազել բայի իմաստներից ﬔկն էլ եղել է
§հորինել, ստեղծել, սարքել¦, որը կիրառվել է հենց նվագարան պատրաստելու
առնչությամբ: Նույն բայը՝ սազել, նշանակել է նաև §նվագարանը լարել, սարքել¦107 :
Պատահական չէ, որ հայերենի բարբառներում և խոսակցական լեզվում

սազանդար բառը նշանակել է ոչ թե «սազահար», «սազ նվագող», այլ ընդհանրապես
ցանկացած երաժշտական գուսանական գործիք նվագող երաժիշտ, §նվագածու¦108:
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Նույն տեղում:
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Ռ.Ս. Ղազարյան, Հ.Մ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, Ե., 2009, էջ 678:

104

Նույն տեղում, էջ 679:

105
106

Նույն տեղում:
Նույն տեղում:

107

Հ. Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, Ե., 1979, հ. 4, էջ 154; Ռ. Ս. Ղազարյան,
Հ.Մ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, էջ 679:
108
Հ. Աճառյանի կարծիքով՝ հայոց բարբառներում (Պոլիս՝ սազէնտէր, Վան՝
սազանդար §նվագածու, երաժիշտ¦) այս բառը փոխառյալ է թուրքերենից, որի աղբյուրը,
93

Սազանդար նշանակել է նաև §նվագախումբ¦, §նվագ կամ նվագածուների խումբ¦109,
իսկ սազբանդ բառը Շատախի բարբառում ունեցել է §երաժիշտ՝ սազ նվագող կամ
նաղարա զարկող¦

իմաստը110: Այսուհանդերձ, սազ բառեզրի իմաստն ավելի ուշ

մասնավորեցվել է, նրանով ի

նկատի է առնվում կոնկրետ այն արևելյան

նվագարանը, որը նկարագրվեց վերը:
Ինչ վերաբերում է սազ- ընդհանրական բայարմատին (սազել անորոշ դերբայ,

սազական ածանցված ձև), ապա այն շատ տարածված է հայերենի տարբեր
բարբառներում՝ (Արարատ, Արցախ, Թիֆլիս, Ուրﬕա, ևն), թե՛ արևմտյան (Ակն, Վան,
Մուշ, Կարին, ևն) 111: Սա նշանակում է, որ սազ բայարմատը ոչ թե նոր փոխառություն
է պարսկերենից (այդ դեպքում բառը կլիներ ﬕայն արևելյան բարբառներում), այլ
առնվազն ﬕջին հայերենյան լեզվադարաշրջանից արդեն բավական տարածված ու
գործածական է եղել ﬔր լեզվում, այն է՝ զուտ ﬕայն գրական-գրքային գործածություն
չի ունեցել:
Հետևաբար, կարող ենք ասել, որ սազ նվագարանի անվանումը, անկախ
նրանից,

թե

որտեղ

է

այն

տեսանկյունից ﬕանգամայն

առաջացել,

բառակազմական-իմաստաբանական

բացատրելի էր թե՛ հայերենով և թե՛ իրանական

սակայն, պարսկ. sazandeh §երաժիշտ¦ բառն է (Հ. Աճառեան, Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը
Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ հաﬔմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի և ՆորՆախիջևանի բարբառներուն, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902, էջ 302): Հայերենում վկայված է
ինչպես արևելյան (Արարատյան, Թիֆլիսի, Արցախի, և այլն), այնպես էլ արևմտյան (Վան,
Մուշ, Կարին, և այլն) բարբառներում՝ սազանդար §երաժիշտ¦ ձևով (Տ. Նաւասարդեանց,
Բառգիրք Արարատեան բարբառի, Տփխիս, 1903, էջ 104: Հայոց լեզվի բարբառային բառարան,
էջ 243-244):
109

Ստ. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, Ե., 1945, հ. 4, էջ 168: Հայոց

լեզվի բարբառային բառարան, Ñ. 5, Ե., 2008, էջ 244:
110

Հայոց լեզվի բարբառային բառարան,

էջ 244: Արցախի բարբառում սազբանդ

նշանակում է §լարային նվագարան լարող¦ (Ա. Յ.

Սարգսյան, Ղարաբաղի բարբառի

բառարան, Ե., 2013, էջ 650):
111

Հ. Աճառեան, Հայերէն գաւառական բառարան, Թիֆլիս, 1913, էջ 950: Հայոց լեզվի

բարբառային բառարան, էջ 244:
94

լեզուներով, այստեղից էլ գալիս է բառի համընդհանուր տարածվածությունն ամբողջ
տարածաշրջանում: Այն հանգամանքը, որ սազի իրանը թթենու կամ ընկուզենու
փայտից է, նույնպես ցույց է տալիս, որ այս նվագարանը կարող էր հորինվել և
պատրաստվել ﬔր տարածաշրջանի բոլոր այն երկրներում, որտեղ աճում են նշված
ծառատեսակները:

Եվ

իսկապես,

եթե

նայենք

սազի

աշխարհագրական

տարածվածությունը, ապա այն գործածական է ոչ ﬕայն Կովկասում, այլև Իրանում,
Իրաքում, Թուրքիայում, Ղրիմում, Հունաստանում և Բալկանյան թերակղզու ﬕ
մասում:

Թառ բառի ստուգաբանությունը: Թառը լարային կոթավոր կսﬕթայինկտնտոցահարնվագարանի ﬕ տեսակ է, որն ունի ութաձև (երկգավաթ) իրան և
ﬔտաղե լարեր, ընդ որումհամամասնական առումով՝ կոթը բավական երկար է, իսկ
իրանը՝ փոքր: Ի տարբերությունսազի, թառը չի կիրառվել իբրև վիպական
երաժշտական պատուﬓերը, դյուցազներգությունները հարդարելու գործիք: Թառն
ավելի §ﬕագործառույթ¦ նվագարան է, հաճախ մաս է կազմում տարբեր գործիքներից
բաղկացած

ժողովրդական

նվագախմբերի:

Թառ

բառը՝

§նվագարան¦

նշանակությամբ, հայտնի չէ ﬔր հին մատենագրության ﬔջ: Իտարբերություն սազի,
այն վկայված չէ նաև ﬕջին հայերենում:
Սակայն հայերենում վկայված է ﬔկ այլ արմատ, որը ձևով լիովին նույնանում է

թառնվագարանի անվանը: Այս համանուն արմատը նշանակում է «փայտե ձող» և
ունի բնիկհնդեվրոպական ծագում: Ըստ Հ. Աճառյանի՝ թառ արմատը գալիս է հ.-ե.
*tars- (*tṛs-)նախաձևից, որի մյուս ժառանգ-ձևերը պահպանվել են հունարենում և
գերմանականլեզուներում, նշանակում են §չորացնելու հարմարանք, ձողաշարք,
տախտակներով և ձողերով կազմված շինվածք¦: Այս պատճառով հ.-ե. *tars- (*tṛs-)
նախաձևի նշանակությունը

վերականգնվում է որպես «չորանալ», Հ. Աճառյանը

համարում է, որ նրանից են ծագում նաև հայ. թառամ և թարշամ ձևերը: Թառ
արմատն, ըստ նրա, ներկայացնում է պարզ արմատը,

իսկ թառամ և թարշամ
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տարբերակները՝ աճականով զարգացած ձևերն են112: Գ. Ջուհուկյանն

էլ իր

ստուգաբանական բառարանում կրկնում է այս ﬔկնությունը 113:
Աﬔնայն հավանականությամբ, թառ նվագարանի անվանումը զարգացել է
հենց«փայտե ձող» նշանակությունից, քանի որ թառն ունի երկար փայտե կոթ և
հաﬔմատաբար փոքր իրան: Թառի իրանը պատրաստվել է թթենու փայտից, իսկ
կոթի

ականջակիր

մասը՝

ընկուզենուց:

Ընդհանրապես,

աշխարհի

տարբեր

ժողովուրդների մոտ կարելի է հանդիպել նվագարանների անվանուﬓեր, որոնք
ծագում են այն նյութի անունից, որից պատրաստվում

էր տվյալ նվագարանը:

Այսպես, օրինակ, ուդ ‘ud կամ ալ-ուդ al-‘ud կոչվող նվագարանի անվանուﬓ
արաբերենում

բառացիորեն

նշանակում

է

§փայտե

ձող,

տախտակի

շերտ,

փայտանյութ¦: Թառը, թվում է, պետք է նույնպես սկզբնապես նշանակեր §չորացած
փայտանյութ, փայտե ձող¦, որից պատրաստվել է տվյալ երաժշտական գործիքը:
Քանի որ այս հնդեվրոպական արմատը՝ §փայտանյութ¦ իմաստով, հայտնի չէ
պարսկերենում, պետք է ենթադրել, որ թառ նվագարանի անվանումը կազմվել է
հայերենում:
Հայերենում թառ արմատի աﬔնատարածված իմաստն է՝ «հավերի թառելու
ձող», սակայն նշանակել է նաև §պտուղ կախելու հատուկ ձող». այս իմաստները
վկայված են արդեն ﬕջին հայերենում՝ §Գիրք Վաստակոց¦-ի ﬔջ (10-13-րդ դդ.)114 :
Զանազան բարբառներում այս թառ արմատն առավել մասնավոր իմաստներ է ձեռք
բերել: Այսպես, Արարատյան բարբառում այն նշանակել է նաև §սայլի երկայնքով
երկու կողﬕց ձգված փայտերը¦115 , երբեﬓ՝ ամբողջ թափքը116 , Արցախի և Խաղխաղի
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Հ. Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, հ. 2, Ե., 1973, էջ 154-155:
Գ. Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Ե., 2010, էջ 258-259:
114
Հ. Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, հ. 2, էջ 154:
115
Տ. Նաւասարդեանց, Բառգիրք Արարատեան բարբառի, էջ 39: Ս. Ամատունի, Հայոց
բառ ու բան, Վաղարշապատ, 1912, էջ 205. այս իմաստն առկա է նաև Արցախի (տե՛ս
Ա.Յ.Սարգսյան, Ղարաբաղի բարբառի բառարան, էջ 189) և Կարնո (տե՛ս Հայոց լեզվի
բարբառային բառարան, Ե., 2002, 80) բարբառներում:
113
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Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, էջ 80:
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բարբառում՝ §սայլի առջևի

եռանկյունաձև մասը, որի տակից կախված է փայտե

շարժական նեցուկը (սնարքը կամ մորուքը)¦117, Երզնկայի բարբառում՝ §ախոռատան
ﬔջ թախտի նման հարմարանք ծառաների համար¦118, Ջուղայի բարբառում՝ §պատի
վրա հաստատված տախտակե բարձր դարակ՝ ըռաֆ¦119:

նշանակում է §դարակ¦120 , ինչից

հայերենից փոխառյալ վրաց. taro բառը նույնպես

երևում է, որ հայերեն բառի հին իմաստը եղել է ուղղակի
հետագայում

ճյուղավորվել

են

§փայտե

Հետաքրքրական է, որ

տախտակ¦

§փայտանյութ¦, որից
և

§փայտե

ձող¦

նշանակությունները:
Քիչ հավանական է թառ բառի կապը պարսկ. tar §լար¦ բառի հետ: Մեզ հայտնի
չէ ﬔկ այլ դեպք, երբ նվագարանի անվանումը որևէ լեզվում ածանցվեր §լար¦ բառից:
Եվ իսկապես, §լար¦ նշանակությունից երաժշտական գործիքանվան կազմությունը
տրամաբանական կլիներ ﬕայն այն դեպքում, եթե նրա բնորոշ գիծը համարվեր հենց
լարային նվագարան լինելը, այսինք՝ եթե դա լիներ նրա առանձնահատկությունը և
տարբերակիչ

գիծը

մյուս

բոլոր

նվագարաններից:

Այնինչ

գուսանական

նվագարանների շարքում ունենք նաև սազ, քամանչա, որոնք նույնպես լարային
գործիքներ են, հավանական է նույնիսկ՝ ավելի հին, քան թառը. հետևաբար թառ-ը
ﬕակ լարային նվագարանը չէ: Այնուհետև, թառի պարագային չունենք այնպիսի
ընդհանրական իմաստ, ինչպիսին սազի դեպքում է, որը սկզբնապես ուղղակի
նշանակում էր §նվագարան¦ և ցույց էր տալիս գուսանական կատարումը
§հարդարող, հարմարեցնող, սազեցնող¦ ﬕ գործիք:
Սա հաշվի առնելով՝ առավել տրամաբանական է ենթադրել, որ թառ բառի ﬔջ
ընդգծվել է ավելի կոնկրետ ﬕ հատկանիշ, առանձնահատկություն, որը բնորոշ չի
եղել այլ նվագարանների համար: Դա կարող էր լինել թառի երկար ձողակերպ
117

Հ. Աճառեան, Հայերէն գաւառական բառարան, էջ 350: Ա.Յ. Սարգսյան, Ղարաբաղի

բարբառի բառարան, էջ 189: Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, ¿ç 80:
118
119
120

Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, Ե., 2002, հ. 2, էջ 80:
Հ. Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, էջ 155:
Նույն տեղում:
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արտաքին տեսքը: Ենթադրում ենք, որ այս նվագարանի անվանումը ստեղծվել է
Հայաստանում և հետագայում տարածվել է հարևան երկրներ՝ Վրաստան ու
Ադրբեջան, Իրան, Տաջիկստան և Ուզբեկստան: Պատահական չէ, թերևս, որ Իրանում
աﬔնահայտնի թառագործները Նոր Ջուղայի հայ վարպետներն էին, իսկ Ադրբեջանի
տարածքում էլ 19-20-րդ դարերում առավել հայտնի էին Արցախի թառագործվարպետների պատրաստած թառերը:
Իրանախոս

երկրներում

ավելի

ուշ

թառ

նվագարանի

անվանումը,

ժողովրդական կեղծ ստուգաբանությամբ, կարող էր կապվել իրանական tar §լար¦
բառի հետ: Այս նույն

լեզվամտածողությամբ են կազմվել սեթար §երեքլարանի¦,

շիշթար §վեցլարանի¦ անվանուﬓերը, որոնք շատ ավելի ուշ շրջանի կազմություններ
են: Ուշագրավ է, սակայն, որ, օրինակ, հնդիկների ﬔջ տարածված սիտար
նվագարանն աﬔնևին էլ 3 լար չունի, այլ՝ 10-ից ﬕնչև 20:

Իբրև վերջաբան: Ամփոփելով սույն լեզվամշակութաբանական ակնարկը՝
հարկ է նշել, որ նվագարանների անունները հաճախ փոփոխական են. դարերի
ընթացքումհին անունները կարող են ձևափոխվել, մասնավորեցվել կամ բոլորովին
մոռացվել:Միևնույն ժամանակ, յուրաքանչյուր ժողովրդական նվագարան տվյալ
տարածաշրջանում ունի հաﬔմատաբար կայուն ավանդույթներ: Ուստիև երկրների
ու

ժողովուրդների

ﬕջև

մշակութային

փոխազդեցությունները

շատ

ավելի

բազմաշերտ ուբարդ են, քան զուտ ﬔխանիկական ﬕակողմանի փոխառությունները,
որպիսիքհաճախ կարող են լինել լեզվական փոխառնչությունների դեպքում:
Հետևաբար, այսկամ այն նվագարանի փոխառյալ կամ բնիկ լինելու վերաբերյալ
դատողություններ անելիս՝ շատ ավելի զգույշ պետք է լինել և չտրվել առաջին
հայացքից

իրատեսական

թվացող,

սակայն

խաբուսիկ

ու

մակերեսային

ﬔկնաբանությունների: Անհրաժեշտ է խնդիրն ուսուﬓասիրել առարկայորեն՝
հարակից ﬕ շարք ուղղությունների ﬕջգիտակարգային մոտեցմամբ:
Բառերի ու եզրույթների ստուգաբանությունը ﬕշտ չէ, որ կարող է ուղեցույց
ծառայել տվյալ երևույթի ծագումը որոշելու համար: Այս պատճառով, լեզվաբանական
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վերլուծություններ անելիս՝ պետք է մշտապես հաշվի առնել նաև հնագիտական ու
պատմական սկզբնաղբյուրները և դրանց վրա հիﬓված մշակութաբանական
տվյալները:Հաճախ ﬔր տարածաշրջանում գործառնվող նվագարաններն ընդհանուր
են ﬕ շարքժողովուրդների և երկրների համար: Հետևաբար, շատ դժվար և ﬕնչև
անգամ երբեﬓանհնար է ﬕանշանակորեն որոշել, թե այս կամ այն նվագարանը ո՛ր
երկրին կամո՛ր ժողովրդին է «պատկանում», կոնկրետ ո՛ր տարածքի ծնունդ է և ո՛ր
մշակույթին է վերաբերում: Բնականաբար, սույն ակնարկի նպատակը ոչ թե այդ
հարցերին

պատասխան

տալն

էր,

այլ

երկու

երաժշտական

բառեզրերի

ստուգաբանական ուսուﬓասիրություն կատարելը:
Т. С. Далалян. К происхождению названий музыкальных инструментов саз и тар.
[t‘aṙ], с

В статье делается попытка этимологического анализа терминов սազ [saz] и

учетом культурологических данных. Первый термин засвидетельствован начиная со
среднеармянского периода, между тем, как второй не зафиксирован в средневековой
армянской

литературе.

Однако,

исследование

показывает,

что

если

название

музыкального инструмента саз можно считать заимствованным из персидского, то в
случае тара армянский послужил источником для заимствований в других языках.
Несомненно, что наименование инструмента саз связано с основой настоящего
времени sāz- персидского глагола sāxtan. Вместе с основным значением данного глагола
– «строить, изобретать», имеем также значения «настраивать, соответствовать,
приспосабливать, аранжировать». Название инструмента должно было возникнуть от
значения ‘настроенный’ или, скорее, ‘настраивающий’, поскольку он адаптировал пение
музыкантов-исполнителей для слушателей.
Что касается наименования инструмента тар, то оно, по всей вероятности, связано
с армянским корнем թառ- [t‘aṙ-] ‘насест, деревянная жердь, шест, доска’, который имеет
индоевропейское происхождение от праформы *tars- (*tṛs-) ‘сушилка, строение из досок и
прутьев’. Объяснение наименования данного музыкального инструмента персидским
корнем tār ‘струна’, следовательно, является вторичной народной этимологией.
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T. S. Dalalyan . On the Origin of the Names of the Musical Instruments Saz and
Tar. An attempt is made in this paper to make an etymological analysis of the terms սազ [saz]
and թառ [t‘aṙ], taking into consideration the cultural data. The first term is attested since the
middle Armenian period, while the second is not recorded in the medieval Armenian literature.
However, the study shows that if the name of the musical instrument saz can be considered as
a loanword from Persian, then in the case of t‘aṙ the Armenian served as a source for some
borrowings in other languages.
Undoubtedly, the name of saz is connected with the present stem sāz- of the Persian
verb sāxtan. Along with its principal meaning ‘to build, to invent’ we have also the meanings ‘to
tune, to arrange, to adjust, to fit’. The name of the instrument should have appeared from the
meaning of ‘tuned’ or rather ‘tuning, arranging’ since it adapted the singing of musiciansperformers for listeners.
As for the name of tar, it is in all probability connected with the Armenian root թառ- [t‘aṙ-]
‘roost, wooden pole, board’ which has an Indo-European origin from the primary form *tars(*tṛs-) ‘dryer, structure of boards and twigs’. The explanation of the name of this musical
instrument by the Persian root tār ‘string’ should consequently be a secondary folk etymology.

100

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Հ. Լ. ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Լեզվի հասարակական նշանակությունը և գործառույթը լիովին հասկանալի են
դառնում մշակույթի ընդհանուր համաշարում դիտարկելիս:
Ազգային

մշակույթի

և

ազգային

լեզվի

փոխադարձ

պատճառական

կապը

անմիջական էֈ Լեզուն մի կողմից՝ մշակույթի բաղկացուցիչ է, նրա մի դրսևորումը, մյուս
կողմից՝ մշակույթի ձևավորման հոգեմտածական միջավայրն է, այդ մշակույթի կրողը և
պաշտպանիչ

մեխանիզմներից

մեկըֈ

Ուստի

ազգային

մշակույթը

լիարժեք

և

անկաշկանդ կարող է զարգանալ ազգային լեզվի միջավայրում, և վերջինս իր բնական
ծավալումն է ստանում նախ և առաջ ազգային մշակույթի (բանահյուսության,
գեղարվեստական և գիտական գրականության, հրապարակախոսության, թատրոնի,
կինոյի, երգարվեստի) միջոցովֈ
Լեզվի և մշակույթի փոխադարձ կապի մի արտահայտությունն էլ այն է, որ լեզուն
(խոսքը) ոչ միայն գործիք է, այլև ստեղծագործություն՝ իր երկու՝ արտաքին
(գեղարվեստական

խոսք)

և

ներքին

(բառակերտում,

արտահայտչամիջոցների

բազմազանեցում) դրսևորումներով:
Մարդու ստեղծագործական եռանդի խթանը իր «ես»-ի ինքնատիպության հաստատման բնազդն էֈ Ընդօրինակելով, այլ անհատի կրկնելով ինքնահաստատումը ստեղծագործական արժեք չունիֈ Նմանակումը, անգամ ծաղրանմանումը թեև ստեղծագործական տարր պարունակում են, բայց ինքնահաստատման լավագույն ձևը չենֈ
Ինքնատիպությունը, սակայն, չի կարող լինել արտառոցության աստիճանիֈ
Ստեղծագործությունը պահանջում է ինքնատիպության ազատություն որոշակի չափի,
որոշակի ավանդույթների համակարգի շրջանակներում, որպեսզի մշակութային տվյալ
հանրության համար անհասկանալի ու անընդունելի չդառնաֈ Ավանդույթների ամեն մի
համակարգ մի ազգային մշակույթ էֈ Լեզվական ավանդույթների ամեն մի համակարգ մի
ազգային լեզու է և լեզվական մի հանրություն:
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Անհատների ստեղծագործությունը իրականանում է որևէ ազգային մշակույթի
ոլորտում, միջավայրումֈ Ազգային մշակույթի ինքնատիպության ձգտումը անհատական
ինքնատիպության բնազդի ընդհանրացված արտահայտությունն էֈ Եթե այդ բնազդն
ուժեղ է արտահայտված մշակութային տվյալ հանրության մեջ, ապա համապատասխան
ազգային մշակույթը ձգտում է ինքնատիպությանֈ Հակառակ պարագայում ազգային
մշակույթը սկսում է կորցնել իր դեմքը, վերասերվելֈ Ազգային լեզուն էլ երբ դադարում է
իր համակարգի միջոցներով նոր բառեր ու արտահայտչամիջոցներ կերտելուց և գնում է
այլ լեզուներից համատարած փոխառությունների ճանապարհով, ինքնազարգացումից
անցնում է վերասերման և վերածվում խառնածին լեզվի:121 Իսկ երբ տվյալ լեզվական
հանրությունը իր լեզուն զարգացնելու փոխարեն սկսում է գործածել այլ լեզու, ապա
նրա ազգայի լեզուն պարզապես մեռնում է: Ներկայումս այդ կերպ աշխարհում մեռնում
է տարբեր հաշվումներով տարեկան 10-25 լեզու122:
Աշխարհը հետաքրքիր է մշակույթների բազմազանությամբֈ Ազգային-մշակութային
բազմազանությունը

զվարճություն

էֈ

Դրա

շնորհիվ

է,

որ

գոյություն

ունի

զբոսաշրջությունը՝ աշխարհի մեծագույն արդյունաբերությունըֈ Մարդիկ սիրում են
ճանապարհորդել և տեսնել, թե ինչպես են ապրում ուրիշները, ինչ մշակույթ են
ստեղծել, ինչով են տարբերվում իրենցիցֈ Որքան ինքնատիպ, եզակի և հին են տվյալ
ազգը և նրա մշակույթը, այնքան ավելի հետաքրքիր ենֈ Հետևաբար մշակույթների
զարգացման կարևորագույն գործոն է տարաշխարհիկությունը (էկզոտիկան)ֈ Զբոսաշրջության շնորհիվ բարգավաճող ժողովուրդները տարաշխարհիկության պակասը
լրացնելու համար նույնիսկ հորինում են թվացյալ ավանդական կամ էլ ուղղակի

121

Մեր օրերում անգլերենից զանգվածային փոխառությունների հետևանքով ռուսերենի

վերասերման վտանգի մասին իմաստասեր, մշակութաբան, բանասեր Մ. Էպշտեյնի խոսքը տե՛ս
http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/internacionalnaya-leksika/?q =486 &n =659:
122
Տե՛ս http://www.garshin.ru/linguistics/system/relic-languages.html:
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արդիապաշտական

մշակույթ

(երգ,

պար,

խոհանոց,

ճարտարապետություն,

նկարչություն, քանդակ և այլն)123:
Ազգային մշակույթների ամբողջությամբ և փոխազդեցություններով է գոյանում
համաշխարհային մշակույթըֈ Կան համաշխարհային ճանաչում ու տիրապետություն
ունեցող ազգային մշակույթներ, բայց չկա վերազգային միասնական «համաշխարհային»
մեկ մշակույթֈ Դա ընդամենը վերացարկում էֈ Որքան բազմազան ու ինքնատիպ են
ազգային մշակույթները, այնքան հարուստ է համաշխարհային մշակույթըֈ Որևէ մեկ
մշակույթի

համաշխարհային

տիրապետությունը՝

մյուսներին

ստվերելով,

աղքատացնում ու միօրինակ է դարձնում աշխարհըֈ Համաշխարհային մշակույթի շահը
ազգային մշակույթների բազմազանությունն է և վերելքը (ծաղկումը)ֈ124
Համացանցը և համակարգչային ծրագրերը տեսականորեն մատչելի և ճանաչելի են
դարձնում աշխարհի բոլոր մշակույթներըֈ Դրա գործնական իրականացման համար
անհրաժեշտ են համընդհանուր ջանքեր և փոքր ժողովուրդների մշակույթների հանդեպ
հովանավորություն՝ դրանք էլեկտրոնային միջավայր ներմուծելու համարֈ
Ազգային մշակույթների դրսևորման և պահպանման անհրաժեշտ և կարևոր միջոց ու
բաղադրիչ է ազգային լեզունֈ Ուստի ներկայիս գլխավոր խնդիրներից է աշխարհի բոլոր
լեզուների

պահպանումը

համացանցի

միջոցով և

դրանց

փոխակերպելիության

(փոխթարգմանելիության) ապահովումըֈ Դա է համաշխարհայնացման (գլոբալացման)
ամենակարճ և ճիշտ ուղինֈ Սակայն, օրինակ, Վիքիպեդիա ազատ հանրագիտարանում
առայժմ քիչ թե շատ ներկայացված է ընդամենը 300 լեզու (6-7 հազարից)125, իսկ Գուգլ
թարգմանիչը 2017 թ. դրությամբ ընդգրկում է ընդամենը 104 լեզու126:

123

Օրինակ՝ Փարիզի Էյֆելյան աշտարակը (1887-1889 թթ.), ինդոնեզական քեչաք պարը՝

ստեղծված 1930-ականներին (տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Kecak), ավազե ամրոցի ոճով
կառուցված Սագրադա Ֆամիլիա տաճարը Բարսելոնայում՝ հիմնադրված 1882 թ. (ճարտ.՝ Ա.
Գաուդի) (տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Família):
124
125
126

Տե՛ս, օրինակ, http://lingsib.iea.ras.ru/ru/articles/smeets.shtml
Տե՛ս https://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
Տե՛ս https://translate.google.com
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Աշխարհում մի կողմից՝ ընթանում են քաղաքակրթական, մշակութային ու լեզվական
պատերազմներ, մյուս կողմից՝ ստեղծվում են վտանգված մշակույթների ու լեզուների
պահպանմանն օժանդակող տեխնոլոգիաներ ու շարժումներ:
Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համակարգչային միջազգային
ցանցերի առաքելությունը ոչ թե համաշխարհային միալեզվության հաստատումն է և
մեկ մշակույթի ընդհանրացումը (դա բաբելոնյան աշտարակաշինությունից ավելի
խելահեղ գայթակղություն է), այլ, ընդհակառակը, աշխարհի լեզվական և մշակութային
բազմազանության պահպանումն ու հետագա գոյության երաշխավորումըֈ Ապագայի
կարգախոսը

պետք

է

լինի՝

ոչ

թե

լեզվամշակութային

պատերազմներ,

այլ

համակեցությունֈ Այսպիսին է, օրինակ, միացյալ Եվրոպայի քաղաքականությունըֈ
Եվրոպայում, համենայն դեպս, վերջին մի քանի տասնամյակում հաջողվել է
վերակենդանացնել մեռած համարվող 2 լեզու՝ կոռներենն ու մեներենը127:
Հայոց լեզվի պահպանումը և լիարժեք ներկայացումը համացանցում ոչ միայն միջոց
է ազգային մշակութային և ներպետական խնդիրներ լուծելու համար, այլև նպատակ է,
քանի որ հայերենը, ի թիվս աշխարհի բոլոր լեզուների, համամարդկային արժեք էֈ
Ընդհանրապես արժեք լինելուց զատ՝ հայերենն ունի մի շարք արժանիքներ, որոնք
թույլ են տալիս նրան դասելու աշխարհի առաջնակարգ լեզուների թվինֈ
Հայերենը հնագույն գրավոր մշակույթ ունեցող լեզուներից էֈ Նա ավանդույթի
կտրուկ խզումների չի ենթարկվել, ոչ էլ երբևէ կասեցվել են նրա զարգացումն ու
կատարելագործումըֈ Օտար ազդեցությունների ենթարկվել է, բայց դրանք մեկը մյուսին
հակակշռել են, և հայերենը երբևէ չի կորցրել իր դեմքըֈ Հայերենն ունի ընդգծված
տրամաբանական կառուցվածքֈ Հնչյունական համակարգը ճոխ էֈ Բառակազմական և
քերականական կառուցվածքները ճկուն ենֈ Բառապաշարը հարուստ էֈ Բառապաշարի
մաքրության շնորհիվ հայերեն բառերի բացարձակ մեծամասնությունը աչքի է ընկնում
ինքնըստինքյան հասկանալիությամբ: Գրային համակարգը կատարյալ է, որի շնորհիվ
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Տե՛ս https://ru.wikipedia.org/wiki/Мѐртвый_язык
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ուղղագրությունը պարզ է ու մատչելի: Հայերենը բավականաչափ ուսումնասիրված և
կանոնարկված էֈ
Հայախոս զանգվածի մի կարևոր մասը կենտրոնացած է իր բնօրրանում, իսկ մեծ
մասը սփռված է աշխարհով մեկ, որի շնորհիվ հայերենն ունի նաև միջազգային լեզվի
հատկանիշերֈ Պատահական չէ, որ 1970-ական թթ. ֆրանսիացի հայագետ Ֆրեդերիկ
Ֆեյդին և ամերիկացի մարդաբան Սոլ Տեքսը գրել են. «Մենք վստահ ենք, որ բառերի
ճշգրիտ իմաստը տվող մի լեզու եթե կա, ապա դա հայերենն է, և առաջարկում ենք ՄԱԿ-։
ի միջազգային լեզու ընտրելիս նախապատվությունը տալ նրան»128: Ֆ. Ֆեյդին նաև գրել
է. «Հայերենը մի զարմանալի յուրահատուկ շնորհ ունեցող լեզու է, որ ի վիճակի է
ազատորեն և ստույգ արտահայտելու միաժամանակ գիտական ճշտորոշ միտքը,
փիլիսոփայական

գաղափարները

և

բանաստեղծական

նրբին,

բազմերանգ

կիսաստվերները»: «…. Իմ գիտցած լեզուների մեջ հայերենը բացառիկ է…. նախ՝ որպես
զարմանալի տրամաբանական լեզու, ապա նաև` իր ճկունությամբ, նոր բառեր կազմելու
դյուրությամբ»129:
Միաժամանակ պետք է նկատել, որ գիտության մի շարք բնագավառներում հայերենը
փոքր

կիրառություն

ունի,

որի

հետևանքով

բավարար

չի

մշակվում

եզրույթաբանությունըֈ Մեծ չափեր ունեն մարդկային կորուստները. հատկապես
աշխարհասփյուռ հայերը զանգվածաբար լեզվափոխ են լինումֈ Արևմտահայերենն
արդեն գրանցված է «Եվրոպայի լեզուների կարմիր գրքում»130ֈ
Որևէ ազգային լեզվամշակույթի ներմուծումը համակարգչային միջավայր և
տեղեկատվական

համաշխարհային

ցանցեր

նշանակում

է

նախ

պետական

և

միջազգային ստանդարտներով կարգավորվող ծրագրավար ստեղծել այդ լեզվի գրային
համակարգի համար, մշակել համակարգչային տառատեսակներ, հիմնել այդ լեզվով
համակարգչային գրադարաններ և տվյալների շտեմարաններֈ Այնուհետև անհրաժեշտ է
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Տե՛ս https://hy.wikiquote.org/wiki/Ֆրեդերիկ_Ֆեյդի
Նույն տեղում:
Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_endangered_languages_in_Europe
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ձևայնացված վերլուծել այդ լեզվի կառուցվածքը, հատկապես գրաբանությունը,
արտասանությունը, բառակազմությունը, քերականությունը, իմաստաբանությունը, այդ
վերլուծության հիման վրա ստեղծել որոնման համակարգեր, գրավոր և բանավոր
խոսքերը վերծանող և վերարտադրող, սրբագրող և խմբագրող, այլ լեզուներ և
հակադարձ թարգմանող ծրագրերֈ131
Իհարկե, կարևոր է ազգային մշակույթի ոչ խոսքային դրսևորումները (երաժշտություն, կերպարվեստ և այլն) նույնպես համակարգչային հենքի փոխադրելըֈ Սրանք
գործեր են, որ մեծ ծախսեր են պահանջում, բայց անհրաժեշտ են, քանի որ քաղաքակրթության զարգացման նորբանահյուսական դարաշրջանում ազգերի, նրանց լեզուների
ու մշակույթների պահպանման և հետագա զարգացման գրավականն ենֈ
Հայաստանը աշխարհին կարող է հետաքրքրել որպես երկիր, որտեղ բնիկ
ժողովուրդը հազարամյակներ շարունակ զարգացնում է իր ինքնատիպ մշակույթը և
խոսում իր լեզվովֈ Այդպիսի երկրներ աշխարհում քիչ կանֈ Ուստի հայոց պետության
գլխավոր խնդիրը պետք է լինի հատուկ քաղաքականությամբ այդ մշակույթը
պահպանելը, նրա զարգացման երաշխիքներն ապահովելը, նրա նկատմամբ սեփական
ժողովրդի հարգանքը վերականգնելը և դրա շնորհիվ համաշխարհային հանրության
հետաքրքրությունը շարժելըֈ Այս ճանապարհով Հայաստանը կարող է դառնալ
մշակույթ արտահանող բարեկեցիկ երկիր և զբոսաշրջության կենտրոնֈ
Թուրքիան իր տարածքում պահպանված հայկական մշակույթը գովազդելով՝ աստիճանաբար դառնում է զբոսաշրջության կենտրոնֈ Սակայն այդ մշակույթն արտահանող
դառնալ չի կարող, քանի որ ժողովուրդը դրա կրողը չէ, այդ մշակույթով չի
ստեղծագործումֈ Թուրքիայի համար այդ մշակույթը Մեծ եղեռնից ի վեր մեռած էֈ
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Հայերենի համար այս ուղղությամբ աշխատանքների մասին տե՛ս Հ. Զաքարյան,

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հայերենի ուսումնասիրության, պահպանման եւ
զարգացման գործում // «Բանբեր ԵՊԼՀ. Հայագիտություն եւ զուգադրական լեզվաբանություն», .
2, Ե., 2012, էջ 59-65:
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Երբ ասում են, թե Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչմերուկ է, սովորաբար
հասկանում են ոչ թե այն ճշմարտությունը, որ Հայաստանում են թե՛ արևմտյան, թե՛
արևելյան մշակույթների արմատները, այլ այն, թե Հայաստանը բոլոր ծավալապաշտ
մշակույթների

տեղաշարժերի

կիզակետում

է

և

կրում

է

դրանց

անընդմեջ

ազդեցություններըֈ Հայկական մշակույթի մեջ փոխանակ փնտրելու ինքնատիպը,
յուրահատուկը՝ փորձում են այն մեկնաբանել որպես արևելյանի ու արևմտյանի
խաչավորման արդյունք, ազդեցությունների հավաքածուֈ
Ազդեցություններ, իհարկե, կանֈ Մեր դասական երաժշտությունը չափից ավելի
եվրոպական էֈ Ռաբիսը թեև հայերեն է, բայց մեծ մասամբ պարսկական, թուրքական և
հունական էֈ Ժամանակակից հայկական էստրադան հիմնականում թխվածքներ է
արևմտյան

տարբեր

ոճերիցֈ

Ազգային

ճարտարապետության

ավանդույթները

ներկայումս մեծապես խաթարված են (դրա վկայությունն են բազմաբնակարան շենքերը,
անգամ Երևանի Ս. Գր. Լուսավորիչ նորակառույց մայր եկեղեցին և այլն)ֈ
Մինչդեռ այդ ազդեցությունների ներքո կա բնիկ հայկականը, որն էլ պետք է զատել,
մաքրել, խրախուսել, զարգացնել և մատուցել աշխարհին (ինչպես արեց Կոմիտասը
երգի ասպարեզում)ֈ
Երբ հանդես է կազմակերպվում հատկապես օտարերկրացիների համար, ապա
ցուցադրելը, թե մենք էլ կարող ենք վալս, ռոքնռոլ, լամբադա ու ռեփ պարել, մենք էլ
կարող ենք անգլերեն, ֆրանսերեն ու ռուսերեն երգել, ընդամենը բացահայտում է մեր
թերարժեքության բարդույթը և գավառամտությունըֈ Տարիներ առաջ շվեյցարացի
հայագետ Ռոբեր Գոդելը հրաժարվեց լսել Հայաստանի պետական ակադեմիական
երգչախմբի՝ հիմնականում արևմտաեվրոպական դասականների ստեղծագործություններից կազմված համերգը՝ պատճառաբանելով, թե դրանք միշտ էլ լսում է լավագույն
կատարումներով, փոխարենը գերադասեց ներկա լինել «Ակունք» ազգագրական
համույթի փորձինֈ Երբ Տաթևիկ Հովհաննիսյանը առաջին անգամ հյուրախաղերի էր
մեկնել Հունաստան և ջազ էր երգում, ունկնդիրները պահանջում էին հայկական երգեր
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կատարել, որովհետև ջազից հոգնած էին. ջազ երբ ուզեին, կլսեինֈ Իսկ հայ երգիչը
հետաքրքիր է հենց նրանով, որ հայկական երգեր կարող է կատարելֈ
Զբոսաշրջիկը եթե Հայաստան է գալիս, ապա անմտություն է՝ նրան մատուցել այն,
ինչ ինքը իր երկրում էլ կարող է տեսնել ու լսելֈ Նա փող է ծախսել մի տարաշխարհիկ
մշակույթի ծանոթանալու համար, այլ ոչ թե տեսնելու, թե Հայաստանում ինչքան լավ
կարող են ջազ նմանակել կամ իտալական օպերա կատարելֈ Մի որևէ գյուղական
ազգագրական համույթի համերգ նրա համար անհամեմատ հետաքրքիր էֈ
Մինչդեռ այսօր մեր ճշմարիտ ազգային մշակույթը պաշտոնական մակարդակով
ներկայացնելու գործը անկում է ապրումֈ Եթե կազմակերպվում են փառատոներ, ապա
առաջին

հերթին՝

ջազային,

ռոք,

կամերային

դասական

երաժշտության,

ավանգարդիստական նկարչությանֈ Հայկական հեռուստաեթերը ողողված է արևմտյան
էժանագին մշակույթովֈ Նույն վիճակում է ռադիոկայանների մեծ մասի եթերըֈ
Ներկայացվող հայկականի զգալի մասն էլ միայն արտաքուստ է հայկական, իսկ ըստ
էության եվրոպական է կամ արևելյան (պարսկական, թուրքական)ֈ Խիստ աննշան է
հայկական մշակույթի քարոզչությունը, մինչդեռ արևմտյանը քարոզվում է անընդմեջֈ
Երևանի պետական կոնսերվատորիան, Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը
դեռևս հայկական մշակույթի և ոգու կենտրոններ չեն, այլ հիմնականում ծառայում են
արևմտյան մշակույթի ներմուծմանը՝ ի հաշիվ բնիկ հայկականիֈ Այդ պատճառով էլ
հայկական մշակույթը դժվար է բարձրանում արհեստավարժության աստիճաններովֈ
Դրա հետևանքով նա իր հեղինակությամբ ու մրցունակությամբ զիջում է դրսից
ներմուծվող մշակույթներինֈ
Հայաստանում ներկայումս վարվող մշակութային բացասական, ոչ հայանպաստ
քաղաքականությունը եթե այսպես շարունակվի, ապա ժողովուրդը մի քանի սերունդ
հետո մշակութափոխ կլինի և կդադարի իր նախնիների մշակույթի կրողը լինելուցֈ Այդ
կորուստը կործանարար կլինի թե՛ ազգի, թե՛ նրա բնիկ մշակույթի համարֈ
Մշակութային

սխալ

քաղաքականության

հետևանքով

արտասահմանում

Հայաստանը կա՛մ չգիտեն, կա՛մ գիտեն իբրև արևելքի ու արևմուտքի սահմանագծում
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ոտքի տակ ընկած մի անդեմ երկիր, ընդամենը՝ Իրանի և Թուրքիայի հարևանֈ Այդ
պատճառով էլ չեղավ զբոսաշրջիկների այն հոսքը, որ ակնկալվում էր քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու տարեդարձի առիթով ու դրանից հետոֈ Քրիստոնեութունը չէ, որ պիտի գրավեր զբոսաշրջիկներին, այլ հայկական տարաշխարհիկ
մշակույթը, որի գոյության մասին գրեթե ոչ ոք չիմացավֈ Անգամ Հայաստանում բոլորը
չէ, որ գիտեն այդ մշակույթի մասին կամ դա ըստ արժանվույն գնահատում ենֈ
Անբավարար մակարդակի է նաև Հայաստանում տարվող լեզվաքաղաքականությունը:

Իշխանությունները

տարիներ

շարունակ

ճնշել

են

լեզվի

պետական

տեսչությանը, սահմանափակել նրա անձնակազմը, իրավասությունները, կաշկանդել
գործունեությունը:

Երբևէ

լեզվաքաղաքականության

մեկ

դրամով

պետական

անգամ

ծրագրերը:

չեն

ֆինանսավորվել

Հետևանքներն

ակնհայտ

ՀՀ
են:

Ամենատեսանելին փողոցի լեզուն է:
Արտասահմանցի հյուրերի համար մասամբ անհասկանալի, մասամբ էլ զավեշտալի
է մեր փողոցներում տիրող լեզվավիճակը: Նրանք տեսնում են մեծ մասամբ օտարալեզու
ցուցանակներ, որոնցում զգալի տեղ ունեն արևմտյան անվանումները (Վենեցիա,
Վիեննա, Բեռլին, Մուլեն ռուժ, Նյու Յորք, Մանհեթեն և այլն): Դրանք գավառամտություն
են բուրում և քմծիծաղ առաջացնում: Հյուրերն ու զբոսաշրժիկները եթե հայերեն գիտեն,
ապա տեսնում են նաև հայատառ օտար բառեր ու կապակցություններ (Թու լիփս,
Անդըգրաունդ, Նեքսթ, Ֆասթ քրեդիթ, Բուտիկ, Մինի մարկետ, սուպերմարկետ և այլն),
որոնք չտեսության հետևանք են:132
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Հայը երբ օտարազգի անձնավորության է հանդիպում, ինքն իրեն մոռացած՝ ուզում է ամեն

կերպ նրան սիրաշահել: Իր լեզուն էլ է մոռանում և իր իմացած ռուսերեն կամ անգլերեն խղճուկ
բառապաշարով փորձում է նրան ամեն կերպ հաճոյանալ: Հայաստանում մշտապես ապրող
օտարերկրացին կամ նույնիսկ Հայաստանում ծնված այլազգին կարող է ընդհանրապես հայերեն
չսովորել, որովհետև բոլոր հայերը ջանում են նրա հետ խոսել իր լեզվով կամ միջնորդ լեզվով
(ռուսերեն կամ անգլերեն): Հայերի օտարամոլությունը և օտարին հաճոյանալու, ամեն ինչ
զիջելու ձգտումը հասնում է անինքնասիրության և ազգային արժանապատվության իսպառ
բացակայության:
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Այլ ոլորտներում ևս հաճախ բարձիթողի վիճակ է:133
Այս

իրավիճակից

խուսափելու

համար

ոչ

միայն

համապատասխան

քաղաքականություն է անհրաժեշտ, ալլև զանգվածային քարոզչություն:
Համաշխարհայնացման և տեխնիկայի ու նորագույն տեխնոլոգիաների աննախադեպ
զարգացման նոր մարտահրավերները պահանջում են ազգային-մշակութային ներուժի
առավել

համախմբում,

ազգային

ոգու

բաղադրիչների՝

լեզվի

և

մշակույթի

անխզելիության, անվտանգության ու հետագա անկաշկանդ զարգացման ապահովում,
քանի որ դրանք են մեր ազգի ապագայի ամենահուսալի երաշխիքներըֈ

H. L. Zakaryan. Armenian Language and Culture in the Modern Civilization. On the one hand, the
world is split between civilizational, cultural and linguistic clashes, on the other hand, technological
solutions and movements come afore which contribute to the preservation of endangered cultures and
languages.
The preservation and full-fledged presentation of the Armenian language on the Internet is not only
a way to solve national-cultural and intrastate problems, but also is a goal, because the Armenian
language, among all the languages of the world, is a universal value.
Besides being a universal value, the Armenian language has a number of advantages that make it
possible to classify it among the world's developed languages.
The Armenian language has an ancient culture of script. It has not been subject to drastic breaks in
tradition, and its development and improvement have never been halted. Armenian underwent foreign
influences, but these influences counterbalanced each other, and the Armenian language never lost its
face. The Armenian language has an apparently logical structure, a rich phonetic system and vast
vocabulary, flexible word-formative and grammatical systems. Thanks to the purity of the vocabulary,
the absolute majority of Armenian words stands out with their apprehensibility by themselves. The
writing system is perfect, making the spelling simple and accessible. The Armenian language has been
sufficiently studied and categorized.
An important part of the Armenian-speaking community is centralized in its cradle, while the most
of it is scattered around the world, thanks to which the Armenian language has acquired signs of an
international language.
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Կրթության, զանգվածային լրատվության, գովազդի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,

լեզվաշինության, լեզվական օրենսդրության և այլ ոլորտներում տիրող վիճակի մասին տե՛ս Հ.
Զաքարյան, ՀՀ լեզվավիճակը. ձեռքբերումներ, բացեր և հետընթաց, «Արդի հայերենի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր (Երևան, նոյեմբերի 18-19, 2015), Եր., 2016, էջ 8391:
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О. Л. Закарян.– Армянский язык и культура в современной цивилизационной ситуации. В
мире, с одной стороны, идут цивилизационные, культурные и языковые войны, с другой,
создаются технологии и движения, способствующие сохранению языков и культур, находящихся
под угрозой исчезновения.
Сохранение и полноценное представление армянского языка в интернете является не только
способом решения национально-культурных и внутригосударственных задач, но и целью, так как
армянский язык, в числе всех языков мира, является общечеловеческой ценностью.
Помимо того, что армянский язык в целом представляет собой ценность, он имеет и ряд
достоинств, позволяющих причислить его к первоклассным языкам мира.
Армянский язык имеет древнюю культуру письма. Он не подвергся резким разрывам
традиции, и когда–либо не приостанавливались его развитие и усовершенствование. Он подвергся
иноязычным влияниям, но они нейтрализовали друг друга, и язык никогда не терял своe лицо.
Армянский язык имеет подчеркнуто логическую структуру, роскошную фонетическую систему,
богатую лексику, гибкие словообразовательную и грамматическую системы. Благодаря чистоте
лексики абсолютное большинство армянских слов выделяется естественной восприимчивостью.
Письменная система совершенна, благодаря чему орфография проста и доступна. Армянский язык
достаточно изучен и нормализован.
Важная часть армяноязычной общины централизована в своей колыбели, а большая часть
рассеяна по всему миру, благодаря чему армянский язык имеет и признаки международного
языка.
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ԴԱՐՁՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ

Մանկավարժ. գիտ. թեկնածու, դոց. Ս. Ֆ. Թորգոմյան,
Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Ռ.Պ. Ջուլֆայան
Դարձվածքները առաջ են գալիս խոսքը պատկերավորելու ու արտահայտիչ
դարձնելու պահանջից ու այդ նպատակով: Սրանք ոճականորեն երանգավորված
լեզվական ակտիվ միավորներ են, որոնցով հասկացությունն արտահայտվում է որևէ
վերաբերմունքի դրսևորմանբ: Ոճական-արտահայտչական կողմը դարձվածքների
բովանդակության էական մասն է:
Դարձվածքները
արտացոլվում

են

հատուկ
ժողովրդի

են

ժողովրդախոսակցական
բարքերը,

սովորույթներն

ոճին.
ու

դրանց

մեջ

ավանդույթները,

կենսափորձն ու պատկերացումները, ինչպես նաև վերաբերմունքն օբյեկտիվ
իրականության առարկաների, երևույթների, մարդկային

հարաբերությունների

նկատմամբ: Հարստացնելով գրական լեզվի բառապաշարը՝ դարձվածքները խոսքը
զերծ են պահելում միապաղաղությունից ու չորությունից. դրանց կիրառմամբ
յուրացվում են ժողովրդական լեզվամտածողությանը հարազատ եղանակները:
Փաստորեն, դարձվածքները կարևոր են ոչ միայն իբրև լեզվական շինանյութ, այլև
որպես մտքի արտահայտման ազգային ձևեր:
Հայերենի դարձվածաբանությունը քննել են Ա. Մուրվալյանը, Վ. Քոսյանը, Ա.
Սուքիասյանը, Պ. Բեդիրյանը, Խ. Բադիկյանը, Ե. Գևորգյանը և այլք:
Վ. Քոսյանը նշում է, որ դարձվածաբանությունը սերտորեն առնչվում է բառագիտությանը, շարահյուսությանը, ոճաբանությանը, սակայն վերջիններիս ենթաբաժինը
չէ: §Նշանակությամբ, ծագմամբ և խոսքի մեջ ունեցած յուրահատուկ դերով
պայմանավորված՝ դարձվածքները գտնվում են բառագիտության, շարահյուսության և
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ոճաբանության հատման կետում¦134, սակայն, ինպես պնդում է Վ. Քոսյանը,
§դարձվածաբանությունը բառագիտության մի բնագավառ է, ուստի և դարձվածքները
պետք է ուսումնասիրվեն բառային կազմի մեջ՝ իբրև առանձին ենթաբաժին¦135:
Քոսյանը դարձվածք չի համարում առածները, ասացվածքները և թևավոր խոսքերը,
քանի որ դրանք, ըստ նրա, շարահյուսորեն վերլուծելի կառույցներ են, և դրանց բաղադրիչները բառային տեսակետից ինքնուրույն են. §Դարձվածք պետք է համարել
փոխա-բերական-այլաբանական միասնական իմաստ ունեցող ամեն մի կայուն
բառային անբա-ժանելի, պատրաստի վերարտադրելի կապակցություն¦136:
Հեղինակը դարձվածքներն իմաստային տեսակետից բաժանում է երկու խմբի՝ 1.
անվանողական արժեք ունեցող դարձվածքներ, որոնք արտահայտում են հասկացություն

և

հարաբերակից

հաղորդակցական

արժեք

են

բառերին

ունեցող

կամ

բառակապակցություններին,

դարձվածքներ,

որոնք

հարաբերակից

2.
են

նախադասություններին:
Այսօր բուհական դասընթացում ‹‹Դարձվածք›› թեման ուսումնասիրվում է ‹‹Բառակազմություն››

բաժնում՝

կարևորելով

դարձվածքներն՝

իբրև

‹‹ձևիմաստային

պարտադիր միավորներ››137: Թեմայի ուսուցումն իր առանձնահատուկ տեղն ունի,
քանի որ այն ոչ միայն հարստացնում է խոսողի բառապաշարը, զարգացնում
լեզվամտածողությունը, այլև յուրա-հատուկ կապող օղակ է լեզվի բաժինների միջև.
դարձվածքները կարելի է ուսումնասիրել բառային, ձևաբանական, շարահյուսական,
ոճաբանական կտրվածքներով:
Ներկայացնում ենք դարձվածքների բուհական ուսուցման օրինակ նախագծային
մեթոդով:

134

Գ. Ջահուկյան, Է. Աղայան, Վ. Առաքելյան, Վ. Քոսյան, Հայոց լեզու, 1 մաս, Ա. պրակ, Ե.,

1980, էջ 473:
135

Նույն տեղում, էջ 474:

136

Նույն տեղում, էջ 476:

137

Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1982, էջ 369:
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Նախագծային

մեթոդը (Project

methods)

ուսուցման

համակարգ

է,

որի

ընթացքում սովորողները գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ են ձեռք
բերում աստիճանաբար բարդացող գործնական նախագծերի պլանավորման և
իրագործման ընթացքում: Համաշխարհային մանկավարժության մեջ այս մեթոդը նոր
երևույթ չէ. այն առաջին անգամ նկարագրվել է 20-րդ դարի 20-ական թվականներին
ԱՄՆ-ում

կրթական

բարեփոխումների

շրջանում:

Նախագծային

մեթոդի

առանձնահատկությունն այն է, որ ուսուցումը կազմակերպվում է սովորողների
նպատակային գործունեության միջոցով: Փորձն ապացուցում է, որ նախագիծ մշակող
և իրագործող ուսանողները կարողանում են աշխատել խմբում, համագործակցել
ընկերների հետ, կոնկրետ այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար կիրառել տարբեր
ոլորտներից ձեռք բերած իրենց գիտելիքները:
Ուսումնական նախագիծն ունի իր իրականացման փուլերը.

1. հիմնահարցի

ձևակերպում, 2. աշխատանքային խմբի (խմբերի) ձևավորում, 3. աշխատանքի բաժանում, 1.
խմբերի,

անհատների

արդյունքների ընթացիկ

ինքնուրույն

աշխատանք,

հետազոտություն,

4.

ստացված

քննարկումներ, 5.կատարված աշխատանքների ներկայացում

(նախօրոք որոշվում է ներկայացման, 6.
բնագիր).

3.

ձևը`

տեսանյութ, ֆոտոշարք, հոդված կամ

7. սովորողների աշխատանքների գնահատում (դասավանդողի և սովորողների

կողմից/. 8. հետագա աշխատանքի ուղիների նախանշում:

Այստեղ նախագծի բուն նպատակներից մեկը սովորողի մեջ ուսումնասիրվող
նյութի վերաբերյալ հետաքրքրություն առաջ բերելը և դրան գնահատական տալն է:
Նախագծումը պետք է լինի նպատակաուղղված, զարգացնի սովորողի ճանաչողական
ունակութ-յունները, նպաստի արժեհամակարգի ձևավորմանը, առաջացնի սեր
հայրենիքի, նրա մշակույթի, պատմության, հոգևոր արժեքների նկատմամբ:
Նախագծի իրականացման ժամանակ անպայման աշխատում ենք կիրառել
սովորող-ների ձեռք բերած գիտելիքները:
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Նախագծի իրականացում

Առաջին փուլում

ձևակերպվում է հիմնահարցը.

դարձվածքային տարբերակների հետազոտությունը բազմիմաստ, համանուն,
հոմանիշ դարձվածքների համեմատությամբ
Մինչև աշխատանքային խմբերի ձևավորումը ուսանողներին ենք տրամադրում
(համակարգչային ձևաչափով) տեսական նյութի նախնական հավաքածու:
Դարձվածքների կարևոր հատկանիշները
 իմաստային ամբողջականությունը
 փոխաբերականությունը


կայունությունը

 պատրաստի վերարտադրելիությունը
 պատկերավորությունը

Դարձվածքների ձևավորման ոճական
հնարները


փոխաբերություն



չափազանցություն



շրջասություն



փոխանունություն



համեմատություն

Դարձվածքների իմաստի և բովանդակության
համար

Դարձվածքների հիմնական

հիմք հանդիսացող պայմանները

դրիչներն ըստ իրենց

բաղա-

ընդհանուր

նշանակության



լեզուն կրող ժողովրդի հոգեբանությունը



պատմությունն ու ազգագրությունը



աշխարհագրական տարածքն ու
բնակլիմայական պայմանները





գյուղատնտեսությանը վերաբերող բա-

ռեր
 գույների անուններ

 դպրությանը վերաբերող բառեր
 լուսատուների անուններ

 զենքերի անուններ
Դարձվածքների առաջացման ուղիները

տնտեսական կյանքն ու կենցաղը



ժողովրդական բանահյուսությունից

 կենդանիների անուններ



հավատալիքները

 հանածոների անուններ



մշակութային կյանքը

 մարմնի մասերի անուններ

 հեքիաթ

 էպոս
 արհեստը և այլն
 առած

 հավատալիքներցույց տվող բառեր
 տարբեր բառեր

 ասացվածք


ազգային ավանդույթներից



հավատալիքներից
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հին հունական դիցաբանությունից



Աստվածաշնչից



Հին Կտակարան



Նոր Կտակարան



համաշխարհային գրականությունից



ազգային գրականությունից



պատմական իրադարձություններից

Դարձվածքների արտահայտած նրբիմաստները

Դրական վերաբերմունք արտահայտող

Բացասական վերաբերմունք արտահայտող

Ընդհանուր վերաբերմունք արտահայտող

Հասկացություն արտահայտող
դարձվածքներ

Նախադասություն
դարձվածքներ

Երկրորդ փուլում ձևավորվում են աշխատանքային խմբերը (չորս խումբ):
Աշխատանքային չորս խմբերը ձևավորելիս մի խումբն առանձնացնում ենք՝ հաշվի
առնելով ուսանողների հետազոտական - որոնողական աշխատանք կատարելու
կարո-ղությունները:

Երրորդ փուլում կատարում ենք աշխատանքի բաժանում: Աշխատանքային
խմբերին
հանձնարարում ենք դարձվածքների ձևիմաստային խմբերի ուսումնասիրությունը
կատարել ըստ տրված գծագրական դասակարգչի:

Ուսանողների առաջին խումբ

Մենիմաստ
դարձվածքներ

Ուսանողների երկրորդ խումբ

Հոմանիշ
դարձվածքներ116

Հականիշ
դարձվածքներ

Բազմիմաստ
դարձվածքներ
Ուսանողների երրորդ խումբ
Դարձվածային
համանուններ

Ուսանողների չորրորդ խումբ
( հետազոտողների խումբ )

Դարձվածային
տարբերակներ

Չորրորդ խումբը հետազոտական - որոնողական աշխատանք կատարելու
կարողութ-յուններ ունեցող ուսանողների խումբն է, որոնց տեսական նյութի
հավաքածուին կից տալիս ենք դարձվածային տարբերակները ներկայացնող
դասակարգիչ:

Դարձվածային
տարբերակներ

Կապակցական

Տարաբաղադրիչ
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Ձևաբանական
Փոխատեղական

Բառի անկումով

Ներկայացնենք չորրորդ խմբի ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի
նախագիծը:
1.

Ուսանողներին տրամադրում ենք հուշող բանալի բառակապակցություններ,

որոնց միջոցով սահմանում են դարձվածային տարբերակները և հագեցումը
օրինակներով :

հաստատուն կազմն ունեցող,
իմաստա-յին

ձուլվածության

դարձվածային միավորներ,
աստիճան,

բառ-բաղադրիչներ,

բառաքերականական

փոփոխակներ,

փոխատեղական տարբերակներ, տարաբաղադրիչ տարբերակներ, ձևաբանական
տարբերակներ, հավե-լադրական տարբերակներ:

Չորրորդ փուլում քննարկվում են ստացված արդյունքները, կատարվում են
ուղղորդումներ՝ ճանաչելու, դասակարգելու, սահմանելու լեզվական երևույթները:

Հինգերորդ փուլը կատարված աշխատանքների ներկայացման փուլն է
/ տեսանյութ, հոդված կամ բնագիր/:

Դարձվածային տարբերակներ
Տարաբաղադրիչ տարբերակներ
1. Հարադրավոր բայերի
 անուն հարադիրի հոմանիշ զույգերով կազմվող

ճանապարհ բացել – ճամփա բացել - ուղի բացել
ճանապարհ անցնել – ճամփա անցնել - ուղի անցնել
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իրար ուտել – մեկմեկու ուտել

 անուն հարադիրի և նույնարմատ հարադրությամբ կամ կրկնավոր

բարդությամբ կազմվող
ճակատ տալ – ճակատ ճակատի տալ.
համ առնել - համ-հոտ առնել
տուն դնել – տուն ու տեղ դնել

 հոմանիշ բայ-հարադրյալով կազմվող
դարն անցնել – դարն ապրել
դափնիների վրա հանգստանալ – դափնիների վրա հանգչել
հալած յուղի տեղ ընդունել – հալած յուղի տեղ դնել

 համադրական բայ և հարադրավոր բայ հոմանիշ զույգերով կազմվող
ճակատը պարզել - ճակատը պարզ անել

երեսին նայել – երեսին մտիկ անել – երեսին մտիկ տալ
աչքերից կայծեր թռչել – աչքերից կայծեր դուրս թռչել
քիթը տնկել – քիթը վեր տնկել

2. Բառապաշարի գրական և խոսակցական կամ բարբառային շերտի բառերով,
արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառերով կազմվող
այտը դեմ տալ – թուշը դեմ տալ
կաթը շրթունքին չորանալ – կաթը պռոշին չորանալ
ճակատը համբուրել – ճակատը պաչել

դատարկությունը լցնել – պարապը լցնել
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նույն կաղապարից ելած լինել – մեկ կաղապարե թափված ըլլալ
սիրտը կակղել – սիրտը կակուղանալ

Ձևաբանական տարբերակներ
1. Հարադրավոր բայի անուն հարադիրի քերականական փոփոխությամբ կազմվող


անհոդ և հոդով ձևերի հակադրությամբ

կյանք տեսած – կյանքը տեսած
ձեռք գցել - ձեռքը գցել
ձեռք բռնել - ձեռքը բռնել

 եզակիի – հոգնակիի հակադրությամբ

ականջը սրել - ականջները սրել
կոկորդիլոսի արցունք թափել - կոկորդիլոսի արցունքներ թափել

սանձը բաց թողնել – սանձերը բաց թողնել
 հոլովական տարբեր ձևերով

ոտքը թեթև - ոտքից թեթև - ոտքով թեթև
արյունը գլուխը բորբոքվել - արյունը գլխին բորբոքվել - արյունը գլխում բորբոքվել

երեսին շպրտել – երեսով շպրտել
երկու ոտքով կաղալ – երկու ոտքից կաղալ

2.

Հոմանիշ կապային կառույցներով կամ կապային կառույցով և

համապատասխան հոլովաձևով կազմվող
ձկան պես – ձկան նման
փոշու մեջ մնալ – փոշու տակ մնալ

դարակների վրա մնալ – դարակներում մնալ
իր ուսերի վրա տանել – իր ուսերին տանել
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3.

Բայածանցազուրկ և բայածանցավոր ձևերի կամ տարբեր բայաձևերի

հակադրությամբ կազմվող
դեմքը թթվել – դեմքը թթվեցնել
վզով/ս/ թոկ գցես – վզով թոկ գցեն

ունեմ – չունեմ – ունեցած – չունեցածս/ը/

Բառի անկումով կազմվող տարբերակներ
1. Բայի անկումով
աչքը դռանը մնալ

- աչքը դռանը

ականջը ձայնի պահել – ականջը ձայնի
գլխիդ մատաղ լինեմ – գլխիդ մատաղ

2. Գոյականի անկումով
ձեռքը նեղ տեղը - ձեռքը նեղ

կյանքի ուղեգիր ստանալ – ուղեգիր ստանալ
սայլի հինգերորդ անիվ – հինգերորդ անիվ
Կապակցական տարբերակներ
կա – չկա - կա թե չկա

համ – հոտ առնել - համ ու հոտ առնել
հիսուն – հիսում – հիսուն առ հիսուն

Փոխատեղական տարբերակներ
կախ գլուխ – գլուխը կախ
ոտքով թեթև - թեթև ոտքով
ճակատը պարզ – պարզ ճակատով
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Վերջին փուլում սովորողների աշխատանքները գնահատվում են և′
դասավանդողի, և′ սովորողների կողմից:

С.

Ф. Торгомян. Р.

методом.

П. Джулфаян. Обучение вариантов оборотов речи проектным

В статье представлен пример вузовского обучения вариантов оборотов речи

проектным методом. Образовательный проект реализуется поэтапно: определяется
основная

проблема;

студентам

предоставляется

предварительный

сборник

теоретического материала (в компьютерном формате); формируются рабочие группы,
которые изучают семантические группы видов оборотов речи по предоставленному им
графическому классификатору. Затем после обсуждения полученных результатов
представляется проделанная работа.
S. F. Thorgomyan, R. P. Julfayan. Project-based Learning of the Idiomatic Variants. In this
article, we are presenting a case study of the idiomatic variants based on the project learning
method.

The research is implemented in stages: First the research problem is formulated;

students are provided with the draft theoretical material (in soft copies); working groups are
formulated to conduct the study of the morphosemantic groups of the idioms according to
their graphical classifier. The final work is presented after analysing the results.
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ՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ ԲԱՅԵՐԻ ՍԵՌԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՐԱԴՐԱՎՈՐ ԲԱՅԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

Մանկավարժ. գիտ. թեկնածու, դոց. Գ. Լ. Խալաթյան
Լեզուների զարգացման պատմության մեջ միշտ էլ նկատվել և նկատվում են
բայական սեռի տեղաշարժեր՝ կապված բայերի իմաստների, նրանց խնդրառական
փոփոխությունների հետ: Երբեմն նույն բայը ներգործական է լեզվի մի փուլում, իսկ
չեզոք՝ լեզվի մյուս
սահմաններից

փուլում,

դուրս

փոփոխությունների

է

կամ

ընդհակառակը138:

կատարել

մանրամասն

բայի

սեռի

քննություն,

Անշուշտ,

համակարգում

որը

պահանջում

մեր

ծրագրի

կատարված
է

հարցին

տարաժամանակյա մոտեցում:
Ելնելով

հոդվածի

բնույթից

և

նպատակներից՝

փորձենք

ներկայացնել

ներգործական բայերի սեռային դրսևորումները հարադրավոր բայերի կազմում.
կկատարվի քննվող նյութի համաժամանակյա ուսումնասիրություն:
Փաստերի քննությունը ցույց է տալիս, որ հենց նույն լեզվական փուլում էլ
բառերի իմաստը կայուն ու քարացած չէ: Սովորաբար բառը բազմիմաստ է և կարող է
ըստ գործածության արտահայտել տարբեր իմաստներ: Քերականության մեջ այդ
երևույթը կոչվում է բառերի առում: Այդպիսի կիրառությունը կապված է նաև բայի
սեռի փոփոխության հետ139: Մեզ այստեղ հետաքրքրում են այն դեպքերը, երբ ի բնե
ներգործական բայը՝ որպես հարադրավոր բայի բաղադրիչ, երբեմն պահում է իր
սեռային պատկանելությունը, երբեմն՝ փոխում. ի՞նչ գործոններով են վերոնշյալները
պայմանավորված:
Հարկ է նշել, որ հարադրավոր բայերն ունեն միայն իրենց բնորոշ, իրենց
էությունից բխող սեռային և խնդրառական հատկություններ: Սեռը և խնդրառությունը
սերտորեն կապված են իրար հետ և որպես լեզվի քերականական կառուցվածքի
գործուն ու կենդանի բաղկացուցիչ տարրեր՝ ինչպես հայոց լեզվի զարգացման
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Մ.Ասատրյան, Բայի սեռերը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1959, էջ 195:
Նույն տեղում:
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ամբողջ պատմական գործընթացում, այնպես էլ ներկա փուլում ենթարկվում են
նկատելի փոփոխությունների, ապրում աստիճանական զարգացում: Վերոնշյալները
լեզվի շարահյուսական կառուցվածքի՝ բառիմաստի փոփոխության նկատմամբ
առավել

զգայուն,

բառապաշարի

մեջ

կատարված

որոշ

տեղաշարժերի

համեմատաբար հաճախ արձագանքող բնագավառն են: Ճիշտ է՝ նոր առաջացող
հասկացությունների հետևանքով բառապաշարում կատարված նույնիսկ զգալի
տեղաշարժերը

չեն

կարող

խախտել

տվյալ

լեզվի

խնդրառական

և

սեռի

քերականական կարգի ընդհանուր համակարգը, սակայն նրանք կարող են իրենց
դրոշմը դնել այդ նույն խնդրառական և´ համակարգի, և´ սեռի այս կամ այն մասնակի
երևույթների վրա: Խնդրառության համակարգում նկատվող տեղաշարժերը իրենց
բնույթով չափազանց բազմազան են՝ խնդրառու բայի հոլովառության փոփոխություն,
խնդրառու բայի կապական խնդրի փոփոխություն, կապով խնդրի փոխարինում
միայն հոլովով արտահայտված խնդրով և, ընդհակառակը, լեզվի զարգացման
նախորդ փուլին բնորոշ խնդրառական որոշ ձևերի մերժում, պասիվացում կամ որոշ
ժամանակ գործածությունից դուրս եկած ձևերի աշխուժացում և այլն: Մենք
առավելաբար կանգ կառնենք խնդրառու բայի սեռային անցման հետ կապված
խնդրառական փոփոխությունների վրա:
Տվյալ դեպքում մեր խնդրո առարկա հարադրավոր բայերը սեռային ինչպիսի՞
առանձնահատկություններով և արտահայտություններով են հատկանշվում, ինչո՞վ
են

տարբերվում

համադրական

բայերից,

և

որո՞նք

են

նրանց

սեռային

փոփոխությունների վրա ազդող գործոնները: Փաստենք, որ հարադրավոր բայերը,
ունենալով ձևաբանական ավելի բարդ կառուցվածք, հատկանշվում են սեռային բարդ
դրսևորումներով և առանձնահատկություններով: Ծագելով բառերի սովորական
շարահյուսական
նշանակություն՝

կապակցություններից
հարադրավոր

բայերը

և

ձեռք

հանդես

բերելով
են

բերում

նոր

բառային

բազմատեսակ

հարաբերություններ և իմաստային կապեր: Հարադրավոր բայերի բաղադրիչների
միջև դրսևորվող կապերն ու հարաբերությունները պայմանավորում են ամբողջ
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բարդության իմաստը, որով և պայմանավորվում են ներգործական բայերի սեռային
նրբիմաստավորումները:
Համադրական բայերը, որոնք հանդես են գալիս իբրև հարադրավոր բայի
բայական բաղադրիչ, միշտ չէ, որ պահում են իրենց սեռային հատկանիշը կամ
վիճակը:
Քննությունը պարզում է, որ անգամ այն դեպքերում, երբ այս կամ այն բայը
հարադրավոր բայի բաղադրիչի դերով գործածվելիս չի փոխում իր սեռային
նշանակությունը,

համապատասխան

համադրական

և

հարադրավոր

բայերը,

այնուամենայնիվ, դարձյալ չեն նույնանում և իրարից տարբերվում են այն չափով, որ
մեկը մյուսից իմաստաբանորեն ու բառային բովանդակությամբ է տարբերվում140:
Համեմատենք: Ջուրը այգիներին տալուց հետո (ն.ս., հանձնել, փոխանցել) ԼառՄարգարը պառկում էր ծառի տակ (ԱԲԵ, 127): Մահակը դեմ էր տալիս (ն.ս., մի բանի
հենել) քարին, երբեմն կանգնում շունչ առնելու (ԱԲԵ, 76):
Ասենք, որ որևէ սկզբունք կիրառելիս պետք է հենվել լեզվի իմաստային
համակարգի, լեզվի յուրահատկությունների և կոնկրետ նյութի վրա: Ելնելով
վերոնշյալից՝ հարկավոր է նկատել, որ հարադրավոր բայերի սեռը ոչ թե նրանց
բայական բաղադրիչի, այլ հարադիրի և այդ բայական բաղադրիչի միասնությունը
կազմող բայական

բարդության սեռն

է և իբրև այդպիսին դրսևորվում ու

մարմնավորվում է միայն նրանց ամբողջության մեջ141:
Ներգործական սեռի նույն բայը, դառնալով հարադրավոր բայի բայական
բաղադրիչ, մի դեպքում ներգործական, մի այլ դեպքում չեզոք սեռի հարադրավոր բայ
է կազմում: Ա.Մարգարյանը իր «Հայերենի հարադիր բայերը» աշխատության մեջ
հավաստում է, որ ներգործական միևնույն համադրական բայով թե´ ներգործական,
թե´ չեզոք սեռերի հարադրավոր բայ կազմվելը պայմանվորվում է մի կողմից՝
հարադրվող

բայերի

իմաստային-իմաստաբանական,

ֆունկցիոնալ

140

Նույն տեղում, էջ 176:

141

Ա.Մարգարյան, Հայերենի հարադիր բայերը, Ե., 1966, էջ 178:

տարբեր

125

նշանակություններով ու կիրառություններով, մյուս կողմից՝ համապատասխան
հարադրավոր բայի ձևաբանական կառուցվածքով և ընդհանուր լեզվական բնույթով:
Հարադրավոր

բայերի

ձևաբանական

կառուցվածքի

հիմքն

ու

առանձնահատկությունը կազմում է ոչ բայական և բայական բաղադրիչների
հարադրությունը, որի էության բացահայտումն էլ պահանջում է պարզել՝ բայի սեռը
հարադրության մեջ փոխվու՞մ է, թե՞ ոչ: Դառնալով այն հարցին, թե բայական
բաղադրություններում սեռի դրսևորման գործում հարադիրը որևէ դեր ունի՞, թե՞ ոչ,
պետք է ասենք, որ, ըստ մեզ, այն ունի տեսակարար կշիռ: Պարզ է, որ եթե
հարադրավոր բայերի բայական բաղադրիչը միայն բայ է և ցույց է տալիս որևէ
գործողություն կամ եղելություն, ապա հարադիրները, սերելով այլ խոսքի մասերից,
տարբեր իմաստային նշանակություններ են արտահայտում, և բաղադրվող մասերի
միջև

անխուսափելիորեն

առաջ

են

գալիս

տարբեր

բնույթի

կապեր

և

հարաբերություններ, որոնցով էլ հաճախ պայմանավորվում է հարադրավոր բայի
սեռը, և նրանով պայմանավորված՝ նաև խնդրառությունը:
Մեր հոդվածի շրջանակներով պայմանավորված՝ հիմնականում քննել ենք այն
հարադրավոր բայերը, որոնց հարադիրն արտահայտված է գոյականի տարբեր
հոլովաձևերով, անդրադարձել ենք նաև որոշ այլ մասնակի իրողությունների:
Հարադրավոր բայերի մեջ կիրառության հաճախականությամբ աչքի են
ընկնում այն բայերը, որոնք կազմված են տեղի կամ տարածական իմաստ
արտահայտող հարադիրից և այնպիսի բայից, որը բարդության մեջ շարունակում է
պահել իր հիմնական նշանակությունը: Բազմաշատ փաստերը ցույց են տալիս, որ
նման հարադրավոր բայերի համար իբրև բայական բաղադրիչ հանդես են գալիս
ներգործական սեռի մի շարք բայեր, որոնցից առավել գործուններն են անել, ածել,

առնել, բերել, գցել, գլորել, կանչել, ներել, տալ, տանել, քաշել բայերը՝ ներս անել, դեմ
անել, ցած առնել, ներս բերել, ցած գցել, դուրս կանչել, դեն նետել, առաջ տալ, դուրս
տանել և այլն:
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Վերոնշյալ ներգործական համադրական բայերը, դառնալով հարադրավոր
բայի բաղադրիչ տարածական իմաստ արտահայտող մի շարք հարադիրների հետ,
մեծավ մասամբպահում են իրենց սեռային նշանակությունը:Այդ մասին ավելի պարզ
պատկերացում կազմելու համար ավելորդ չենք համարում բերել որոշ բնագրային
օրինակներ:
Սաքանը թևերը վեր քաշեց (ն.ս.), էլի շոշափեց կովի փորը (ԱԲԵ, 107):Մահակը

դեմ էր տալիս (ն. ս.)քարին, երբեմն կանգնում շունչ առնելու (ԱԲԵ, 76):Պետին
վախվխելով ձեռք տվեց հրացանին, ձեռքը հետ քաշեց (ն.ս.). կարծես կրակ էր, այրեց
(ԱԲԵ, 44):
Ճիշտ չի լինի, սակայն, կարծել, թե տեղի կամ տարածական իմաստ
արտահայտող հարադիրի հետ գործածվելիս ներգործական բայերը սեռային
պատկանելությունը միշտ պահում են: Ա.Մարգարյանը նկատում է, որվերոնշյալները
մասնակի դեպքերում են սեռը փոխում և կազմում չեզոք սեռի հարադրավոր բայ, երբ
ընդհանուր վերացական նշանակությամբ են հանդես գալիս իբրև բարդության
բաղադրիչ, այլ ոչ թե իրենց բուն նշանակությամբ142:
Այսպես՝ դեմ առնել, վրա տալ, ներս ու դուրս անել և այլն: Ասվածը
հավաստենք օրինակներով:
Կովը հաճախ տեղը փոխում էր, հետ ու առաջ էր անում (չ. ս.)(ԱԲԵ, 107): Ա˜խ
իմ ճամփեն մոլոր գնաց, Անտակ ծովին դեմ առավ (չ.ս.) (ԱԻԵ, 39):Ասլանի զայրույթին
չափ չէր լինում. կհաչեր, վրա կտար (չ.ս.), մինչև տերը գար (ԱԻԵ, 525):
Ժամանակակից հայերենում կենսունակ են այն հարադրավոր բայերը, որոնց
հարադիրն արտահայտված է գոյականով: Այս բարդություններում իմաստային
միջուկը դարձյալ բայն է:Նման հարադրավոր բայերի բաղադրիչների իմաստային,
ձևաբանական, շարահյուսական, կապակցական հիմունքները հնարավորություն են
տալիս նկատելու, որ հարադիր բաղադրիչները տարբեր իմաստային նշանակություն
ունեցող գոյականներ են, որոնցով և պայմանավորված են հարադրավոր բայի
142

Ա.Մարգարյան, նշվ. աշխ., էջ 178:
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սեռային դրսևորումները: Հարադրավոր բայը կազմվում է ուղղականով, հայցականով,
տրականով, բացառականով, գործիականով, երբեմն ներգոյականով արտահայտված
հարադիրից և անցողական բայից:
Ա.Աբրահամյանը կարևորում է այն փաստը, որ այստեղ բային հարադրվող
բառերը պետք է արտահայտվեն հայերենի այն հոլովներով, որոնք ունենում են
խնդրառական և պարագայական պաշտոններ143:Լեզվի փաստերը ցույց են տալիս, որ
հարադրավոր բայերը կազմվում են բացառապես այն գոյականներով, որոնք բայի
հետ

հարադրվելու

և

հարադրությամբ

մի

նոր

բառային

նշանակություն

արտահայտելու հատկություն ունեն: Ուղղականով արտահայտվելիս գոյական
հարադիրը սակավ դեպքերում է ներգործական բայերի հետ հարադրավոր բայ
կազմում: Քննությունը պարզում է, որ բարդության կազմիչ ուղղականով գոյական
հարադիրը հանդես է գալիս ենթակայի շարահյուսական արժեքով:
Մարտի վերջին երեք օր արև արեց (չ. ս.)(ԱԲԵ, 369):Արյունը տվեց (չ. ս.) գյուտի
գլուխը (ԴԴՎ, 190):
Այսպիսի

դեպքերում,

ինչպես

բերված

օրինակներն

են

ցույց

տալիս,

ներգործական բայերը հանդես են եկել չեզոք սեռի արժեքով:
Հայցական հոլովով արտահայտվելիս գոյական հարադիրը ամենից առաջ
հանդես է գալիս որպես ուղիղ խնդիր:Իբրև կանոն՝ ուղիղ խնդրի նշանակությամբ
գոյական հարադիր են առնում միայն ներգործական սեռի բայերը՝ ածել, անել, առնել,

բերել, բռնել, գցել, կապել, տալ, ուտել, քաշել՝ ականջ անել, ականջ դնել, առիթ տալ,
աչք ածել, աչք դնել, աչք տնկել, բան անել, գլուխ բերել, գլուխ դնել, գլուխն ուտել,
գլուխ պահել, գործ բռնել, երես դարձնել, զրույց անել, լեզու առնել, լեզուն ծռել, լույս
տեսնել, խոսք առնել, փառք տալ, քունն առնել և այլն:
Փաստենք, որ պարտադիր չէ, որ ի բնե ներգործական սեռի համադրական բայը
բոլոր դեպքերում ու ամեն մի հարադիրի հետ ներգործական սեռի նշանակություն
արտահայտող բայ կազմի: Եթե ի բնե ներգործական սեռի համադրական բայը,
143

Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1962, էջ 160:
128

հարադրվելով որևէ հարադիրի հետ, կազմում է այնպիսի հարադրավոր բայ, որի ցույց
տված գործողության կատարման համար չի պահանջվում կրող առարկա, այն
հանդես է գալիս այլ նշանակությամբ, և հարադրավոր բայն էլ ներգործական սեռի
լինել չի կարող:Նշված հանգամանքի բուն պատճառն այն է, որ բարդության
ստորադաս անդամը՝ գոյական հարադիրը, ամբողջ բարդությանը հաղորդում է իր
բառական և քերականական իմաստները, որի արդյունքնում տեղի է ունենում
սեռային տեղաշարժ:
Եկավ ու կանգնեց փարախի վրա, Կանգնեց ու լռեց.Ականջ դըրավ (չ.ս.)նա
(ՀԹԵ,

153): Ողջույն չէր վերցնում, ողջույն չէր տալիս (չ.ս.)եկող ու անցնող

քարավաններին (ԱԻԵ, էջ 252): Եվ միտք էր անում (չ.ս.), իզուր էր խոսում Ավան ամին
էլ, Շուղանց հալևորն էլ (ԱԲԵ, 215): Գյուտը այս անգամ ականջ կախեց (չ.ս.) ծերուկի
խոսքերին (ԴԴՎ, էջ 191):
Քննությունը ցույց է տալիս, որ այս և նման օրինակներում՝ ողջույն տալ,

ականջը կախել, միտք անել, ականջ դնել, ուղիղ խնդիր գոյական հարադիրը և
բայական բաղադրիչը ամուր ու սերտորեն կապված չեն իրար հետ.նրանց
շարահյուսական կապի զգացումը այնքան էլ ուժեղ չէ, հետևաբար գոյական
հարադիրի շարահյուսական պաշտոնը խիստ աղոտ է: Վերոբերյալ գործոնները
նպաստում են, որ ներգործական բայերն այս կարգի բարդություններում ձեռք բերեն
սեռային այլ առանձնահատկություններ և հանդես գան չեզոք բայերի արժեքով:
Հավելենք, որ այս հիմունքով պայմանավորված՝ նման կաղապարներում խնդրառու
բայերի մոտ առավել ուժեղ կերպով է դրսևորվում ուղիղ խնդրի փոխարեն հանգման
անուղղակի խնդրի աշխուժացում:
Նույնը կարող ենք ասել –ություն ածանցով բաղադրված հայցականով գոյական
հարադիր ունեցող հարադրավոր բայերի մասին, որոնցում որպես բայական
բաղադրիչ հանդես են գալիս առավելաբար անել, առնել բայերը: Հարադրավոր
բայերում նշված հարադիրը հանդես է գալիս որպես ուղիղ խնդիր՝ բարություն անել,

վատություն անել, տիրություն անել, առարկություն անել և այլն:
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Իմ թարմ զգացության վրա խորհրդավոր տպավորություն էր թողնում (չ. ս.)
նրա անցյալ ու ապրած կյանքը (ԱԻԵ, 522): Տները ցրվելուց առաջ նրանք հազար ու մի

ենթադրություն արին (չ. ս.) (ԱԲԵ, 104):
Ինչպես երևում է բայահարադրության ընդհանուր օրենքներից, հարադրավոր
բայերի ընդհանուր բառակազմում կան դեպքեր էլ, երբ հայցականով գոյական
հարադիրն ու բայական բաղադրիչը ուժեղ են պահում իրենց շարահյուսական կապի
զգացումը և շատ չեն հեռանում նախնական կապակցության դրությունից, գոյական
հարադիրը ավելի որոշ է զգալ տալիս իր շարահյուսական պաշտոնը՝ թողնելով
սովորական բառակապակցության նշանակություն, հետևաբար հարադրավոր բայի
կազմում ի բնե ներգործական սեռի բայը չի փոխում իր սեռային պատկանելությունը:
Այս սկզբունքը գործում է մասնավորաբար այն դեպքում, երբ հարադրավոր բայերում
հայցականով հարադիրը տեղի պարագայի նշանակություն է արտահայտում՝
դառնալով ներգործական սեռի բայի հարադիր, ինչպես՝ աշխարհ բերել, ճանապարհ

գցել, ճանապարհ դնել և այլն:
Ասվածը հավաստենք օրինակներով:
Օրհնեց, խրատեց նրան հայրաբար, դեպի Սասնա դաշտ դըրավ ճանապարհ (ն.
ս.) (ՀԹԵ, 235): Երբ շրջում էի, տեսնում էի, թե ինչպես մարդիկ աշխատում էին և իրար

երկինք հանում (ն. ս.) (ԱԻԵ, 676):
Ուսումնասիրվող կաղապարների մեջ առաջին բաղադրիչները բնութագրում են
առարկան,

որոնք

պայմանավորում

իրենց

են

ի

բնե

իմաստով

և

ներգործական

ձևաբանական
բայի

սեռային

հատկանիշներով
դրսևորումները

հարադրավոր բայի կազմում:
Ժամանակակից հայերենում կենսունակ են նաև տրական հարադիր ունեցող
հարադրավոր բայերը, որոնք իրենց արդյունավետությամբ զիջում են հայցական
հարադիր ունեցող

կաղապարներին:

Սրանց բաղադրիչների

շարահյուսական

հարաբերություններն ավելի բազմազան են: Հարկ է նշել, որ բայակապակցության
սեռը հաճախ կախված է այն բանից, թե որպես բաղադրամաս հանդես եկող գոյական
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անունը ի՞նչ առումով է դրված՝ որոշյա՞լ, թե՞ անորոշ: Լեզվում կան հարադրավոր
բայեր, որոնց մեջ իբրև հարադիր հանդես են գալիս մի շարք գոյականներ առանց
հոդի, իսկ որպես հարադրյալ՝ առավելաբար առնել, գցել, բերել, դնել, տալ և
ներգործական սեռի այլ բայեր: Այսպես՝ ավարի առնել, գլխի գցել, խելքի բերել, կարգի

դնել, վաճառքի հանել, ուշքի բերել և այլն: Այս տիպի հարադրությունների մեջ առկա
են ի բնե այնպիսի ներգործական բայեր, որոնք բայական հարադրություններում
պահպանել են ուղիղ խնդիր պահանջելու իրենց անցողական քերականական
իմաստը, հետևաբար սեռային տեղաշարժ տեղի չի ունեցել: Բերենք օրինակները:
Աղա Մարտինը սրտի խորքում զգում էր, որ որդու կորստյան պատճառը ինքն է
և փորձում էր նրան խելքի բերել (ն.ս.)(ՆԴԵ, 121): Երանի նրան, ով չի զգացել, թե ինչ է
նշանակում իր նախկին բնակարանը վաճառքի հանել (ն.ս.) և վերջնականապես
տեղափոխվել (ՆԴԵ, 253): Երբ ինձ ուշքի բերեցին (ն.ս.), տեսա, որ պառկած եմ
սենյակումս՝ մահճակալի վրա (ՆԴԵ, 281):
Այս ամբողջը ցույց է տալիս, որ հարադրավոր բայերի ընդհանուր բառակազմում
տրականով գոյականի անհոդ ձևերը կատարում են սպասարկու դեր, հետևաբար
ներգործական բայերի սեռային առանձնահատկությունների վրա չեն ազդում:
Սակայն երբեք էլ չի կարելի պնդել, որ բոլոր հարադրությունների մեջ բայական
բաղադրիչի բառական իմաստը և սեռը պահպանվում են:Կան հարադրավոր բայեր,
որոնց մեջ իբև հարադիր տրականով հանդես եկող գոյականը գործածվում է հոդով՝

արծաթին տալ, թևին տալ, լեզվին տալ, կրակին տալ, կայծակին տալ, հովին տալ,
շողին

տալ,

պեծին

հարադրություններում

տալ
հոդի

և

այլն:

Այս

հիմունքով

գործածությունը

առաջացած

անջրպետում

է

բայական

հարադրվող

բաղադրիչները և քայքայում իմաստային ամբողջությունը144: Վերոնշյալից ելնելով՝
փաստենք, որ նման բայական հարադրությունները, որոնցում որպես հարադրյալ
հանդես է գալիս տալ ներգործական սեռի բայը, ամբողջովին ձեռք են բերել չեզոք
սեռի իմաստ, քանի որ այս կարգի բայակապակցությունների հիմքում ընկնում է
144

Ա.Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 174:
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նրանց բաղադրամասերի ընդհանուր կամ միասնական իմաստը: Օրինակ՝ Նրա
մատները դիպան դեղին բմբուլներին, բայց վիրավոր միրհավը հանկարծ թևին տվեց
(չ.ս.), թռավ վեր (ԱԲԵ, 79):Ճերմակին տալով (չ.ս.) ծառերի ետև ծածկվում էր նա
աչքես անգուման (ՀԹԵ, 194): Մերթ բոցավառվում էր որպես պայծառ լույս, մերթ
դառնում մարմրին տվող(չ.ս.) տկար կայծ (ԱԲԵ, 155): Ու ողջ միասին մի խորունկ
թախիծ, Մի մութ զարզանդ ենգիշերին տալիս (չ. ս.) (ՀԹԵ, 150):
Դիտարկենք,

որ

տալ

բայով

բայակապակցություններում

իմաստային

տեսակետից կարևորվում է այն, որ տրական հոլովով գոյական հարադիրը՝ թե´
որոշիչ հոդով, թե´ առանց հոդի, կազմում է այնպիսի հարադրություններ, որոնցում,
երբ բայը կատարում է սպասարկու դեր, տեղի է ունենում սեռային տեղաշարժ, իսկ
երբ գոյականն է կատարում սպասարկու դեր, պահպանվում է ներգործական սեռի
իմաստը, չնայած, ի տարբերություն տալ համադրական բայի, նրբիմաստավորվում է:
Համեմատենք:Ջրաղացի առաջ մի փոքրիկ կրակ պեծին էր տալիս (չ.ս.) (ԱԲԵ,
435): Ու մինչդեռ Մոսին ընկերախաղի կատակի տալով (չ.ս.) թողած էր իրեն (ՀԹԵ,
179): Փոս փորեցին ու սրտաբեկ հողին տվին (ն.ս.) հովվի դին (ՀԹԵ, 189):

Տալ բայով նույն բառի հայցականից և տրականից կազմված հարադիրից
առաջացել են բազմաթիվ բայակապակցություններ՝ գլուխ գլխի տալ, թև թևի տալ,

ձայն ձայնի տալ և այլն:Նման դեպքերում բայակապակցությունների երկրորդ
բաղադրամասը հանդիսացող անցողական տալ բայը ամբողջ հարադրությանը
հաղորդում

է

անանցողական

արժեք:

Այստեղ

կարևորը

շարահյուսական

կապակցության մթագնումն է և իմաստի ընդհանրացումը:
Ու խաղ էր կանչում ձեն ձենի տված (չ.ս.) (ՀԹԵ, 184): Վարձկան կանայք
անկյունի մթնում գլուխ գլխի տված (չ.ս.), լալիս, երեսները չանգռտում էին (ԱԲԵ, 89):
Բացառական
շարահյուսական
բարդության

մեջ

հարադիրով
բարդ

կապերով

ներքին

բայերը
աչքի

բաղադրիչների
չեն

հարաբերության

ընկնում:
տեսակետից

միջև

Գոյական
հանդես

դրսևորվող
հարադիրը
է

գալիս

բացառականին հատուկ որոշ շարահյուսական կիրառություններով՝ անջատման,
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ելման, պատճառի, հիմունքի, տեղի՝ ուժից գցել, աչքից գցել, գլխից հանել, խելքից

հանել, ձեռքից հանել, ճամփից հանել, մտքից հանել, քթից բերել, քթից հանել: Ասվածը
հավաստենք օրինակներով:
Ախր ի՞նչ սատանա է սրանց սիրտը մտել, սրանց ճամփից հանում (ն.ս.) (ՆԴԵ,
էջ 129):Նա ամուսնուն այլևս բոլորովին աչքից գցեց (ն.ս.) (ՆԴԵ, 17):
Քննարկվող տիպի հարադրական բայերի կազմության ուսումնասիրությունը
ցույց է տալիս, որ սրանցում զգալի տեղ են գրավում ներգործական սեռի մի քանի
բայեր՝ գցել, թողնել, հանել, տանել, և որ հարադիրների իմաստային մթագնումը շատ
թույլ է. նման դեպքերում բայակապակցությունների երկրորդ բաղադրամասը
հանդիսացող բայերը չեն փոխում խնդրառությունը և մնում են որպես անցողական
բայ: Այսպես.ուժից գցել, գլխից հանել, քթից բերել, ճամփից հանել և նման այլ
հարադրավոր բայերը ինքնըստինքյան պահանջում են ուղիղ խնդիր լրացում:
Գործիական հարադիրով բայերում հարադիրն ու բայը հանդես են գալիս
գործիականի և բայի կապակցության շարահյուսական հարաբերություններով՝ աչքով

անել, գլխով անել, ձեռքով անել, մեխով գցել, տակով անել, սարով գցել, աչքով տալ,
գետնով տալ, երեսով տալ և այլն: Նկատենք, որ վերոնշյալ հարադրություններում
առավել հաճախված են տալ, անել, գցել ներգործական սեռի բայերը՝ աչքով անել,

գետնով տալ, քացով տալ… Նման հարադրություններում ևս ներգործական բայով
արտահայտված գերադաս անդամը փոխհարաբերության մեջ է մտնում իրեն լրացնող
գործիականով

բաղադրիչի

հետ

և

ստորադասված

բաղադրիչի

նկատմամբ

հիմնականում ունենում է այնպիսի շարահյուսական հարաբերություններ, ինչպիսիք
ունենում է նույն ներգործական համադրական բայը: Բարդության իմաստը
թելադրում են ինչպես հարադիրը, այնպես էլ հարադրյալ բայի սեռը: Փաստերի
քննությունը ցույց է տալիս, որ խնդիր-խնդրառու շարահյուսական հարաբերությամբ
բաղադրիչներով հարադրավոր բայերի գերադաս անդամը, հարադիր գոյականի
իմաստով,

ձևաբանական

պայմանավորված,

որոշ

և

շարահյուսական

կաղապարներում

առանձնահատկություններով

պահպանում

է

իր

սեռային
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պատկանելությունը, որոշ կաղապարներում հանդես է գալիս իմաստային այլ
նրբերանգներով, վերաիմաստավորվում է այլ խնդրառությամբ, և տեղի է ունենում
սեռային տեղաշարժ:
Հիվանդին գետնով էին տալիս (ն.ս.), ոտնահարում, փափուկ մսից քաշում (ԱԲԵ,
89): Աշխենը գլխով արեց (չ.ս.) և ժպտաց քնքուշ սիրո ժպիտով (ՆԴԵ, 615): Ո՞վ է

ձեռքով անում (չ. ս), ո՞վ, հեռվից անթիվ ձեռքերով (ՀԹԵ, 85):
Համեմատաբար

սակավ

են

գոյականի

ներգոյականով

կազմված

բայակազմական կաղապարները: Սրանցում առաջին բաղադրամասը ցույց է տալիս
գործողության, եղելության տեղը, արտահայտում տարածական հարաբերություն՝

մտքում դնել, մտքում պահել…Ինչպես շատ այլ բայակապակցություններում,
սրանցում նույնպես ներգործական բայը արտահայտում է բաղադրամասերի
ընդհանուր իմաստը՝ պահպանելով անցողականության հատկանիշը:
Կապիտան Ղազարը մտքում դրել էր (ն. ս.) իր սիրած փոխարքային օր առաջ
տեսնել (ԱԻԵ, 580):
Ամփոփելով ասենք՝ դժվար է նկատել, թե իմաստային տեսակետից որ
գոյականներն

են

հարադրավոր

բայերի

բաղադրիչդառնում,

և

որոնց

հետ

կապակցվելիս է բայը փոխում իր սեռային պատկանելությունը, որոնց հետ
կապակցվելիս՝ ոչ:
Համառոտագրություններ
ԱԲԵ - Ա. Բակունց, Երկեր, Ե., 1986: ԱԻԵ - Ա. Իսահակյան, Երկեր, Ե.,1987: ԴԴՎ - Դ.
Դեմիրճյան, Վարդանանք, Ե.,1987: ՀԹԵ - Հ. Թումանյան, Երկեր, Ե., 1978: ՆԴԵ - Նար-Դոս,
Երկեր, Ե. 1977:

Г. Л. Халатян. Применения глаголов действительного залога в
составных глаголах. В
процессе исторического развития языка грамматическое управление и залог глагола подвергаются
изменению. Сочетаемые глаголы, становясь глагольной составляющей сочетания, не всегда
сохраняют свой залоговый признак. Один и тот же глагол в действительном залоге в составе
сочетания может быть в одном случае в среднем залоге, в другом- сохранять действительный
залог, что обусловлено разными факторами. В статье мы, в основном,обсуждаем те сочетания,
где глагол сочетается с зависимым существительным в разных падежах, и придали важность

134

тем факторам, в завистимости от которых глагол в действительном залоге меняет или не меняет
свой залог.
G. L. Khalathyan. Voice expression of transitive active verbs in compound verbs.. In the process
of historical development of the language the voice and the syntactic consequence of verbs have
undergone certain changes. Correlative verbs becoming the component of the expression do not
always preserve their voice features. One and the same verb in the active voice can be used in the
middle voice in one case and preserve the active voice in another which is justified by various factors.
In this article we mainly discuss the expressions in which the verb is combined with the noun in
various cases. We also emphasize the factors depending on which the verb changes or does not
change its voice.
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ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Վ. ԹՈԹՈՎԵՆՑԻ «ԿՅԱՆՔԸ ՀԻՆ ՀՌՈՎՄԵԱԿԱՆ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎՐԱ» ՎԻՊԱԿԻ ԼԵԶՎՈՒՄ

Բանասիր. գ.իտ. թեկնածու, դոց. Մ. Խաչատրյան
Հայոց հոգևոր, մտավոր մշակույթի անձնադիր դավանող և նախանձախնդիր
Վահան Թոթովենցը՝ «անբասիր մի սիրտ, թևավոր մի հոգի» /Վ. Փափազյան/, իր
ժողովրդին թողել է հարուստ և բազմաժանր գրական ժառանգություն, որը, սերվելով
արևմտահայ գրականությունից, հենվում է ոչ միայն նրա ավանդույթներին, այլև
խարսխվում է սփյուռքահայ և խորհրդահայ հոգեբանության և կենսափորձի վրա:
Թոթովենցի թողած արժեքների մեջ թեմայի և լեզվական կատարելության
առումով առանձնահատուկ է «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի վրա»
վիպակը, որը հայրենի գավառական աշխարհի նիստուկացի, բարքերի, նրանցում
ապրած

հարազատ

ու

սիրելի

մարդկանց,

ընդհանրապես

հասարակության

ամենատարբեր խավերի կեցության գեղարվեստական տարեգրությունն է: Բացառիկ
վարպետությամբ են կենդանգրված ծննդավայր Մեզրե քաղաքը, Խարբերդից Մեզրե
տանող

մայրուղին՝

«հին

հռովմեական»

ճանապարհը,

և

այնտեղ

գտնվող

հայրենական տունը՝ իր հեքիաթական ագարակով, որի «մարմարյա ավազանի
եզրին» «աղավնու սպիտակ թևերի վրա» է անցել դրանց գովերգուի՝ Թոթովենցի
մանկությունը: «Գիշերը կապույտ երկնքից այնքա՜ն աստղեր էին թափվում նրա

պայծառ, աստղասարսուռ խորության մեջ», «Ցերեկն արեգակը լողում էր նրա
մեջ…»145:
Այսպիսի

այլաբերությամբ

է

Թոթովենցը

նկարագրում

իրենց

ագարակը

և

«Սարալանջ(ը), որ ներկվում է(ր), արևային արյունով (17)»: Բառերի նման անսովոր
զուգորդումներով

առաջացած

փոխաբերական

իմաստները

ընթերցողի

հոգին

ափեափ լցնում են անբացատրելի հույզով, որը լուսավոր է իբրև մանկության վերհուշ,
սակայն նաև տրտմությամբ, որը կարծես թաքնված է տողատակերում, և ընթերցողը

145

Վահան Թոթովենց, Երկեր, Ե., 1957, էջ 17: Այսուհետև էջերը կնշվեն փակագծերում:
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ներքին տագնապով նախապատրաստվում է այդ արարչական գեղեցկության՝
անդարձ կորած լինելու մորմոքին:
Ակներև

է,

որ

գեղարվեստական

խոսքի

առանձնահատկությունը՝

հուզականությունը, Թոթովենցն ապահովել է ճիշտ ընտրված լեզվաոճական միջոցի՝
փոխաբերության

հմուտ

գործածություններով:

Տեսաբանների

գնահատմամբ

փոխաբերությունը խոսքի գեղարվեստականացման գործում ամենամեծ դերն ունի.
«Գեղարվեստական մտածողության յուրահատկությունը բառական մակարդակում
թերևս ուրիշ ոչ մի միջոցով այնքան բնորոշ ու հարուստ արտահայտություն չի կարող
ունենալ, որքան փոխաբերության օգտագործումով»146:
Քննարկենք

փոխաբերությունների

գործածության

բնորոշ

օրինակներ.

«Դաշտում իմ աչքին խփում էին մինարեները և կաղամախիները, երկուսն էլ դեպի

երկինք էին թռչում, երկուսն էլ օրորվում էին մթնշաղում» (12):
Երկնամերձ գաղափարն արտահայտելու համար Թոթովենցը հրաշալիորեն
օգտվել է առարկաները բայով բնութագրելու միջոցից՝ դրանով ապահովելով խոսքի
սեղմությունը և պատկերավորությունը, սակայն նաև մանկան ընկալման և վերհուշի

հարուցած սրտառուչ հույզը: Այս զգացմունքային մթնոլորտի քնարականությունն
ավելանում է մթնշաղի պահով, որը խորհրդավորություն է հաղորդում դեպի երկինք
«թռչող» առարկաներին: Ընդհանրապես վիպակի լեզուն ընթերցողի հոգում հյուսում է
հայրենական եզերքի պատկերը՝ գիրկընդխառն այն անպայման տեսնելու տենչանքի

և դրա անհնարինության խռովքի հետ: Ահա խոսքի անանց գեղեցկությունը. «….
տիեզերանում է գիշերն աստղահնչուն, ծառները սլանում են դեպի երկինք, և բոլոր
ծաղիկները

սարսռում

են

ու

շշնջում»

(173):

Սարսուռներով

ու

շշնջոցով

անձնավորելով ծաղիկները՝ Թոթովենցն ասես նրանց միջոցով պատմում է հարազատ
բնաշխարհի անավարտ մնացած ասքը և ավանդում սերունդներին՝ կորստից փրկելու
հույսով:
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Ս. Մելքոնյան, Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Ե., 1984, էջ, 93:
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Քանի

որ

փոխաբերության

հիմքում

այլաբերությունն

է,

թվում

է՝

իրականության արտացոլման տեսակետից փոխաբերությունը, այնուամենայնիվ,
առաջնային նշանակություն չի ունենալու: Սակայն վիպակում իրապայմաններն
անվրեպ արտացոլելու հարցում փոխաբերությունն անկրկնելի դեր ունի, և նախ՝
դրանով է պայմանավորված զգացմունքների նրբին ալեկոծությունը, ինչպես՝ «…. մեր

դուռը բախեց մահը, բռնեց հորս ձեռքը, սեղմեց ջերմագին, և նրանք, մահն ու հայրս,
թևանցուկ դուրս եկան տնից, քայլեցին սպիտակ ձյունի վրայով» (20), մինչդեռ ձյան
վրա ոտնահետքեր պետք է թողներ սպասված Ձմեռ պապը:
Ընտանիքին պատուհասած տերզերական վիշտը Թոթովենցը ներկայացնում է
ժողովրդի մտածողությանը հարազատ փոխաբերությամբ. «Այդ բոլորի վրա փլվեց

կապույտ երկնակամարը» (20): Ընտրված բայերի փոխաբերական կիրառություններն
անզուգական գեղարվեստական արժեք ունեն, և այս օրինակում բայը նաև
բացահայտում է երկնակամարի ընկալումը հայ մարդու կողմից, ուստի նաև նրա

փլվելը՝

իբրև

ողբերգության

խորհրդանիշ:

Այդպես

է

նաև

բախել

բայի

գործածությունը (մեր դուռը բախեց մահը). գալիք վշտի զգացողությունը սարսուռ ու
տագնապ է հարուցում ընթերցողի հոգում: Նույն հարիմաստով է կազմված նաև

Ռեբեկայի

ողբերգական

ճակատագրի

առաջացրած

ցավը

պատկերող

փոխաբերությունը. «Այդ երկինքը խորտակվեց Ռեբեկայի լուսաբացի բարձր և

սպիտակ շուշանների վրա» (15): Երկնքի խորտակվելու մորմոքն ավելի տեսանելի է
դառնում ուղեկցող փոխաբերությամբ. փթթուն երիտասարդության անսպասելի
պատկեր՝ Ռեբեկայի լուսաբացի բարձր ու սպիտակ շուշաններ: Այդպես նաև

Վերոնիկայի՝ նույն ակունքներից ծնված ճակատագրական ցավը. «Վերոնիկայի գլխի
վրա ևս փլվեց երկնքի փիրուզը, փչեց անապատի մահաշունչ խորշակը, և նրա
մարմինը ծածկվեց ավազների տակ: Միայն առավոտյան աստղը մի քանի կաթիլ
արցունք թողեց նրա վրա …» (132): Կամ Վերոնի մասին. «Ես լսեցի, որ երկինքը
խորտակվել է քո պայծառ պարտեզների վրա» (65): Գործածված բայերը, գունային և
առարկայական խորհրդանիշերը, դարձվածքները, հակադրվելով և համադրվելով,
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տեսանելի են դարձնում արևմտահայ գավառաշխարհի բարքերի, մտածելակերպի,
իրադարձությունների զոհ անհատի անչափելի ողբերգությունը:
Բառերի,

ձևերի,

լեզվամիջոցների

ընտրությունը

վկայում

են

գրողի

վարպետությունը: Մոր մահը ապշեցուցիչ փոխաբերությամբ է ներկայացվում.
«Մայրս գնաց արևի հետ: Սպասում եմ առավոտին, ապասում եմ, որ մայրս ճչա նորից

արևի հակինթյա սրինգով» (28): Ընդհանրապես Թոթովենցի խոսքը արևային է,
արևաթաթավ. արևը միշտ առկա է պատկերավորության համակարգում: Մոր
կերպարին

անդրադառնալիս

Թոթովենցը

գեղագիտական

արժեք

ունեցող

փոխաբերություններով լուսավոր մթնոլորտ է ստեղծում, այդպես նաև՝ «Առավոտյան
երբ նայեցի մայրիկիս աչքերին և հոգով ընկղմվեցի նրանց պայծառության մեջ՝ նրա
ժպիտն օրորեց իմ հոգին» (26), և կամ մոր տեսիլքն անգամ լույսի տոն է արարում.
«Արևի միջից լսում եմ նրա (մոր) ձայնը», «Եվ բացվում է մի մեծ առավոտ, որի թևերը

ոսկեզօծում են իմ հոգու մռայլ ափունքները» և «Սավառնում է տիեզերական
ցնծությունը» (28): Հայտնի Արարիչ – արև, Արարիչ- մայր զուգադրությունը: Իրար
հաջորդող

և

միմյանցից

բխող,

տրամաբանորեն

շարունակվող

ծավալուն

փոխաբերությունները անընդհատելի հուզականություն են առաջացնում՝ արձակ
խոսքին հաղորդելով գրավիչ բանաստեղծականություն: Բանաստեղծության է
վերածվել հայտնի հատվածը. «Մայրը՝ դա հավիտենական, մշտաթարմ և մշտադալար

լիրիկան է, դա ոսկա ծառն է երկնքի կապույտ դաշտում բուսած» (էջ 27), կամ՝
փոխաբերություններով է պատկերվում նաև ցնծագին սիրո հորդմանը հաջորդող
ցավը. հեղինակ-հերոսը զրկվել է մայրական «մարմնի արևային խորությունից»,
ուրեմն

իջնող

վերջալույսը

գեղարվեստական

խոսքում

վաղուց

հայտնի

բանաստեղծական-ոճական արժեքը չպիտի ունենար. «Իջնում է թանձրակարմիր և

մեծաթև մի վերջալույս իմ ճակատի վրա» (27): Թանձր կարմիրը թանձր վշտի
խորհրդանիշ է դառնում և դրական հարիմաստ չի արտահայտում. դա նրա ճակատին
իջած ցավն է, որ հաջորդող փոխաբերական պատկերում ավելի է ընդգծվում. «Կոծում
են հողմերը: Աշխարհը ցուրտ է: Փակեցեք դուռը աշխարհի դեմ» (270):
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Տրամադրությունների ու զգացմունքների փոփոխությունն ու զարգացումը
իրականացվում

են

փոխաբերությունները,

համապատասխան
մանավանդ

լեզվական

դուռը

փակելու

միջոցներով,

և

ընտրված

դարձվածային

իմաստը

վարպետորեն ընտրված են բանաստեղծություն հարուցած ամենահին կերպարի՝
մայր առեղծվածի էությունն արտահայտելու, մեկնաբանելու և անմայր աշխարհի
անկարեկից սառնությունն ու դատարկությունը բացահայտելու համար:
Հայտնի է, որ փոխաբերությունը նմանության հիման վրա է կառուցվում,
սակայն նմանությունը կարող է անձնական ընկալման, երևույթներին պատկերավոր
մտածողության

դիտակետից

մոտենալու

արդյունք

լինել

կամ

աշխարհը

բանաստեղծորեն ընկալելու հետևանք: Այդպես է Թոթովենցը ներկայացնում, օրինակ,
իրենց աշխարհ գալը: Ներքին երկխոսությամբ դիմելով Ձայնիկ քրոջը՝ գրում է.

«Քեզանով վերջացավ, կապուտաչյա իմ քույր, նրա /մոր/ կողերի խայտանքը, ընդմիշտ
լռեց նրա քնարը» (63):

Քնարի հնչյունների և մանկանց ծնունդների նմանությունն

գեղեցիկ է և ընդգծում է այդ ամենի հանդեպ հեղինակի քնարական ապրումն ու
վերաբերմունքը:
Հեմամատենք վերևում քննարկված երկնքի, երկնակամարի իմաստային
առնչությունները՝ դրանց դրական և բացասական առումներով: «Աղվընիկ խաղցնող»
Ակոբը միջավայրում դրական վերաբերմունքի չի արժանանում, ավելին՝ դստեր
համար նրա զբաղմունքը ճակատագրական է: Սակայն նրա մազերի սպիտակելը
ներկայացնող նրբորեն ընտրված փոխաբերությունը հուշում է, որ հեղինակը նրա
նկատմամբ համակրանք է տածում. «Թափվեց տիեզերքի ձյունը նրա գլխի վրա»:
Իմաստի

բացահայտմանը

նպաստում

է

նաև

հաջորդող

հականիշ

իմաստ

արտահայտող փոխաբերություն-պատկերը: «- Վու՜յ, ձյունը մաղվի գլխիս, աղջիկս

աղվընիկ խաղցնողի՞ն տամ»: Այդպես նաև հայտնի «մոխիր մաղել» դարձվածքի
գործածությամբ Թոթովենցը բացահայտում է Ակոբի ողբերգությունը փոխաբերական
պատկերում. «Ներքևում այդ ալեխառն գլխով մանուկը լաց էր լինում, թափում էր

կոպերը այրող արցունքներ: Իսկ երկնքից մաղում էր մանիշակագույն մոխիր
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աշխարհի վրա» (171): Կերտած օքսիմորոնները և գույների գեղագիտության մեջ
մանուշակագույնի արտահայտած խորհրդանշային իմաստն ամբողջացնում են
բնության

զավակի

հոգու

ցավի

և

այդ

զավակի,

աշխարհի

ու

երկնքի

միասնականության գաղափարը:
Ընդհանրապես
փոխաբերությունների,
գաղափարական

վիպակի
նաև

դիպաշարը

զարգանում

պատկերավորման

փոխկապակցված

այլ

գործածությամբ:

է

մակդիրների

հնաքների
Այսպես,

և

իմաստայինսուլթանական

դահիճները գլխատել են երկու թուրք հեղափոխականների:
Տիրում է մահագույժ լռություն. «Որքան մոտենում եմ մեծ հրապարակին,

այնքան խորանում է լռությունը» (133): Մեծ աղետին հաջորդած լռությունը խախտում
է միայն §վսեմորեն վայրենացած նայվածքով¦ Ֆուադ բեյը, և «իջնում է նորից

լռությունը՝ ծանր, ծանր»/134/: Այդ ամենից ծնվում է անձնական ապրումը. «Խեղդում է
ինձ այդ լռությունը»: Այստեղ փոխաբերությունն ավելի շատ բովանդակային, քան
ոճաստեղծ արժեք ունի:
Լռության

չարագուշակությունը

հատկապես

շեշտվում

է

հակադրույթ-

փոխաբերությամբ. «Առավոտ: Գորշ, մռայլ երկինք, բայց ձյունն ամբողջ գիշեր թափվել

է, ծաղկել երկիրը շուշաններով» (132): Այս ամենից ծնված տրամադրությունը ևս
անսպասելի փոխաբերությամբ է տրվում. «Ուզում եմ ճչալ, բայց շղթայված եմ

լռությամբ»

(134):

Լռությամբ

շղթայված

լինելն

ընդգծում

է

իրադրության

լարվածության անընդգրկելիությունը:
Արվեստի բացառիկ ուժով է Թոթովենցը խտացրել արյան, սարսափի ու ոճիրի
«իշխանների» պարտադրած մահագույժ լռությունը, մինչդեռ ձյունը կյանքի ու սիրո
ճերմակ շուշաններով էր ծաղկել երկիրը…
Մեկ

այլ

դիպուկ

բառընտրությամբ

Թոթովենցը

բացահայտում

է

հասարակության վերաբերմունքը իրականության հանդեպ. Իսկ «Լուրն ինչքան

տարածվում էր, ատելությունն այնքան խորանում էր ու փրփրում» (135):
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Նույն նպատակադրմամբ հաճախ նման դեպքերում նա համադրում է միևնույն
բառի բուն և փոխաբերական կիրառությունները, ինչպես՝ այգեկութի «ցուրտ

գիշերներին խարույկ էին վառում ամեն մի այգում». խարույկի պատկերի
փոխաբերությամբ արտահայտվում է սիրահար երիտասարդների հոգեվիճակը. «….

վառվում էին և նրանց սրտերը» կամ՝ «…. վառում էին հավիտենական խարույկը՝ սիրո
խարույկը» (104): Այդպես էլ նույն ապրումները ներկայցնող այլ փոխաբերություններ՝
«աչքերը բոցավառվում են» (65), «ողկույզների տակ բոցավառվող սեր» (105)/,
«Բահրիեն, գարունքից կրակված» (129) կամ՝ «Բացի իմ քույրերից, կային նաև ուրիշ

աղջիկներ, որոնք ծաղկում ու վառվում էին իմ մանկության ափերի վրա» (64):
Իսկ թշնամացած եղբայրների մասին գրում է. «Այդ օրից երկու եղբայրները

խուսափում էին իրար հանդիպելուց, բայց չխուսափեցին խարույկը հրահրելուց» (79):
Այդ փոխաբերությունը մեր ժողովրդի մտածոսության լեզվատարրերից է:
Հայտնի է ածականի դերը գեղարվեստական խոսքում. առանց ածականի
խոսքն անշուք է, «աղքատ», «մերկ», սակայն փոխաբերական իմաստով գործածված
գոյականը ոճաստեղծ նշանակությամբ չի զիջում, գերազանցում է նրան, և
անփոխարինելի է բանահյուսվածքում:

Եղբոր՝ Լոլոյի՝ կարոտից արտասվելը

Թոթովենցն այսպես է ներկայացնում. «Ես տեսա, որ Լոլոյի պայծառ աչքերը թացացել
էին արցունքի տեղատարափից» (60):
անջնջելի

տպավորություն,

այլև

Տեղատարափ բառը ոչ միայն թողնում է

արտահայտում

է

անսահման

կարոտ

ու

հայրենաբաղձություն:
«Արծաթե լուսին» ասվել է: Թոթովենցը գրում է. «…. Բարձրանում և

կապույտում լողում է մի արծաթյա թաս՝ մեջը լիքը նոր կթած կաթով…» (173): Սա այն
տիեզերացող գիշերվա պատկերն է, որը գրողն ընդմիշտ պահեց իր տեսիլքներում և
երբեք չընկալեց իբրև անցած պատմություն, այդպես նաև ծննդավայրը, հայրենի
ագարակը, «Այժմ ես կուզեի հանգչեցնել իմ հոգնած գլուխն այդ երկնքի կապույտ

մարմարին և լսել այն երգը, որ հեղեղում են ծառերը, առվակներն ու աստեղերը»(173):
Թեև բայի ներկա ժամանակաձևը ստեղծում է ներկա իրականության պատրանք,
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սակայն ըղձանքի բայը՝ կուզեի, անընդմիջելի է դարձնում այդ ամենը այլևս երբեք
տեսնել չկարողանալու զգացողությունից ծնված ցավը:
Թոթովենցի
գեղեցկություն,

խոսքին

անսովոր

անվերջ

հուզականություն,

պատկերավորություն

են

անհամեմատելի

հաղորդում

վերացական

գոյականների փոխաբերական կիրառությունները: Սրանով դառանլով ինչ-որ չափով
ակնառու՝

դրանք,

այնուամենայնիվ,

անսովոր

առնչություններով

արտակարգ

տպավորություն են թողնում, գրավչություն հաղորդում խոսքին, ընթերցողին ևս
մղում մտքերի թռիչքի:

Վերոնիկայի կուսական մտածողությունն

ակնարկում է

փոխաբերությամբ. «Նա ման է գալիս դեռևս անմեղության կապույտ բլուրների վրա:

Իհարկե, նրա կրծքում ևս շշնջում է բնությունը ինչ-որ դյութիչ, կախարդական երգ…»
/131/: Բնության անձնավորմամբ է ներկայացնում զգացմունքների ծաղկումը:
Հաճախ

ողջ

բովանդակությունն

արտահայտվում

է

իրարահաջորդ

փոխաբերություններով, որոնք, սակայն, չեն ծանրաբեռնում խոսքը. «…. Բայց քանի

օրերն անցնում էին, քանի հալչում էր ամառվա ոսկին, քանի քամին շոյում էր իմ
ճակատը և անց կենում, խորը տխրություն էր իջնում իմ հոգու վրա: Մի երեկո, երբ
նստած էի կտուրին…. երեկոյան այն պահին, երբ երկնքից վազում են ծիրանագույն
առվակներ, վազում, թափվում են մի վիթխարի և բոսորավառ ծովում, մայրս
բարձրացավ կտուրը» (85): Այս փոխաբերություններից գոնե «արևմարի» պատկերը
գեղեցկափայլ է, նոր ու անկրկնելի: Ընդհանրապես բնության հանդեպ հրճվագին
սիրո հենքով կերտված փոխաբերական կառույցների միջև ընտրություն կատարելը
դժվար է . մայրամուտի մեկ այլ դյութիչ պատկեր . «Տակավին չի մթնել, հորիզոնը

բռնել է բաց կարմիր հրդեհ…» (77), արևագալը՝ «Արևը լողում էր հասկերի վրա»:
«Արևը զարթեցրեց դաշտում նոր բուրումներ, որոնք թաքնվել էին գիշերվա ծոցում:
Զարթեցին և գույները» (87): Արևային է ու արևոտ թոթովենցյան «քնարը» . «…. արևը
ծաղիկներ է հյուսել գետնի վրա…» (129), «Արևը դեռ չի թաղվել հեռավոր սարերի
ետևը, քիչ տեղացող անձրևը մաքրել է երկրի դեմքը» (158):
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Արձակ խոսքը սովորաբար պատկերավորությամբ զիջում է բանաստեղծական
հորինվածքին, հատկապես փոխաբերության առումով, սակայն արևի կենսատու
ջերմությունը Թոթովենցը միանգամայն բանաստեղծական փոխաբերությամբ է
ներկայացնում. «Այդ հին երկրում արևը ճչում է մրգի հատիկներով, հողը շնչում է

անսպառ խոտով…» (173):
Հաշված փոքրաքանակ բառերով կերտված են խոսուն պատկերներ:
Դեռ վաղնջական անցյալում է մեծն ասել, թե խոսքի ուժը քիչ բառերով շատ
բան արտահայտել կարողանալն է (Պլուտարքոս): Գրողը գործածում է նաև արդեն
սովորական դարձած, հանրությանն իրենց իմաստներով հայտնի, մշտական
փոխաբերություններ,

որոնց

գեղարվեստական

արժեքն

այս

պարագայում

պայմանավորված է գործածության վարպետությամբ՝ դրանք նորովի հնչեցնելու,
խոսքի որևէ պահանջ բավարարելու առումով: Գոգոյին /տան գլխավոր ծառային/
անհատականացնում է մոր խոսքով. «Այս տան համար Գոգոն մեզմե ավելի է

մտածեր… տան պատերուն ամեն մեկ քարը անոր ձեռքը կճանչնա» (45):
Անձնավորումը ծառայում է կերպարի անհատականացմանը: Հարաբերությունների
փոփոխությունը վշտացրել է Գոգոյին. «Գոգոն լցվեց դառն վշտով…» (44): «Վիշտը

կաթիլ առ կաթիլ լցվեց նրա աչքերում, դեմքի ամեն մի խորշոմում, ամեն մի կնճիռում,
վիշտ, որ ծովանում է մարդու դեմքի վրա սրտի կոտրվելուց» (44). հոմանիշները,
կրկնությունները,

անհամատեղելի

իմաստների

(դեմքի

վրա

և

ծովանալ)

համադրումները, դարձվածքը միասնաբար կերտել են հոգեբանական դրամայի
անմոռանալի պատկեր:
Խոսքի պահանջով պայմանավորված՝ Թոթովենցը դիմում է նաև «նրբին

հեգնանքին», ինչպես՝ «Նրանք սկսեցին ըմբոստության նշաններ ցույց տալ Գոգոյի
բռնապետության դեմ, սկսեցին ծաղրել նրա դիրեկտորությունը…» (43): Գևորգ եղբոր
հանդեպ նույնպես ծիծաղը բարի է . նրա թուլությունը չամիչն է, և եղբայրը հիշում է .

«Չամիչը՝ դա երազի կապույտ թռչուն էր» (58), կամ՝ «Գևորգն աչքերը բաց էր անում,
տենդի մեջ անգամ զգում էր չամիչի թովչանքը» (59), մինչդեռ ոչ համակրելի հորաքրոջ
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հանդեպ կիրառել է երգիծանք. «…. Կրծքի անմիջապես տակից սկսվում էին նրա

սրունքները, որոնք այնքան էլ երկար վար չէին վազում, շուտով հասնում էին գետնին»
(33):
Նույն երանգավորումն ու նպատակադրումն ունեն նաև չափազանցական
իմաստ ունեցող փոխաբերությունները, ինչպես՝ «Մտածում էի բարձրանալ ծառը և

ազատել թռուցիկը, բայց հանկարծ հորս էշի զռոցը պայթեց փողոցում» (83): Խոսքի
պահանջով

պայմանավորված՝

եղբայրների՝

Վահանի

փոխաբերությունը.

«….

ու

բոլորովին

Հրաչի

այլ

բախումն

Պատանիների

բովանդակություն
արտահայող

մայրը

վազեց

ունի

երկու

չափազանցական

ներքնահարկը,

գտավ

Վերոնիկային խողխողված, հոշոտված, իսկ երկու պատանիներին՝ անտառային՝
գազանների զարհուրելի պայքարում» (81):
Հին հռովմեական ճանապարհի վրա ծավալվող կյանքի մասնակիցները
իդեալականացված չեն՝ չնայած այդ կյանքի հանդեպ մեծ սիրուն և անանց կարոտին:
Վիպակի

հորինվածքում

բազմակողմանի
ներկայացված

իշխող

արտացոլմանը:
են

մարդկանց

քնքշանքը
Բնության

հետ

չի

խանգարել

«շնչավոր

ու

առնչություններում:

իրականության

անշունչ» տարրերը
Հակոբի

և

Մարանի

«ընկերությունը» փոխաբերաբար այսպես է ներկայացվում. «Նրանք իրենց հետ տուն

էին

բերում հեռավոր դաշտերի թարմությունը, բերում էին իրենց հետ աստղերի

ձայնը», և այդ «ձայնը կախվում էր մեր տան բոլոր պատերից, անկյուններից,
առաստաղից և պարտեզի բոլոր ծառերի ճյուղերից» (50): Այսպիսին է եղել հեղինակի՝
նկարագրված

իրականության

ընկալումը,

այդպես

նաև

«շնային

սիրո»,

արտահայտությունն անձնավորմամբ. «Շները ողջունում են իմ առավոտը» /132/:
Ուշագրավ է գրողի խոհը աղավնիների մասին. «Ի՞նչ կապ ունեին աղավնիները

մարդկանց պատվի, դիրքի և չարության հետ»: Հարցումով արդեն բացահայտվում է
հասարակության վերաբերմունքը «աղվընիկ» պահողի նկատմամբ, չէ՞ որ «աղավնու

կաթնագույն թևերի տակ արյուն կար և մահ» (161), մինչդեռ. «նրանք ճախրում էին
արևի շողերի ծովում, շողերի հեշտագին ալիքներում, ինչ փույթ, թե ներքևում մարդիկ
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արյուն էին թափում և թափած արյան հանցանքը փաթաթում իրենց սպիտակ և
անմեղ վզերին» (161), «իսկ երբ արևի շողը կաթկթում է հեղուկի նման, կտուցներն
այրվում են սիրուց….» (159), և այսպես եղել է ու կլինի . «Աղավնիները թռան դուրս
ուրախ համերգով» (158): Խոսքի գեղագիտության և բառի արժեքի զգացողության
կատարյալ օրինակ է:
Կիրառելով անձնավորման՝ խոսքը բանաստեղծականացնող միջոցը՝ նա
կենդանագրել է մանկության ու պատանեկության լուսավոր ժամանակները, ինչպես՝
«…. Վերջալույսին …. Ստվերները խառնվում էին գետնից բարձրացող մութի թևերի
հետ»/76/, կամ՝ «Սայլերի ճռռոցը օրորում էր մեզ, մենք վարժ էինք այդ երաժշտության,
նրանք հեռվից գրկում էին մեզ, խորացնում մեզ մեր արշալույսի թեթև, խուսափուկ և
երերուն երազում» (72), իսկ երեկոյան «…. Փողոցը հորանջում է, քունը տանում է,
հոգնած է» (77), կամ՝ «մեր տնեցիները մեկիկ–մեկիկ կտուրն են բարձրանում…,
որպեսզի միջօրեի շոգը փախչի մեջներից» (78): Դարբնի՝ իր պատկերացմամբ
հերոսական աշխատանքի պատկերը չի մոռացվում . «…. Կրակը կատաղում է,
որովհետև ջղայնացնում են նրան», իսկ դարբինն էլ «առնում է ծանր մուրճը և ընկնում

շիկացած երկաթի վրա համառությունը կոտրելու համար» (72):
Հայրենական

երերքի

հանդեպ

խանդավառ

սիրո

և

այն

գոնե

մտապատկերներում անխաթար պահպանելու տենդագին ձգտումից են ծնվում
վիպակի լեզվի գեղագիտաական մթնոլորտը ձևավորող անձնավորման բազմաթիվ
պատկերներ, ինչպես՝ «Հեռուն՝ Մաստառի գագաթին, դեռևս ձյունը համառում է,

դիմադրում է…», բայց «արևը հաղթանակում է ծաղկավառ, կանաչավառ դաշտում»
(71), իսկ «ցորենի անսահման դաշտում» կարծես վերանում են երկրի և երկնքի
սահմանները . «Երկինքը գնալով ցածրանում էր, աստղերը թափվում են մեր աչքերի

մեջ: Ջինջ լռությունը խանգարում էինք միայն մենք և ընկնող ասուպները»: Մարդը
պապանձվում է կարծես, և ծնվում է զարմանալի զգացողություն . «Լռությունն ավելի

լռեց, երկինքն ավելի ցած իջավ» (86): Հասկանալի է գրողի տենչանքը . «Ուզում եմ, որ
ամեն ինչ կանգ առնի, ինչպես որ կա՝ երկինքն աստղերով, հողը՝ հասկերով,
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լռությունն իր ջինջ կապույտով» (87): Նույնիսկ, երբ «քնի քնարն օրորում է
հոգնածությունը», և իրականության ու պատրանքի սահմանները վերանում են.
«Սահմանագծերը գրկել են իրար», դարձյալ անընդմիջելի հնչում է «հոր արյան երգը»,
որը «կարկաչում է երազներում», և դա այն երգն է, - գրում է Թոթովենցը, - որ արևն է

երգում, երգում է յուրաքանչյուր փոքրիկ խոտ, երգում է լուսնի ամեն մի պայծառ շող,
որ թափառում է մեր պարտեզի վարդերի կածաններում» (172): Երգը խորհրդանիշ է
դառնում, և մի գոյական դառնում է «մտքի առկայացման հիմնական միջոց»147:
Հայրենի եզերքի սիրահարը, ապշահար արեգնածին գեղեցկությամբ, գրել, էր.
«Ես էլ ուզում էի երգել, երգել լիահնչյուն, արևալից և արևակոծ» (18): Եվ երգեց՝
ճարտարելով անզուգական լեզու՝ իր բնութագրմամբ՝ «թարմ և ճկուն»:
Նշենք, որ հին իմաստուններից ամենամեծի՝ փոխաբերությանը տված
գնահատականը միանգամայն բնորոշ է Թոթովենցի լեզվին. «Ամենից կարևոր է
հմտորեն օգտվել մետաֆորաներից: Պոեզիայի բոլոր գեղեցկություններից միայն դա է,
որ սովորել չի կարելի: Այն իսկական տաղանդի նշան է, քանի որ գտնել բնական
մետաֆորաներ, նշանակում է կարողանալ բնության մեջ նկատել առարկաների
նմանությունը»148:

Ամփոփումներ չունի:
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Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության տեսական հիմունքներ, Ե., 1990,
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Արիսոստել, Պոետիկա, Ե., 1955, էջ 202:

էջ 223:
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ՀԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ-ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ Ս. ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ «ՄԱՏՅԱՆ ԵՂԵԼՈՒԹՅԱՆՑ»
ՎԻՊԱԿՈՒՄ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու Ի. Ա. Մարգարյան
Ս. Խանզադյանի «Մատյան եղելությանց» վիպակը արժեքավոր է ոչ միայն հայ
գրականության մեջ իր գեղարվեստական յուրահատկություններով, այլև լեզվական
իրողությունների բազմազանությամբ149:
Սույն աշխատանքում քննվում են վիպակի հարադրական կազմությունների
բարբառային-խոսակցական դրսևորումները, որոնք հատկանշվում են հեղինակային
նրբիմաստների կիրառությամբ:
Վիպակի լեզվի ժողովրդայնությունը պայմանավորված է ժողովրդական բառ ու
բանի անսպառ հնարավորությունների տեղին օգտագործմամբ, խոսքի սեղմությամբ
ու պարզությամբ: Գրողի գործածած բարբառային-խոսակցական կազմությունները
հերոսների բերանում հղկված են. «բարբառն օգտագործվում է «քննադատաբար»,
վարպետորեն»150:
Գործածության
հարադրությունները

հաճախականությամբ
(հիմնականում

աչքի

են

ընկնում

հարադրական

բայերը),

բայական
որոնց

ինքնատիպությունը ոչ միայն դրանց բարբառային-խոսակցական կիրառությունն է,
այլև

իմաստային

Վերլուծական

բազմազանոությունն

կառույցների

մեջ,

ըստ

ու

խոսքի

պատկերավորությունը:

բաղադրիչների

խոսքիմասային

պատկանելության (բայական և անվանական), ելակետային միավորն է բառբաղադրիչը151:
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Ս. Խանզադյան, Երկերի ժողովածու, հ. 5, Ե., 1983, էջ 473-615:
Գ. Խալաթյան, Ավ. Իսահակյանի խոսքարվեստի ժողովրդայնությունը //
§Հայագիտական հանդես¦, Ե., 2008, 2-3 (8-9), էջ 3:
151
Լ. Հովսեփյան, Բառակազմության տիպեր, եղանականեր և միջոցներ //
§Ջահուկյանական ընթերցումներ-2009¦, Ե., 2009, էջ 107:
150
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Հարադրական բայերի տարաբնույթ կազմություններն ապահովում են վիպակի
բարբառախոս հերոսների կենդանի ու անմիջական խոսքը, օր.՝ «Ճե՛լ արա,
որդի՛….լույսը բացվում է» (արագացնել) (էջ 476), «Այնպես էր լոք-լոք անում, զռզռում»
(ոստոստալ) (էջ 492), «Սպիրտի գլխին կարդա, որ տանը մնացած իրա թեորիան

տեղաց անի» (տեղավորել) (էջ 533), «Կուռը տվեց, հորթը հորթատնից շունչը վրան
հանեց» (ձեռքի հմուտ շարժում) (էջ 506), «Պարեն-պաշար կապած, զինքը տվեց Սրեդի
Ազի» (գնալ) (էջ 499), «Մյուս օրը շալակն ավելի ծանր էր անում Ներսեսը» (էջ 534):
Այդպես և՝ պար ածել, ճոճք անել, շաղ տալ, կոխ բռնել, զգույշ կաց, աղաչան անել և
այլն:
Վիպակում կիրառության ինքնատիպությամբ առանձնանում են դարձվածային
արժեքով բայական հարադրությունները, որոնք, հեղինակը մասնակի փոփոխության
ենթարկելով,

կերտել

է

նոր

միավորներ:

ժողովրդախոսակցական

լեզվում

տարածված, բարբառներում արձանագրված բայական հարադրությունների ու
հեղինակային
ակնառու

կազմությունների

դարձնելու

առանձնացումներով՝
տարբերությամբ,
նույնությամբ,

գործառական-ոճական

միտումով
ըստ

ըստ

ձևական

բայ

փորձենք
կազմի

բաղադրիչի

տարբերություններն

ներկայացնել

պայմանական

նույնությամբ,

բայց

իմաստային

տարբերությամբ,

բայց

իմաստային

որոնց անվանական բաղադրիչը երեբեմն բարբառային

փոխառյալ

բառ է, և հարադրություններ, որոնք կազմությամբ և նրբիմաստային գործածությամբ
անհատական-հեղինակային են:
Այսպես՝

ա)

բայ

բաղադրիչի

տարբերությամբ,

բայց

իմաստով

նույնը

հարադրություններ (այսինքն՝ խոսակցական լեզվում հայտնի հարադրությունները
վիպակում գործածված են հարադիրների տարբերությամբ, բայց իմաստային
նույնությամբ). օր.՝ գազան դառնալ՝ «Բարև ես տվել, գնա բանիդ, էլի~: Գազան ես

դառնալու ինձ խժռե՞ս» (էջ 482), կա գազան կտրել-ը՝ գազանանալ, կատաղել,
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գազազել նույնիմաստ նշանակությամբ152: Նման կազմությունները «դարձվածային
նշանակություն են ստանում առավելապես բայական բաղադրիչի (օր.՝ կտրել, դառնալ
(գազան դառնալ//կտրել), ուտել (ծեծ ուտել)) շնորհիվ»153: Վիպակում գազան դառնալ
կապակցությունը չունի փոխաբերական իմաստ, հակառակ սև թուղթ դառնալ
(պատերազմում զոհվել) կազմության, որը բայական բաղադրիչի շնորհիվ ձեռք է
բերել դարձվածային արժեք. «Ինչի՞ սև թուղթ դարձար, Ներսե~ս, անգո՛ւթ զավակ» (էջ
608): Խոսակցական լեզվում նույնարժեք տարածում ունի մարդ դառնալ-ը (օր.՝ մարդ

ես դառել, վրաս խոսում ես):
Մարդ մաշկել՝ «Դատախազ եղբորովդ ես մարդ մաշկում» (կողոպտել) (էջ 495),
ԴԲ-ում հանդիպում է մաշկահան անել-ը (էջ 410): Մարդ մաշկող դարձվածային
արժեքով հարադրությունը հեղինակը կերտել է վիպակի հերոս Կաշի Ալեքսանին
բնութագրող

կաշի

համաբանությամբ:

մաշկող,

եղբորն

էլ

կմաշկի

և

այլ

կազմությունների

Իզը բռնել՝ «Էս առավոտ իզը բռնեցի, գնացի» (էջ 552), կա՝ իզը

ընկնել՝ հետքը գտնել, մեկի հետքերով գնալ (ԴԲ, էջ 244): Բարբառներում առավել
տարածված է իզ ու թոզ բաղհյուսական բարդությամբ կազմված իզ ու թոզը կորչել՝

կտրվել՝ չերևալ՝ չլինել հարադրությունները (ՀԼԲ, հ.2, էջ 165): Չրթմա խփել՝ «Ամեն
քայլ գցելիս, իր ոսկրացած մատներով չրթմա էր խփում» (էջ 491): Բնաձայնական
արմատով կազմված հարադրություն է՝ չրթիկ՝ բութ մատը և միջնամատը ուժեղ իրար
քսելով առաջացած չրթ ձայնը154: Գործ սարքել՝ «Մեր խեղճ ու անմեղ Փոստատար
Նիկոլի դեմ էլ Հիմնարկ Ղևոնը գործ սարքեց» (էջ 600), գործ շինել՝ անօրինական
ճանապարհով որևէ գործ կարգավորել (ԴԲ, էջ 176) դարձվածի համաբանությամբ
ստեղծված հեղինակային կազմություն է: Երես-երես լինել՝ «Ադունց Պետրու աղջիկը
նրա հետ երես-երես է լինում. –Ես էլ կգնամ, տրիկոտաժի ֆաբրիկայում կաշխատեմ»
(էջ 566), արմատի կրկնությունը նպաստել է դարձվածի կազմությանը՝ ընդգծելով
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հերոսուհու համառությունը: ԱՀԲ-ում արձանագրված է երեսին ասել-ը՝ դեմ առ դեմ,
ճակատ առ ճակատ ասել, չքաշվել155: Գորիսի խոսվաքում առավել տարածված են՝

իրէս-իրէս ինէլ, իրէս անել, իրէսավ տալ, իրէս քիցէլ ձևերը156:
Կան կազմություններ, որոնց հարադիրը փոխառյալ բարբառային տարբերակ է,
ինչպես՝ շառ (արաբ.՝ փորձանք) դնել՝ «Պետական հիմնարկի՞ն ես շառ դնում, փոշի՛»
(էջ 495), կա՝ շառով տալ, սրանց նրբիմաստային տարբերությունը պայմանավորված
է բայական հարադրով, որը դարձվածային արժեք ստանում է փոխաբերական կամ
այլաբերական իմաստով գործածելու դեպքում157. առաջինը մատնանշում է մեղադրել

լուրջ հանցանքի մեջ, աններելի հայտարարություն անել, իսկ երկրորդը՝ զրպարտել,
վատաբանել (ԴԲ, էջ 460): Նույն մոտեցումն է նկատվում հերսից (հիրս-արաբ.՝
բարկություն, զայրույթ) ճաքել՝ «Զաքարը քար էր շպրտում նրա ետևից ու հերսից

ճաքում, որ քարը չի հասնում գող շանը» (էջ 505) և հերսը ելնել՝ չարանալ, բարկանալ
(ԴԲ, էջ 358), թազի (պրսկ.՝ շուն, շատ նիհար) լինել՝ «Ես պատրաստ եմ Հայրապետ
Մինայիչի համար գյադա չէ, շուն էլ լինել, թազի էլ» (էջ 497) և թազի դառնալ՝ շատ
նիհար158 հարադրություններում:
բ) Ձևական կազմով նույնը, իմաստով՝ տարբեր հարադրությունները, օր.՝
գրաբարյան փոթ՝ կտորի ծալք բառը փոխաբերաբար գործածվել

է փոթ մնալ՝

մանակուն դառնալ հարադրությամբ. «Այդ հայավարի «ճելը» փոթ մնաց նրա տան
վրա» (էջ 486), կան փոթ (փուտ) մնալ, դնել ձևերը՝ թերություն, պակասություն
վերագրել, վատաբանել իմաստներով159: Պատ տալ՝ «Ոտքս ձիուս օրզանգումը դրի,
մինչ էն մեկը պատ տալս, հասա Շիշ թափա» (բարձրանալ) (էջ 531), հետաքրքրական
է, որ հարադրության փոխաբերական իմաստը բխում է Հ. Աճառյանի Արմատական
բառարանում արձանագրված պատուածել «վրայէ վրայ ընել, պատել» (հ. 4, էջ 33)
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նշանակությունից: ԴԲ-ում պատ տալ-ը նշված է §փաթաթել, շրջապատել, պտույտ
կատարել¦ իմաստներով (էջ 497):

Աչքը չճպել՝ «Ճակատին ատրճանակ բռնես՝ աչքը չի ճպի» (չվախենալ,
համարձակ լինել) (էջ 540), այս կազմությունը հայտնի է աչքը խփել ու բանալ, թարթել
իմաստով (ԴԲ, էջ 44) և այլն:
գ) Հեղինակային բայական հարադրություններ, որոնց մի մասը հատկանշվում է
հարադրյալի անկախ գործածությամբ, օր.՝ ժողովրդախոսակցականում ակտիվ
գործածություն ունեցող տրնգի160, փափախ, աչքը բռնած (տեսած, հավանած, ԴԲ, էջ
41) բառային ձևերը, հեղինակային նորակազմություններում ամբողջությամբ վերցրած
փոխաբերաբար գործածվելով, զուգահեռաբար ձեռք են բերում դարձվածի արժեք161:
Այսպես՝ տրնգի պարել-ը գործածված է հերոսների՝ գարեջրից արբելով քայլել
չկարողանալու, ոտքերը իրար ընկնելու նկարագրության ժամանակ. «Որ խմում ես,
ոտքերդ իրենք-իրենց տրնգի են պարում», «Բայց թող այդ տրնգի պար ածող խմիչքի
գործարանը տանեն» (էջ 576): Փափախ անել (հափշտակել, գողանալ). այս
հարադրության ստեղծումը կապված է ոչ թե համանուն հերոս Փափախ Ավագի
անվան հետ, այլ վատ սովորության. «Փափա~խ: Նա սկի գլխարկ չէր դնում: Ամառձմեռ գլխաբաց էր: Նրա ճակատին այդ պատվական փոթը նախշել են ձեռքն ընկած

ձվից էլ մազ թռցնելու՝ փափախ անելու հանճարեղ ունակության համար» (էջ 493):
Նույն իմաստով է գործածված նաև աչքը բռնածը չանթել-ը. Հերոսը, որդուն
կորցնելով, մեղադրում է Աստծուն՝ աչքը բռնածը՝ հավանածը, դուր եկածը չանթելու՝

կյանքից զրկելու պատճառով. «Բա մի լավ բան չես թողնո՞ւմ մեզ: Աչքդ բռնածը
չանքում ես, անխի՛ղճ» (էջ 514):
Նմանօրինակ հեղինակային կազմությունների մյուս մասն էլ տարբերվում է
փոխառյալ բառերի առկայությամբ: Բարբառներում գործածվող սովի տարի, մորեխի
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Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հ. 6, Ե., 2010, էջ 240:
Պ. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի ոչ փոխաբերական

կայուն

բառակապակցությունները (Դասախոսություններ), Ե., 1990, էջ 78:
152

տարի բաղադրյալ անվանումների համաբանությամբ ստեղծվել է ղաչաղի տարի
լինել-ը (փախստական, իշխանության հետապնդումներից ապահով տեղ փախած,
ՀԲԲ, հ.3, էջ 349). «Երեսուն թվականի ղաչաղի տարին էր» (թուրք.՝ գող, ավազակ) (էջ
478), բռաք հանել. «Ճառ Սիմոնի նոտար տղան բռաք հանվեց, մնաց» (բանակ տանելու
համար անպիտան) (էջ 512):
Հերոսների տիպականացման, բնավորության որևէ հատկանիշ շեշտելու առումով
առանձնանում են այն կազմությունները, որոնք հեղինակի կողմից բացատրվում են
համատեքստում: Ինչպես՝ մի մազ հոգի ունենալ, մի նստելում, դաղբաշ անել, խտտել-

պտտել, ռոճիկը փափուկ, բողազը՝ չոր: Բերենք բնագրային օրինակներ. «Պառավը
մեռավ: Դե մի մազ հոգի ուներ» (անկարող, թույլ) (էջ 606), «Յոթ կին է ունեցել և մի
նստելում մի խորոված հորթ է խժռել» (ճաշի ժամանակ) (էջ 498), «Սպիրտ Կառլենը ու
Նոտար Բենիամինը ամեն օր շատից-քչից դաղբաշ են անում….Լափում են
ռեստորանում, հետո լափածն առանց մնացորդի ետ տալիս հենց մայթի վրա» (էջ 602):
Ժողովրդախոսակցականում հանդիպում է դաղբաշ-ի բաղադրիչների առանձին
գործածություններ. դաղ-ը և՛ որպես հարադիր բայ՝ դաղ անել, դաղ գալ, դաղ դաղ

լինել, և՛ որպես գոյական՝ խարան, վիշտ, կսկիծ162, այդպես և բաշ-ը (թուրք.՝ ծայր).
Գորիսի խոսվածքում տարածված է բաշաբաշ-ը (հավասարը հավասարի, օր.՝
բաշաբաշ խոսել) և բարբառային արտասանությամբ՝ պաշ-ը163 (բարձրություն,
բարձունք):

«Աղջիկներին

խտտեմ-պտտեմ

պարել

տալով՝

գլխահանում

է»

(գրկախառնված) (էջ 561): «Դե, մենակ մարդ է, ռոճիկը փափուկ, բողազը՝ չոր: Մերժել
չգիտի» (էջ 500):
Խոսքի շարժունությունն ապահովում են բայական հարադրությունների ուղիղ և
փոխաբերական կիրառությունները, որոնց իմաստային փոփոխությունը ենթադրում
է, որ այդ կազմությունները կարող են ընդգրկվել դարձվածային միավորների
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Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հ. 1, Ե., 2001, հ. 1, էջ 301:
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Ալ. Մարգարյան, Գորիսի բարբառը, էջ 505:
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շարքում՝ պայմանավորված գործածության տարածվածությամբ164. «Երկու գավաթ
գարեջուր կուլ տալուց հետո դուրս է գալիս՝ պատեպատ ընկնելով: Ոտքերը շաղվում
են: Չի շաղվում միայն երգը» (բարբառներում տարածված՝ աչքերը շաղվել, խոսքը

շաղվել հարադրությունների նմանությամբ՝ ոտքերը շաղվել՝ ծալվել, թուլանալ) (էջ
597): Գռեհկաբանական նշանակությամբ նշելի է ռեխ (երախ՝ հնագույն արեխ
արմատից

ձայնավորի

դրափոխությամբ)

բաղադրիչով

բայական

հարադրությունները. «Պատշգամբի յուղաներկ պատին իրար ռեխ կրծող երկու
առյուծ են նկարվա՛ծ» (հոշոտել) (էջ 477), «Լեյտենանտ Յուրիկն էլի՛ աղջկա ռեխ է

կրծել գիշերը» (համբուրել) (էջ 476), «Իր տնից դատախազություն է գնում շան ռեխ
ընկած պայուսակը թևի տակ» (քրքրված, պատռված) (էջ 547):
Անվանական
խոսակցական

հարադրություններից
կազմությամբ

գործածությունները:
ակտիվությամբ

ու

Անվանական

զիջում

են

առանձնացրել

ենք

իմաստային

յուրատեսակությամբ

հարադրությունները,

բայականներին,

բարբառային-

չնայած

այնուհանդերձ,

ոճական
հանդիպող

կիրառությունները բնութագրական են: Վիպակում հիմնականում հաճախադեպ են
հարակցական, շաղկապական ու առդրական անվանականները, ինչպես՝ հախկ-

հավը. «Ճել Ավան բիձան իր հախկ-հավը մաքրեց աշխարհի հետ ու պատրաստվեց
մեռնելու» (էջ 611), ժողովրդախոսակցական լեզվում առավել գործածական է հախկ ու

հաշիվ անվանական հարադրությունը, որի նշանակությունը պայմանավորված է
հախկ-ի՝ ընկերակից գութանավարներից ամեն մեկին ընկած վարելահողի բաժին165,
վարելահող

(Գորիսի

խոսվածքում)166

իմաստներով:

Այս

շաղկապական

հարադրության իմաստային նույնությամբ էլ կազմվել է հեղինակային անվանական
հարակցականը՝

աշխարհում իր առաքելությունը, մասնակցությունը ավարտելու
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Մ. Քումունց, Զուգաբայերը և բայական բաղադրիչների լեզվաոճական մի քանի
հարցերի շուրջ (Ըստ Հ. Մաթևոսյանի երկերի) // Լեզու և լեզվաբանություն, Ե., 2005, 1, էջ 75:
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Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հ. 3,, Ե., 2004, էջ 231:
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Ալ. Մարգարյան, Ստուգաբանություններ, Ե., 2015, էջ 107:
154

իմաստով, որի նշանակությունը բխում է նաև հախկ-ի (հաղ>հաղ+ք>հաղք>հախկ)167
հանգանակ՝ մասնակից, գործակից իմաստից168: «Այդ տուն-չարտանքը փողոցի վրա է»
(տան տեսք չունեցող) (էջ 481), «Ցամաք գետնին, վեց չոր-ցամաք երեխա» (սոված) (էջ
478), «Ման է գալիս, քիթը խոթում ամեն քունջ ու պուճախ» (ամեն տեղ) (էջ 600),
«Փեսան էլ շառ ու շիլթաղ չի» (կռվարար) (էջ 484), «Բաց են անում նրա բերանը (էշի)՝

ատամ-ազուին նայելով՝ տարիքը որոշելու» (ատամնաշար, ազու՝ սեղանատամ) (էջ
507), «Միշտ թաց, թռսխած է նաև Փայտ Հովագիմի քիթ-մռութը» (էջ 548), «Քաղաքը մի

կալ-կլոր հրապարակ ունի» (էջ 477):
Վերոնշյալ բայական ու անվանական հարադրությունների քննությամբ պարզ է
դառնում, որ դրանց բարբառային-խոսակցական դրսևորումների ճիշտ ու տեղին
գործածություններն ապահովում են վիպակի լեզվի ժողովրդայնությունը, որպես
տիպականացման միջոցներ՝ խթանում հերոսների խոսք ու զրույցի կենդանի,
անմիջական ու պատկերավոր արտահայտումը:

И. A.

Маргарян. Аналитические или сопоставительные проявления диалектной-

разговорной речи в повести С. Ханзадяна “Книга происшествий”.Произведение посвящено
своеобразному стилю сопоставительного состава диалектной- разговорной речи в повести
“Книга происшествий”. Различные аналитические структуры обеспечивает живую и
непосредственную речь героев, говорящих на диалекте. Выделяются фразеологизмы и
авторские, личностные словосочетания, которые придают высказыванию выразительность,
служат средством создания образности речи. Например: տրնգի պարել (опянеть), „փափախ
անել” (ограбить), „դաղբաշ անել” (вырвать), „ռեխ կրծել” (поцеловать), „տուն-չարտանք”
(лачуга), „շառ ու շիլթաղ” (драчливый) и др. Именные аналитические строение диалекта
правильные и уместные проявления диалектной-разговорной речи и их использование
обеспечивают народный язык повести, как типические средства стимулируют выражение
образной речи.
I. A. Margaryan . The dialectical-colloquial manifestations of noun and verbal juxtapositions in
the short story The Book of Being. The work is devoted to the stylistic uniqueness of the dialecticalcolloquial manifestations of noun and verbal juxtapositions in the short story The Book of Being the
167

Ալ. Մարգարյան, նշվ. աշխ., էջ 106:
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Առձեռն բառարան հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1865, էջ 471:
155

diverse formations of the juxtaposition verbs ensure the vivid and true speech of the characters when
speaking in a dialect. Particularly the juxtapositions of a phrasal value created by the author are
noticeable, such as տրնգի պարել (to get drunk), փափախ անել (to rob), դաղբաշ անել (to burst
into tears), ռեխ կրծել (to kiss), տուն-չարտանք (not like a house), շառ ու շիլթաղ (quarrelsome)
etc. The proper and correct usages of the dialectical-colloquial manifestations of noun and verbal
juxtapositions ensure the popularity of the story and promote the figurative expression of the speech.
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ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՆ- ՆԱԽԱԾԱՆՑՈՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Ա. Լ. Յուզբաշյան
Լեզվի բառային կազմը գտնվում է անընդհատ փոփոխման և զարգացման մեջ:
Բառապաշարի զարգացումը և հարստացումը տեղի են ունենում բառաբարդմամբ,
տարբեր լեզուներից կատարվող փոխառություններովւ, ածանցմամբ

և այլն:

Հայերենի զարգացման բոլոր շրջաններում` սկսած վաղնջահայերենից մինչև մեր
օրերը, ածանցները բառակազմական մեծ դեր են կատարում:
Գ. Սևակը, անդրադառնալով բառակազմությանը և բառաստեղծությանը, լեզվի
պատմության մեջ ածանցումը համարում է բառակազմության բարձր տեսակ և
փորձում

է

տալ

բառակազմության

տեխնիկան՝

ածանցումը

համարելով

բառակազմության բարձր տեսակ169: Այս խնդիրն ավելի մանրամասն քննել է նաև Լ
Հովսեփյանը`

նկատելով,

որ

բառակազմության

թե’

համաժամանակյա,

թե’

պատմական ուսումնասիրության մեջ կարևորվում է տիպաբանական խնդիրների
քննությունը`պատմական զարգացման պատկերն ամբողջացնելու տեսակետից170:
Այսպիսով`

վերոհիշյալ

բաղադրությունները

համադրական

տիպի

են,

պատմության ընթացքում բառակազմական գործընթացի հետևանքով ստացվել են
բազմաթիվ կառույցներ: Մեր խնդիրն է տալ բառակազմական գործընթացի
հետևանքով ստացված բաղադրյալ միավորների կառուցվածքային բանաձևերը,
ինչպես նաև իմաստային առանձնահատկությունները (ժխտում, բացառում և այլն):
Հայերենի նախածանցների ծագման մասին կան տարբեր տեսակետներ. նշենք,
որ դրանք բովանդակության

պլանում բաժանվում են երկու խմբի` ժխտական և

դրական (տերմիններն ըստ Ս. Էլոյանի)171:
169

Տե´ս Գ. Սևակ, Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Ե., 19 , էջ 7:

170

Տե´ս Լ. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տիպը, Ե., 1987, էջ

171

Հմմտ. Ս. Էլոյան, Ածանցները ժամանակակից հայերենում, Ե., 1963, էջ 25:

22:
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Ժխտական նախածանցները հայերենի բուն նախածանցներն են, որոնք բնորոշ
են հայերենի զարգացման բոլոր շրջաններին: Գրաբարի ածանցների, նրանց
իմաստային վերլուծությունները կատարել են Մ. Սեբաստացին, Մ. Չամչյանը, Գ.
Ավետիքյանը, Ա. Բագրատունին, Ա. Այտընյանը: Մ. Աբեղյանը §Հայոց լեզվի
տեսություն¦ աշխատության մեջ անդրադարձել է ածանցմանը, ածանցների ծագմանը
և

ստուգաբանությանը,

նրանց

բառակազմական

նշանակություններին:

Նույն

թեմայով հետագայում կատարվել են բազմաթիվ հետազոտություններ172: Աննախածանցին

տրվել

են

տարբեր

անվանումներ`

ժխտական

նախամասնիկ,

հետագայում բացառողական նախամասնիկ (Գ. Ջահուկյան), բացասական մասնիկ
(Մ. Աբեղյան), ժխտական նախամասնիկ (Ա. Մուրվալյան), ժխտական նախածանց (Ս.
Էլոյան, Ս. Գալստյան):

Ան- ժխտական նախամասնիկով բաղադրությունները և´ վաղնջահայերենում,
և´

հայերենի

գործունությունը

զարգացման
և

հետագա

շրջաններում

արդյունավետությունը:173

պահպանել

Բառակազմական

են

իրենց

քննությունը

կատարել ենք ըստ §Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի¦ (այսուհետև` ՆՀԲ)174, Ռ.
Ղազարյանի և Հ. Ավետիսյանի §Միջին հայերենի բառարանի¦ (այսուհետև` ՄՀԲ)175,
§Արդի հայերենի բացատրական բառարանի¦ (այսուհետև` ԱՀԲԲ)176, ընդհանուր
հաշվով մոտ 4900 բառ, որից 2500-ը` ըստ ՆՀԲ-ի, 362-ը`ըստ ՄՀԲ-ի, 2000-ը ըստ
ԱՀԲԲ-ի:

Հաշվի

առնենք

այն

փաստը,

որ

միջին

հայերենում

վերոհիշյալ

բաղադրությունները գործածական են, սակայն մեր ուսումնասիրած բառարանում

172

Հմմտ. Ս. Գալստյան, Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից հայերենում, Ե.,

1978, էջ 3-7:
173

Տե´ս Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան,

Ե., 1987, էջ 242:
174

Տե´ս Գ. Աւետիքեան, Խ. Սիւրմելեան, Մ. Աւգերեան, Նոր բառգիրք հայկազեան

լեզուի, հh. 1-2, Վենետիկ, 1836-1837:
175
Տե´ս Ռ. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, Ե., 2009:
176

Տե´ս Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., 1976:
158

հիշված են հիմնականում միայն միջին հայերենի նորակազմությունները, այդ
պատճառով է, որ մյուսների համեմատությամբ բառաքանակը պակաս է:
Ածանցների դասակարգումը կատարվում է տարբեր մոտեցումներով: Սկսենք
ածանցների գործառական դասակարգումից177: Լեզվի պատմության ընթացքում
փոփոխվում է ածանցների համակարգը: Դրանց մի մասը դադարում է իբրև ածանց
գիտակցվելուց,

դառնում

է արմատի

անբաժանելի

մասը:

Ան- նախածանցը

հնդեվրոպականից է ժառանգված (հմմտ. հնդկ, հուն., լատ. և այլն):
Գ. Ջահուկյանը

ան- ժխտական նախածանցը համարում է պահպանված

դեռևս վաղնջահայերենում, սակայն ավելի ուշ այն հանդես է գալիս բնիկ բառերի և
փոխառությունների հիման վրա: Իրանական փոխառությունների մեջ նույնպես
հանդիպում են an- ժխտականով կազմություններ (ակամայ), որոնք ընկալվում
ենիբրև

հայկական կառույցներ178: Ընդ որում

ան- նախածանցով և բայական

հիմքերով բաղադրությունները վերագրվում են ավելի հին շրջանին: Նշենք նաև, որ

ան-ալի, ան-ելի կաղապարներով կազմությունները հանդես են եկել հնագույն
շրջանից և գործուն են մինչև մեր օրերը:
Ինչպես ընդունված է, ածանցները կարող ենք դասակարգել տարբեր
սկզբունքներով. մենք ան- նախածանցով բաղադրությունները քննելու ենք ըստ
իմաստի` առանձնացնելով ան- նույնանուն ածանցը,

ըստ գործառության,

ըստ

խոսքիմասային պատկանելության, տալու ենք բաղադրությունների կիրառության
ոճական արժեքը հայերենի զարգացման տարբեր շրջաններում:
Միևնույն հնչյունական կառուցվածք կամ միևնույն ձևն ունեցող ածանցները
թե´

ծագումնաբանորեն, թե´ իրենց արտահայտած ձևական իմաստներով ոչ մի

ընդհանրություն չունեն միմյանց հետ և բոլորովին տարբեր ածանցներ են: Անհնչյունախմբով ունենք և´ նույնանուն նախածանցներ, և´ նույնանուն վերջածանցներ:

177

Տե´ս Գ. Ջահուկյան, Է. Աղայան, Վ. Առաքելյան, Վ. Քոսյան, Հայոց լեզու, Ա պրակ,
Ե., 1980, էջ, 448:
178

Հմմտ. Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 357:
159

Ան-

նույնանուն

նախածանցավոր

բառերի

մի

խումբը

ժխտական

իմաստ

արտահայտող բաղադրություններ են, ինչպես` անկիրթ, անմեղ և այլն:

Ան- նույնանուն նախածանցավոր բառերի մի խումբը հայտնի են նաև §վրա¦
ածանցային նշանակությամբ ունեցող, որոնց մեջ, ինչպես նշեցինք, ան- նախածանցը
և´ ծագումով, և´ ածանցային իմաստով ոչ մի կապ չունի ժխտական նույնանուն
նախածանցի հետ` անբահի, անձեռոց և այլն:
Ածանցները դասակարգվում են նաև ըստ գործածության. ան- ժխտական
նախածանցը գրական հայերենի զարգացման բոլոր շրջաններում կենսունակ է,
սակայն հին հայերենում այն ավելի արտադրողական է, քան մյուս շրջաններում:
Ինչպես արդեն նշեցինք, ՆՀԲ-ում առկա են

ան- նախածանցով մոտ

2500

բաղադրություններ:
Կարելի է առանձնացնել հետևյալ կաղապարները:
Երկբաղադրիչ բաղադրություն, որոնք լեզվաբանների մի մասն անվանում է
պարզապես ածանցավոր բառեր, մյուս մասը` պարզածանցավոր179, նախածանցավոր,
մենածանց բառեր: Ան- նախածանցով առանձնացրել ենք երկբաղադրիչ հետևյալ
կաղապարները` ան+գոյական(RN) - անաղտ, անանուն, անճառ, ան+ածական (RA)-

անարդար, անարի, ան+բայարմատ (RV) - անանց, անլու (չլսող), անարար, անեղ,
ան+մակբայ (RAd) - անագան (ՀԱԲ` ագան բառի ժխտականը): Գրաբարում
գործածական էին նաև ան+անցյալ դերբայով, ան+անորոշ դերբայով կազմված
բաղադրություններ` անհալածեալ, անկատարեալ, անզետեղեալ, անզգոնացեալ,

անզբաղեալ, անզարգացեալ, անեփեալ, անխմել, անկտրել, անծամել, անվարել,
անփչել180:

Այս

բաղադրությունները

կարելի

բաժանել

երկու

խմբի`

1.

բաղադրություններ, որոնց մեջ ան-ով կառույցը նախատիպ հիմքն է կամ առաջին
բաղադրիչը`անճառ (գրաբարում), անամոթ (3 շրջաններում), 2. բաղադրություններ,

179

Հմմտ. Գ. Ջահուկյան, Է. Աղայան, Վ. Առաքելյան, Վ. Քոսյան, նշվ. աշխ., էջ, 443:
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Տե´ս Ա. Մուրվալյան, նշվ. աշխ., էջ 257-5-258:
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որոնց մեջ ան- նախածանցը դրված է նախատիպ արմատի սկզբից` բժշկելի-

անբժշկելի (ան-ելի կաղապար):
Քննարկենք

անճառ

նախատիպը.

այն

ՆՀԲ-ում

նշանակում

է՝

§անթարգմանելի, անպատմելի, գաղտնի, խորին¦: Նախատիպ հիմքից ունենք
հետևյալ

անճառարփի,

բաղադրությունները`

անճառազատութիւն,

անճառարքայ:

Այս

անճառախոր,

բառերը

հին

անճառահաւոր,

հայերենում

ունեն

գործածության հատուկ դաշտ` աստվածաբանները, գործածելով իմաստասիրության
մեջ ընդունված ժխտողական մոտեցումը, նման կառույցներով բնութագրում,
մեծարում են Աստծուն: Գ. Ջահուկյանը ան- նախածանցով կառույցները անվանում է
նաև բացառողական կառույցներ, որոնք հակադրության միջոցով ստեղծում են
բացառման կարգ181: §Բան Հօր և Որդի Միածին, անժամանակ, անեղանելի…¦ (Հովհ.
Սարկ.):
Կամ էլ այս բաղադրությունների միջոցով հետաքրքիր հակադրություններ են
ստեղծվում. §Բանդ` մարմին, անեղդ` եղեալ, անմահդ` մահկանացու¦ (Հովհ. Սարկ.):
Գ.

Նարեկացու

§Մատյանում¦

հանդիպում

ենք

ան-

նախածանցով

բաղադրությունների բովանդակալից անկրկնելի կիրառություններ. §Այլ ամենևին
անկեղծութիւն¦( Ն.,Մ), §զաւրեղ և անհերքելի, պայծառ և անապշելի, վերնական և
անկոխելի, մաքուր և անաղարտելի¦(Ն.,Մ): Բերված օրինակներից վերլուծենք
§անժամանակ¦ բաղադրությունը: Վերջինս նհբ-ում մեկնվում է իբրև անսկիզբ և
հավիտենական (էջ 152), ԱՀԲԲ-ում` ժամանակից առաջ, անհարմար, անպատեհ
(էջ57): Ինչպես տեսնում ենք, այս բառերը, լեզվական տարբեր փուլերում ձևական
փոփոխությունների չենթարկվելով, ունեն իմաստային տարբեր կիրառություններ,
բայց

բառի

վերաիմաստավորում

չէ,

այլ

իմաստային

դաշտի

կիրառության

փոփոխություն:

181

Տե´ս Գ. Ջահուկյան,
բառակազմություն, Ե., 1989, էջ 47:

Ժամանակակից

հայերենի

իմաստաբանություն

և
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Նշենք նաև, որ ան- նախածանցով բաղադրությունները հիմնականում
բազմաբաղադրիչ

կազմություններ

են:

Հիմնականում

նրանք

ձևավորում

են

ածականներ, եթե այն դրվում է -ություն ածանց ունեցող գոյականների վրա, ապա
խոսքիմասային արժեքը չի փոխվում, ինչպես` անմահություն, անուսումնություն,

անանցություն:

Պարզապես`

այս

բաղադրություններում

խիստ

երկբայելի

է

նախատիպ-նախագաղափար հիմքի որոշումը. անուսումնութիւն բառի արմատը ուսն է, որին ավելացել է -ումն ածանցը` ուսումն, որին էլ՝ ան- ժխտական ածանցը`
բացասելով արմատի իմաստը` անուսումն, ապա -ութիւն ածանցը, արդյունքում`
R+N+R+R կաղապարը: Ան….-ություն կաղապարը արտադրողական է ոչ միայն
գրաբարում, այլև միջին հայերենում, արդի հայերենում, ինչպես` անկրօնութիւն
(ՄՀԲ,

56),

անհաւտութիւն

անձեռնմխելիութիւն
կաղապարներից

(
մեկն

ՄՀԲ,
է`

(ՄՀԲ,

57),

58),

արդի

անձեռնհասութիւն
հայերենում

(ՄՀԲ,

57),

ամենատարածված

գոյական-ածական-մակբայ-գոյական

կաղապարը`

արվեստ-անարվեստ-անարվեսաբար-անարվեստություն(ԱՀԲԲ, ,48): Արդի հայերենի
տարածված կաղապարներն են`ան….ական, ան….ապես,

ան….ացի, ան….ելի,

ան….իչ, ան…. որեն, ան……ություն182:
Ան-

նախածանցը

արդի

հայերենում

բաղադրվում

է

գոյականներին,

ածականներին, դերանուններին, դերբայներին, անինքնասեր, անիսկական և այլն:
Հետաքրքիր կառույցներ են երկու` ան- ժխտական ածանցով և նախածանցներով
բաղադրությունները`

անպարագրելի,

անպարփակելի,

անտարափոխիկ,

անհակաճառելի, անհամամասնական, վերջիններս, առանց ան- նախածանցի,
երբեմն համարվել են արհեստական կառույցներ: Ան- նախածանցը, բաղադրվելով
նաև այս կառույցներին, ցույց է տալիս, որ կենսունակ է բոլոր շրջաններում: Արդի
հայերենում ան- նախածանցը բաղադրվում է նաև բայական նախատիպերին (RV),
հիմնականում տարածված են ան….ող, ան….ած, ան…..ելի բաղադրությունները: Աննախածանցը մի քանի բառերում բաղադրված է գրաբարյան պատճառական հիմքի
182

Տե´ս Ս. Գալստյան, նշվ. աշխ., էջ 190:
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կաղապարով` անթաքույց, անմատույց, անհատույց: Որոշ բաղադրություններում աննախածանցը, ավելանալով ժխտական իմաստ արտահայտող բառերին, հաղորդում է
դրական

իմաստ`

անապական,

անառարկելի

և

այլն:

Ան-

նախածանցով

բաղադրություններից կան նաև համանուններ` անայր-անայր, անարգել-անարգել,

անասնահոտ-անասնահոտ և այլն:
Ան
նույնպես

նախածանցով նոր բառեր են կազմվում նաև բարբառներում, որը
կարիք

ժխտականներից

ունի

մանրամասն

ուսումնասիրության:

Արդի

հայերենի

դժ- նախածանցը քարացած է, դրանով նոր ձևեր չեն կազմվում,

ավելի կենսունակ են ան-ը և ապ-ը:
Իբրև ամփոփում նշենք` 1.
գրական

հայերենի

զարգացման

ան- ժխտական նախածանցը արտադրողական է
բոլոր

շրջաններում,

2.

այդ

ածանցով

հնդեվրոպական ծագում ունեցող բառերն ավելի սակավաթիվ են, նրանցից մի
քանիսում այն արդեն մթագնել է

(անձեռոց, ամբողջ),

3. դրանով կազմված են

բազմաբաղադրիչ կաղապարներ`անթույլատրելի, անարտադրողականություն, 4. այդ
ածանցով բառերը երբեմն ունենում են իմաստային և ոճական կիրառություն:
Պ. Սևակն ասել է. §Լեզու ասվածը ոչ միայն հասկացողություն է, այլև
հասկացություն¦183: Լեզվական կայուն միավորների ուսումնասիրությունը շատ
կարևոր է տվյալ լեզվի պատմության վերհանման համար, քանի որ վերոհիշյալ
կառույցների մանրամասն մեկնությունը նպաստում է տվյալ լեզվի մտածողության
ներքին կերպավորմանը և առանձնահատկությունների բացահայտմանը. չէ’’ որ այս
կառույցներում անթեղված է տևական ժամանակների մտածողությունը:

А. Л. Юзбашян. Смысловые особенности префикса «ան» в составных словах в
армянском языке. Во всех стадиях развития армянского литературного языка префикс «ան»
имеет эффективные и продуктивные значение, кроме того с древних времен до наших дней они
сохранились в формообразующих конкретных особенных моделей. С префиксом «ան» составные
слова имеют отрицательное, исключительные значения и в основном образуют в прилагательных.
183

Պ. Սևակ, Անտիպ ուսումնասիրություններ, Ե., 2016, էջ 341:
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В смысловых полях в основном эти слова применяются в противоположности, в создание
категориях исключения.
A. L. Yuzbashyan.

Semantic Peculiarities of Formations with Armenian prefix “ան”.

Armenian prefix “ան” has been an active and highly productive prefix throughout all the
developmental phases of the Armenian language. Moreover, there are certain word formation
patterns with “ան” preserved since ancient times. Formations with “ան” mainly have negative
meanings and the words formed with it are generally adjectives. Semantically these words come
across in contrasting formations and even form the class of exclusion.
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿՈՒՄ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու. Մ. Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Լեզվաբանությունը,

ինչպես

գիտության

մյուս

բնագավառները,

հասարակության որոշ կարգի պահանջմունքների (լեզու սովորելու, կիրառելու,
ուսումնասիրելու

և

ուսումնասիրության

այլն)

բավարարման

առարկան

նպատակ

մարդկային

լեզուն

ունի:

է:

Իսկ

Լեզվաբանության
ինչպես

գիտենք,

մարդկային գիտելիքներն առաջին հերթին դրսևորվում են լեզվի միջոցով, բացի այդ՝
տրամաբանական և հոգեկան երևույթներն էլ իրենց նյութական արտահայտությունն
են ստանում լեզվի մեջ, այսինքն՝ պետք է նկատի ունենալ, որ հասարակության
պահանջմունքները միայն գործնական բնույթ չունեն. եթե սկզբնապես գիտության
զարգացումը

նպատակ

ուներ

բավարարելու

հասարակության

գործնական

պահանջմունքները, ապա աստիճանաբար առաջ են գալիս նաև տեսական
հետաքրքրություններ: Հետևաբար՝ լեզվաբանների առաջնային խնդիրն է այդ
պահանջմունքների բավարարումը:
Պետք է նշել սակայն, որ զարգացման յուրաքանչյուր փուլում գոյություն ունեն
լեզվի տարբեր ըմբռնումներ, որոնք հանդես են գալիս լեզվաբանական հոսանքների
ու հայեցակարգերի ձևով: Լեզվաբանները լեզվի բնույթի, ծագման, զարգացման ու
գործառման

հարցերը

քննելիս

ելնում

են

գոյություն

ունեցող

ընդհանուր

ըմբռնումներից կամ առաջ են քաշում սեփական ըմբռնումներ, որոնք, սակայն,
լեզվաբանության զարգացման տարբեր փուլերում տարբեր կերպ են դրսևորվում:
Այսպես, 20-րդ դարի 20-ական թվականների վերջերից մինչև 20-րդ դարի վերջը լեզվի
կառուցվածքային իմանենտ (ներփակ) քննությունը համարվում է լեզվաբանության
միակ հիմնական բնագավառը և սահմանազատում լեզուն այլ երևույթներից ու
լեզվաբանությունը՝ այլ գիտություններից: Ձևավորվում են լեզվաբանության և այլ
գիտությունների միջև կանգնած մի շարք միջգիտակարգեր:
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20-րդ դարի երկրորդ կեսին թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին գործոնների
ազդեցությամբ

սկսվեց,

և

21-րդ

դարում

արդեն

հաղթահարվեց

լեզվի

ուսումնասիրության միակողմանի ուսումնասիրությունը: Լեզվաբանները սկսում են
գիտակցել, որ լեզվաբանությունը մեծ հաջողությունների կարող է հասնել այն
դեպքում, եթե մի ուղղության ձեռքբերումները կիրառվեն մյուս ուղղության
ներկայացուցիչների կողմից: Լեզվաբանության պատմության նորագույն շրջանը
բնորոշվեց ուսումնասիրության նոր բնագավառների և գիտակարգերի առաջացմամբ:
Մի կողմից ի հայտ եկան հիմնական և հարակից գիտակարգեր, մյուս կողմից՝
սկսեցին

սահմանազատվել

ուսումնասիրության

տեսական

բնագավառները,

և

կիրառական

մեծացավ

լեզվաբանության

անդրտեսության

և

անդրլեզվաբանության դերը, որը նաև մի բնագավառի կարևոր ձեռքբերումները
դարձրեց մյուսների ձեռքբերումները: Եվ այսպես, լեզվաբանության մեջ ի հայտ եկան
նոր միտումներ, իսկ դրան զուգընթաց՝ արվեցին լեզվաբանական գիտակարգերի
դասակարգման առաջին փորձերը:
Ինչպես նշեցինք, 21-րդ դարասկզբին լեզվաբանությունը ներփակ, իմանենտ
վիճակից աստիճանաբար անցում է կատարում դեպի արտաքին գործոնների
նկատմամբ քիչ թե շատ ազատ վիճակի: Ներկայումս լեզվաբանությունը ազատ
փոխգործակցում է այլ գիտությունների հետ: Հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ
ներփակ լեզվաբանությունը վերածվում է միջգիտակարգային, մարդաբանական
լեզվաբանության: Չնայած այս ընդհանուր մտայնությանը՝ կան հետազոտողներ,
ինչպես

օրինակ՝

Փ.

Հագուրտը

(Նիդեռլանդների

Մաքս

Պլանկի

անվան

հոգելեզվաբանության ինստիտուտի տնօրեն), որ համոզված է, թե լեզվաբանությունը
աստիճանաբար
բնագավառներից184:

առանձնանում
Նա

է

համոզված

ճանաչողական
է,

որ

գիտության

լեզվաբանության

մյուս

բնագավառի

184

http://www.mpi.nl/departments/neurobiology-of-language/news/linguistics-quo-vadis-anoutsider-perspective
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ուսումնասիրությունները ընդհանուր առմամբ ներքին ուղղվածություն ունեն և գրեթե
չեն առնչվում մյուս գիտակարգերին:
Մարտին Հասփելմատը (Լայպցիգի Մաքս Պլանկի անվան էվոլյուցիոն
մարդաբանության ինստիտուտի պրոֆեսոր), անդրադառնալով լեզվաբանության
զարգացմանը, ընդգծում է, որ լեզվաբանությունը ավելի քանակական է դառնում185:
Շարահյուսության, ձևաբանության և հնչյունաբանության ուսումնասիրության
մեջ ավելի ու ավելի գերիշխող է դառնում քանակական մոտեցումը: Կորպուսային
լեզվաբանությունը

սկսում

է

կենտրոնական

դեր

գրավել

լեզվաբանական

հետազոտությունների բնագավառում, ինչպես նաև աճում է փորձարարական
հետազոտությունների դերը թե՛ քերականության բոլոր բնագավառներում, թե՛
հնչյունաբանությունից մինչև պրագմատիզմ186: Լեզվի տիպաբանությունը նույնպես
ավելի քանակական է դառնում,կարևորվում է բարդ վիճակագրության կիրառումը187:
Դա նկատելի է հատկապես լեզվաբանական հանդեսները թերթելիս: Եթե նախքան 21րդ դարը հոդվածների մի փո

քր

մասն

էր

միայն

զանազան

աղյուսակներ

պարունակում, ապա այժմ դժվար չէ նկատել, որ աղյուսակների, վիճակագրական
գրաֆիկների

առկայությունը

ուսումնասիրություններում

դարձել

է

անհրաժեշտություն: Մեկ այլ միտում էլ կա. պատմական լեզվաբանությունը ևս
սկսում է քանակական դառնալ: Որքան աճում է քանակական մոդելավորման
բարդությունը, այնքան ավելի է մեծանում հետաքրքրությունը այս բնագավառի
նկատմամբ, հատկապես այնպիսի հայտնի հանդեսներում, ինչպիսին ամերիկյան

185

M. Haspelmath: “The future of linguistics: Two trends and two hopes”,

http://dlc.hypotheses.org/754
186

K.

Bromberek-Dyzman: “Linguistics

needs

to

twist:

Go

experimental

and

interdisciplinary”, http://dlc.hypotheses.org/754
187
B. Balthasar. Distributional typology: Statistical inquiries into the dynamics of linguistic
diversity. In Heine, Bernd & Narrog, Heiko (eds.). The Oxford handbook of linguistic
analysis. Oxford: Oxford University Press, 2015, pp. 901-923.
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«Գիտություն» հանդեսն է188: Քանակական մեթոդների կիրառման այս միտումը նաև
դրական կողմ ունի: Հետազոտողները այսուհետ իրենց ենթադրությունները և
եզրահանգումները կարող են հիմնավորել թվային կոնկրետ փաստերով:
Նկատելի է, որ վերջին տասնամյակում ի հայտ եկած և հստակ ձևավորված
ուղղությունները գիտական հարացույցների փոփոխություն են նախապատրաստում,
ինչպես Թ. Կունն է ասում, գիտական հեղափոխություն է նախապատրաստվում 189:
Անշուշտ, այս ամենը լեզուն համակողմանիորեն ներկայացնելու միտում ունի:
Օրինակ՝ լեզվի գործառման բնագավառի նկատմամբ հետաքրքրությունը ի հայտ է
բերել

այնպիսի

ուղղություններ,

ինչպիսիք

են

քաղաքական

և

իրավական

լեզվաբանությունները, լեզվի և մշակույթի, լեզվի և սեռի փոխհարաբերության
ուսումնասիրությունները

ի

հայտ

են

բերել

լեզվամշակութաբանությունը,

էթնոլեզվաբանությունը, գենդերային լեզվաբանությունը: Իսկ օրինակ էլեկտրոնային
հաղորդակցումը հիմք է դարձել համացանցային լեզվաբանության առաջացման
համար:
Այսպիսով՝ ժամանակակից լեզվաբանությունը կարելի է բնորոշել որպես
բազմաֆունկցիոնալ,

ինչպես

Ե.

Կուբրյակովան

է

բնորոշում,

բազմահարացույցային190: Իսկ ինչպես հայտնի է, լեզվաբանական զանազան
ուղղությունների,
առկայությունը

լեզվի

ուսումնասիրության

պայմանավորել

է

տարբեր

անդրլեզվաբանության

հայեցակարգերի
առաջացումը:

Անդրլեզվաբանության հիմքում ընկած է հարացույցի գաղափարը: Իսկ ի՞նչ է
հարացույցը: Ներկայացնենք այն Վ. Դեմյանկովի բնորոշմամբ191: Հարացույցը, ի

188

http://science.sciencemag.org/content/337/6097/957?ijkey=9/I0UU0.eTrdQ&keytype=ref&siteid=sci
189
Кун Т., Структура научных революций // Актуальные проблемы современной
лингвистики, Москва: Флинта-Наука, 2009, էջ . 17–41.
190
Кубрякова Е.С., Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт
парадигмального анализа), Язык и наука конца ХХ века, Москва: 1995, էջ 155–166.
191
Демьянков В.З., Термин парадигма в обыденном языке и в лингвистике, Парадигмы
научного знания в современной лингвистике, Москва: ИНИОН РАН, 2006, էջ 15–40.
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տարբերություն

գիտական

տեսության,

օրինակ

է,

որով

առաջնորդվում

է

հետազոտողը: Այն ունի միջգիտակարգային բնույթ, համընդհանուր կիրառելի և
ընդունելի է:
Ինչ վերաբերում է լեզվաբանական նոր ուղղություններին, ապա, պետք է նշել,
որ նոր բնորոշումը, իհարկե, պայմանական է: Տեսությունը նոր է այնքան ժամանակ,
քանի դեռ լայնորեն չի կիրառվում և չունի հետևորդներ: Այսպիսով՝ այնպիսի
ուղղություններ,

ինչպիսիք

լեզվաբանությունները,
ճանաչողական

են

քաղաքական

լեզվամշակութաբանությունը,

լեզվաբանությունը,

պրագմալեզվաբանությունը

գենդերային

(գործաբանական

և

իրավաբանական

էթնոլեզվաբանությունը,
լեզվաբանությունը,

լեզվաբանությունը),

նոր

են

պայմանականորեն: Մի կողմից՝ սրանք արդեն իրենց կայուն տեղն ունեն գիտական
ուսումնասիրություններում,
Բոլորովին

նոր

մյուս

ուղղություններ

կողմից՝
կարելի

դեռևս
է

չեն

համարել

դարձել

ավանդական:

էկոլեզվաբանությունը,

համացանցային լեզվաբանությունը, նոոլեզվաբանությունը, բիոլեզվաբանությունը,
սուգգեստիվ

լեզվաբանությունը,

ռեֆլեքսային

լեզվաբանությունը

ևն:

Այս

ուղղությունները հստակ ձևավորված մեթոդաբանություն դեռ չունեն, ինչպես նաև
տեսական հիմքերը ևս հեղհեղուկ են և ձևավորման փուլում: Լեզվաբանները
տարակարծություններ ունեն լեզվաբանական այս նոր ուղղությունների բնորոշման
հարցում: Այսպես, դժվար է որոշել սրանք գիտություն են, ուղղություն, բաժին,
միջգիտակարգ, բնագավառ, տեսություն, թե հայեցակարգ: Պետք է նշել, որ
լեզվաբանական գրականության մեջ այս բոլոր բնորոշումներն էլ հավասարապես
կիրառվում են, և դեռևս հստակ և տարորոշված չէ այդ կիրառությունը: Վերջերս այդ
կիրառությունը հստակեցնելու փորձ է կատարել Զ. Սաբիտովան192, սակայն, նշենք,
որ այն պայմանական է և ոչ վերջնական:
Ինչ վերաբերում է այս նոր ուղղությունները տարբեր հարացույցներին
հատկացնելու հարցին, ապա սովորաբար առանձնացվում են մեծ և փոքր
192

www.ejournals.eu/pliki/art/3970/
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հարացույցներ193: Որպես մեծ հարացույց

հարացույցը

(антропоцентрическая

առանձնացվում

парадигма),

նեոֆունկցիոնալ,

համապատասխանաբար

է

մարդակենտրոն

իսկ

դրա

մեջ

լեզվամշակութաբանական,

լեզվահասարակագիտական հարացույցները: Այսպես, օրինակ՝ նեոֆունկցիոնալ
հարացույցի մեջ միավորվում են 1. ճանաչողական բնագավառները՝ ճանաչողական

լեզվաբանությունը, ռեֆլեքսային լեզվաբանությունը, սուգգեստիվ լեզվաբանությունը,
հոգելեզվաբանությունը, բիոլեզվաբանությունը, համակարգչային լեզվաբանությունը,
հասկացութային

լեզվաբանությունը,

հաղորդակցական
տեսությունը,

2.

լեզվաբանությունը,

կորպուսային

հաղորդակցական

բնագավառները՝

պրագմալեզվաբանությունը,

լեզվաբանությունը,

խոսույթի

պարալեզվաբանությունը

(պարալինգվիստիկան):
Լեզվամշակութաբանական
լեզվամշակութաբանությունը,
գենդերային

հարացույցում

լեզվաշխարհագրությունը,

լեզվաբանությունը,

միավորվում

են

էթնոլեզվաբանությունը,

լեզվահնէաբանությունը,

հասկացութային

լեզվաբանությունը, միջմշակութային հաղորդակցությունը:
Լեզվահասարակագիտական
նոոլեզվաբանությունը,
լեզվաբանությունը,

հարացույցում

իրավական

համացանցային

միավորվում

լեզվաբանությունը,
լեզվաբանությունը,

են

քաղաքական

էկոլեզվաբանությունը,

միջմշակութային հաղորդակցությունը, գենդերային լեզվաբանությունը:
Ամփոփելով

կարելի

է նշել,

որ լեզվաբանական

տեսությունը

վերջին

տասնամյակում զարգացել և զարգանում է հարացույցային սկզբունքով: Դրան
մեծապես նպաստել է այն հանգամանքը, որ լեզվաբանական հետազոտությունները
ներկայումս չեն սահմանափակվում մի քանի կենտրոններով:

Ժամանակակից

հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շնորհիվ հեռավորությունը գրեթե մեծ դեր չունի,
ինչպես նախորդ դարում: Այժմ հասանելի են ոչ միայն աշխարհի տարբեր ծայրերի
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Кубрякова Е.С., Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт
парадигмального анализа), Язык и наука конца ХХ века, Москва: 1995,էջ 155–166.
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լեզվաբանական հետազոտական կենտրոնների աշխատակիցների հետ կապը, այլև
տարբեր գիտական հանդեսները և գիտական գրականությունը: Ներկայիս լեզվական
խոշոր կորպուսները, էվոլյուցիոն կենսաբանության բնագավառի վերլուծական
մեթոդները,

գրաֆիկական

վերլուծությունները,

վիճակագրական

մեթոդները

հնարավորություն են տալիս լեզուն ուսումնասիրել և լեզվական երևույթները
ներկայացնել բազմակողմանիորեն194:
Ինչ

վերաբերում

է

ժամանակակից

լեզվաբանության

տեսության

ուսումնասիրության առարկային, ապա այն բազմաբնույթ է: Ժամանակակից
լեզվաբանության

նպատակն

է

ոչ

միայն

առանձին

կոնկրետ

լեզուների

նկարագրությունը, այլև տեսական և լեզվափիլիսոփայական խնդիրների լուծումը,
այն հավասարապես զբաղվում է թե՛ ներլեզվաբանական, թե՛ արտալեզվաբանական
խնդիրներով:
М. A. Саргсян. Тенденции развития лингвистической теории последнего десятилетия.На каждом этапе развития есть различные восприятия языка, которые представляются в виде
лингвистических течений и концепций.
В этой статье излагаются основные тенденции развития лингвистической теории во второй
половине 20-го и 21-го веков. Представляются как уже существующие, но находящиеся на новом
этапе развития лингвистические направления, так и новые направления в стадии формирования.

М. A. Sargsyan. Tendencies of development of the linguistic theory of the last decade.- At
each stage of development there are various perceptions of language which are presented in the form
of linguistic movements and concepts.
In this article the main tendencies of development of the linguistic theory in the second half
of the 20th and 21st centuries are stated. Linguistic directions already existing, but located at a new
stage of development, and new directions in the formation stage are represented.

194

http://www.jstor.org/stable/4176767
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ՍՅՈՒՆԻՔ-ԱՐՑԱԽ ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

Բանասիր. գիտ. թեկնածու, դոց. Մ. Ս. Քումունց
Ինչպես գրական հայերենի, այնպես էլ բարբառների համար համանուն բառերը
կարևոր դեր ունեն բառապաշարի համակարգում, և նրանց հետազոտելը «խիստ
անհրաժեշտ

է

ոչ

միայն

բառակազմության,

այլև

իմաստաբանության,

դարձվածաբանության, ոճաբանության, ընդհանուր լեզվաբանության մի շարք
հարցերի լուսաբանման տեսակետից»195ֈ Բարբառներում առկա համանունների
ուսումնասիրությունը,
տարբերակներում,

նրանց

դերի

հատկապես

գնահատումը

միջբարբառային

և

քննությունը

համակարգում

ավելի

լեզվի
քան

անհրաժեշտ են և կարող են հարուստ տեղեկություններ փոխանցել ինչպես
բարբառային

բառապաշարի

ուսումնասիրությանը,

այնպես

էլ

պատմահամեմատական բառագիտությանըֈ
Եթե գրական լեզվում համանունները որոշակիորեն հսկելի վիճակում են, ապա
բարբառներում դրանք ազատ են, գրության առումով կանոնական չեն և ըստ էության
պատմական համանունության դրսևորումներ են196, որպիսիք շատ ու շատ են
հանդիպում բարբառներում, և ունեն ուսումնասիրման կարիքֈ
Բարբառագիտական աշխատանքներում, ցավոք, քիչ ուշադրություն են դարձնում
ընդհանրապես

համանուններին

համանունությանը,

և

մասնավորապես

բառական-բառային

համանունության և բազմիմաստության սահմանազատման

խնդրին, համանունների տեսակների տարբերակմանը և տարածման աստիճանին,
բարբառային բառապաշարի համակարգում համանունների ունեցած դերին՝ ըստ

195

Տե´ս Ռ. Շալունց, Համանուն բառերը ժամանակակից հայերենում // Լեզվի և ոճի

հարցեր, հ. 4 , Ե․, 1974ֈ
196

Ն․ Պողոսյան, Վաղ աշխարհաբարի իմաստափոխության դասակարգման նոր փորձ

// Պատմա-բանասիրական հանդես, իվ 2, Ե․, 2012, էջ 230ֈ
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մյուս բարբառների բառապաշարում առկա ձևերի զուգադրության, բանավոր խոսքում
համանուն բառերի գործածության և այլնֈ
Սյունիք-Արցախ

տարածքի

հաճախականությամբ,

բարբառների

ձևիմաստային

բառապաշարում

բազմազանությամբ

գործածության
յուրահատուկ

նշանակություն ունեն կօնդ արմատը և նրան ձևով ու իմաստով նման կամ մոտ
բառերըֈ

Կօնդ արմատը հանդես է գալիս համանունությամբ, հարանունությամբ և
բազմիմաստությամբ, ընդ որում կօնդ1 «գնդաձև արմատ», «կոճղեզ», փոխաբերաբար
կամ նմանությամբ՝ «մարդու գլուխ», կօնդ2 «անդամալույծ»197, կէնդ3 > կընդ-էլ
«մեկական դառնալ, կենտ» բարբառային ձևերով: Հայերենի մյուս բարբառներում

կօնդ-ի համանունները ավելի շատ են՝ կօնդ 1․«բոլորակ բլուր», 2․ «ճյուղերից
մաքրված ծառի բուն198, ճաղատ199, 3․ «գնդաձև արմատ», 4․ «անդամալույծ», 5․ «վեգի
կողմ», 6․ «պար», 7․ «հաշիվ, ծախս»ֈ
Բառարանային

և

ստուգաբանական-քննական

աշխատանքներում

կօնդ-ը

սովորաբար չի նույնացվում գունդ արմատինֈ Օրինակ՝ Հ․ Աճառյանը գունդ բառի
համանունների դիմաց դնում է իմաստային առնչակցությունները կօնդ-ին, բայց և
առանձին բառահոդվածով քննում է նաև կօնդ-ը՝ մեկ բառահոդվածով որպես
«անդամալույծ», մյուսով՝ որպես «գերեզման»200ֈ Հ․ Աճառյանը, տարբեր լեզուներում
առկա ձևիմաստային քննության, հայերենի տարբերակների հետ ունեցած հնարավոր
զուգահեռների առկայության պարագայում, այնուամենայնիվ,

նշում է, որ «այս

խնդիրը կարոտ է մեկնության», որովհետև հայերենի որոշ բարբառներում գունդ-ը

197
198

Կունդանալ «խեղվել, անդամալույծ դառնալ». գրաբարում վկայված չէֈ
«Կնտութիւն․ կունդ-ճաղատ լինելը, ճաղատություն, Կնտանալ՝ ճաղատ դառնալ,

գլխի մազերը թափվել»ֈ Տե՛ս Գրաբարի բառարան, Ե․, 2000, էջ 663ֈ
199

Միջին հայերենի բառարանում նշվում է ՆՀԲ /այսուհետև՝ Նոր հայկազյան

բառարան/-ի՝ կնդել, կնդացուցանել բառերի իմաստները՝ մազերը խուզել, ծառի ճյուղերը
կտրելֈ Տե՛ս Ս. Ղազարյան, Հ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, Ե., 2009., էջ 377ֈ
200

Հ. Աճառյան, Հայերենի արմատական բառարան (այսուհետև՝ ՀԱԲ):
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կարող է ծագած լինել նաև կունդ ձևիցֈ Այդուհանդերձ՝ գունդ-ի` վրացերենում,
պարսկերենի տարբերակներում և հայերենում ունեցած իմաստային աղերսները
առկախ են թողնում նրա ծագման ճշգրիտ որոշումը201ֈ Քննական նման ճակատագիր
ունի նաև գունդ «խումբ» բառը, որ նույնպես չի նույնացվում կօնդ-ինֈ
Հայերենի իրանական փոխառությունների շարքում են ընդգրկվում գունդ բառի
համանունները՝ gund||gund`համեմատվելով ավեստ․ gunda- և միջին պարսկ․ gund
ձևերին՝ «գունդ, գնդաձև, խմորի գունդ», «խումբ, զորախումբ» 202ֈ
Իսկապես, դժվար է վերջնական կարծիք ունենալ գունդ և կօնդ բառերի
նույնական

ծագման

վերաբերյալ,

առանձնապես մոտ ենֈ

չնայած

ձևիմաստային

առումով

սրանք

Ավելին, որոշ բաղադրություններում, ըստ բարբառային

տվյալների, նրանց հարանվանական արժեքը տպավորություն է ստեղծում, որ գունդը

և

կօնդ-ը նույն

ծագումն

ունեն,

այսպես՝

Սյունիք-Արցախ

բարբառային

տարբերակներում տարածված է կընդասեղ, որ գործածվում է և՛ կընդակար «հատհատ կար», և՛ գնդասեղ իմաստներովֈ Բարբառային տարածքում գործածական
բառերից են՝ կընդըցնէլ «գլորել», Արց․ որոշ խոսվածքներում նարցիս ծաղկին
անվանում են կընդըմընէշակ և այլնֈ Իհարկե, սրանք կարող են լինել բարբառային
համանվանական կամ հարանվանական զուգադիպություններ, քանի որ այս բառերի
պարագայում պետք է որ գործեր Աճառյանի օրենքը, բայց, ինչպես նկատում ենք, այն
չի գործում և ոչ մի բառումֈ
Հենց այս հիմքով կողմ ենք այն կարծիքներին, որ կօնդ և գունդ բառերը
նույնական չեն, նրանց հնչյունական և իմաստային զուգահեռները բարբառային
համանունների օրինակներն են շատացրել, իսկ շատ հաճախ՝ ժողովրդական
ստուգաբանության շնորհիվ մոտեցվել և նույնացվելֈ

Կօնդ բառը առավելապես տարածված է «գնդաձև արմատ», «կոճղեզ», ապա՝
փոխաբերաբար կամ նմանությամբ՝ «մարդու գլուխ»203 իմաստներով, որոնցից

201

Մանրամասն կարելի է տեսնել ՀԱԲ, էջ 593-594ֈ

202

Գ․ Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն, Ե., 1987, էջ 521ֈ
174

բաղադրված,

բառակապակցված

և

դարձույթավորված

հասկացությունները

բավականին շատ ենֈ

Արմատ իմաստով գործածություններից են՝ Գոր. Ճըղ/խ/թըթվի կօնդ «ճակնդեղի
գլուխ-արմատը», Արց. կօնդ քյիցէլ, կօնդ անէլ «արմատ գցել, արմատի պալարները
մեծանալ», սողանի կօնդ, խընջըլօզի կօնդ և այլնֈ Փաստորեն՝ հենց առաջնային
իմաստով գործածվում է այն արմատների համար, որ կլորավուն տեսք ունենֈ

Գլուխ

իմաստով կազմություններից են՝

կընդըզըհան անէլ «գլուխը պոկել»,

կօնդը կախ «տխուր», «անճար», անեծք՝ կօնդը թաղէլ, -մօշավ անէլ «գլուխը թաղել»,
Գոր. Կապ. Արց. Մեղ. Կօնդավ անէլ «գլխով անել», Արց. կօնդը զըէռ, Գոր. Կօնդը մէծ
«մեծագլուխ»ֈ Հ․ Աճառյանը «Հայերենի գավառական բառարանում204» կօնդ բառի
«գլուխ» իմաստը համարում է փոխաբերականֈ
Այս իմաստներից բացի կօնդ-ը այլ գործածություններ էլ ունի, այսպես՝

կօնդըլընգի||կօնդ չըլընգի||կունդըմըհակէ «ուռուցիկ փայտ՝ երկու եզրերը նեղացրած»,
որ գործածվում է խաղի ժամանակ, «քամանչա նվագարանի գլխի մաս» և այլնֈ

Կօնդ

բառի

համանունային

տարբերակներն

են

կլորել,

գնդել՝

Արց.

Կընդըլօճի||կընդըլէչի||կըլըկօնձի՞, Բազ. կընդել «գնդէլ, գունդ պատրաստել», Արց.
կընդըլցնէլ «գլորել», Գոր.՝ «տապալել, սպանել». «Նի կը կապէմ, կընդլցընէմ»ֈ
Հետաքրքրական են այս բառի «ծույլ, անդամալույծ, աշխատելու անընդունակ»205
իմաստները, որ Ա. Սարգսյանի §Ô³ñ³µ³ÕÇ µ³ñµ³éÇ µ³é³ñ³ÝáõÙ¦ (ՂԲԲ-ում)206
նշվում են որպես փոխառություն՝ ծագած պարսկերենի kund||kunda||kundä ձևերից,
ինչպես ՀԱԲ-ում. «*Կոնդ «անդամալոյծ» նորագիւտ բառ, որ մէկ անգամ գտնում եմ

203

Ա. Սարգսյան, Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Ե., 2013, էջ 398 (այսուհետև՝ ՂԲԲ):

204

Հայերէն գաւառական բառարան, Թբիլիսի, 1913, էջ 592ֈ

205

Ա. Մարգարյան, Գորիսի բարբառը, Ե., 1975, էջ 422:

206

ՂԲԲ, էջ 20:
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գործածված Տաթև. ամ. 593. կենդանի է նոյն ձևով արդի զանազան բարբառների մեջ
(Երև. Ղզ. Ղրբ. ևն.)»:207

Կօնդ բառի թեքված ձևին համանուն է Կընդ-էլ՝ շեշտազուրկ դիքում օ>ը
փոփոխությամբ՝ կընդ||կէնդ||կէնդու, այստեղից՝ Արց․ կընդապար «մենապար»,

կընդըկաթուկ «ծառապտուղի հատ-հատ թափվելը», կընդահաչ «ժամանակ առ
ժամանակ հաչելը», կընդէլ «մեկը դառնալ», կընդըմընդ «սակավ» և այլնֈ
Եվ վերջապես կօնդ բառի համանուններից է կընդ-էլ «քնթել, թալանել, կտրել»
բառըֈ
Այս բառերի ընդհանուր փոխկապակցվածությունը բավականին դժվար է
տարանջատելը, բայց առավել դժվար է նույնական ծագման տակ դնելըֈ
Այսպես՝

փորձենք

որոշակիացնել

կօնդ

արմատի

իմաստային

եզրերը,

զուգահեռները, բարբառային և արտալեզվական առնչակցություններըֈ

Կօնդ և գունդ արմատների հնչյունական և իմաստային զուգահեռները քննելիս
կարելի

է

նկատել

ձայնավորների՝

այսպես

կոչված

երկրորդ

դիրքային

բաշխվածության օրենքի208 գործառույթը, այսինքն՝ օ-ի և ու-ի ենթահնչութային
հարաբերությունըֈ Բարբառային այս տարածքում նկատվող շեշտի տակ ընկած ու-ն
ձայնեղների խլացման կամ պարզապես խուլերին հաջորդելու հետևանքով հաճախ
նույնացել է ոչ թե առաջնային շարքի ու/ու̈ -ին, Աճառյանի օրենքով, այլ օ-ին, ինչպես՝

թուզ

> թոզ, թութ > թօթ, ծուխ > ծօխ, խուրձ > խորթնը, թուղթ > թօղթ և այլնֈ

Հնչյունային այս անցումը երբեմն նկատվում է

նաև ձայնորդ հնչյուններին

նախորդելու դիրքում, ինչպես՝ կուռն > կօռն, կունդ > կօնդ և այլնֈ Այս պարագայում
կարելի է կարծել, որ գործ ունենք ուղղակի գունդ բառի բարբառային կերպաձևումի
հետ՝ ձայնեղի խլացում, ու-ի շեշտազրկություն և օ-ի վերածում, և այս օրենքի
համաբանությամբ գունդ բառի կօնդ-ի վերափոխումֈ Սակայն գրաբարից ավանդված
բառերի քննության մեջ նկատվում է նաև հակառակ երևույթը, ցօրէն > ցուրնահաց,
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ՀԱԲ, հ., 2, էջ 632ֈ
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Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, պրակ 3, Ե․, 2010, էջ 85:
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թօղնէլ > թուղացի, չօր > չուրանալ և այլնֈ Հնչյունափոխական ձևերի՝ բարբառային
տարածքում ունեցած բազմազանությունը հատկապես օ > ու և ու > օ հնչույթների
պարագայում որոշիչ չի դառնումֈ Այս դեպքում փորձում ենք հենվել բառային
իմաստի և նրանից բաղադրված բազմիմաստության վրա, որն էլ մեզ հուշում է, որ

գունդ և կօնդ բառերը, ամենայն հավանականությամբ, նույնական ծագումը չունեն209ֈ
Թե այս բառերից յուրաքանչյուրը ո՞ր ժամանակաշրջանից է

գործառվել, դա էլ է

դժվար որոշակիացնելը, բայց հետևելով որոշ օրինակների, որոնցում անշեշտ ու-ն
անփոփոխ է մնում, իսկ կոշտ օ-ն գիտակցվում է հիմնական հնչույթ, և նրա
շեշտազրկությունը արտահայտվում է ը-ի վերածմամբ, պետք է կարծել, որ կօնդ-ը
առավել վաղ է ճանաչվել, քան նրան հաջորդած գունդ-ըֈ Ընդ որում, ինչպես նկատում
է Մ․ Աղաբեկյանը, այս օրենքը հաջորդել է «հինհայերենյան աւ > օ անցմանը», որ
հաճախ աւ-ից ծագող անշեշտ օ-ն նույնպես վերածվել է ու-ի՝ ամաւթ > համութ,

ծանաւթ > ծանութ, արաւճ - արուճ և այլնֈ Այստեղից էլ կարելի է ենթադրել, որ կօնդ
արմատի համանուններ կօնդ-ը՝ «անդամալույծ» և կօնդ՝ «քնթած, կտրած», որոնք նույն
օրենքի

համաբանությամբ

անշեշտ

դիրքում

ստանում

են

ու՝

կունդանալ,

կունդէլ||կընդէլ, առաջացել են կօնդ «կոճղարմատ» բառի բազմիմաստությունից,
քանի որ արտասանությամբ իրար մոտ լինելով՝

հաճախ երկիմաստություն են

ստեղծում նրբիմաստով, և, բնականաբար, ձևիմաստային զուգահեռներ ունեցող
համանուններից մեկը դասվում է հնաբանությունների շարքում210ֈ Դժվարություններ
են ստեղծվում նաև այն հարցում, թե արդյոք այդ համանունները փոխատու լեզվո՞ւմ
են ստեղծվել, եթե ընդունում ենք, որ նրանք փոխառյալ են, թե՞ փոխառվելուց հետո,
որովհետև լինում են դեպքեր, որ «համապատասխան բառերը հաճախ զարգանում են
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Սա պայմանավորվում է նաև այն հանգամանքով, որ բարբառային տարածքում

բառի սկզբում համարյա բոլոր ձայնավորներից առաջ ունենք գ>կյֈ Տե´սնել Կ. Դավթյան,
Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը, Ե., 1966, էջ 54:
210

Տե´ս Ռ․ Շալունց, Ժամանակակից հայերենի համանուն բառերի գործառությունը

խոսքի մեջ // Պատմա-բանասիրական հանդես,, 1972, 2, էջ 124-130 ֈ
177

ճիշտ իմաստային սերտությամբ»211, բայց քանի որ բառի վերջնական ծագումը անորոշ
է, ուստի գիտականորեն ճշգրիտ հետևության հնարավոր չէ գալֈ
Արմատը Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքում գործածվող «գնդաձև
արմատ», «կոճղեզ», իմաստներից բացի, ինչպես նկատելի է, գործածվում է գունդ
նշանակությամբ նաև Սյունիք-Արարատյան միջխոսակցական տարածքում՝ կօնդ և

կունդֈ

Բազ., Արց․ կընդել «գնդէլ, գունդ պատրաստել» և այլն /Բազ․ խոսվածքում

գունդ||կօնդ բառին զուգահեռ գործածվում է նաև կօմբ/ա «գունդ»/ֈ Թերևս կարելի է
կարծել,

որ

այն

կօնդ

բառից

առաջացած

մի

ձև

էֈ

Իմաստային

համապատասխանության կողքին, սակայն, գրեթե անհնարին է դառնում հնչյունների
տեղաշարժի բացատրությունըֈ Այդ պատճառով առկախ ենք թողնում նրան
վերաբերող կարծիքները և հատկապես գունդ և կօնդ բառերից առաջացած լինելու
հարցըֈ Կօնդ բառին զուգադրելի են կոպալ||կոմբալ բառերը, որոնց հնչյունական
տարբերությունները առաջ են բերել հարանվանական արժեք՝ Արց․ կօմբալ / չոմբալ
1․ «ծայրը գունդ, հաստ գլխով մահակ», փոխ․ «մեծ, խոշոր քիթ», որոնց հիմքում,
ամենայն հավանականությամբ, ընկած է կոմբ «մեծ, խոշոր» արմատը, որ տարածված
է ում և կը ճյուղի բարբառներում՝ Մշ․ Վան, Ար․ և այլն, Ար․՝ կօմբգլուխ «մեծագլուխ»ֈ
Արցախում այս բառին՝ կօմբալ, հոմանիշ է կունդուռուշ / կունդուռուշիգյ /: Հ․
Աճառյանը «Հայերեն գավառական բառարանում» կոպալ/ա/գլուխ և կոմբալագլուխ
ձևերը մեկ բառահոդվածի տակ է նշում, իսկ կոպալ արմատի ծագումը համարում է
պրսկ․ kūpᾱl/« ﻛﻮﭘﺍﻝբակուղ երկաթո»212ֈ «Հայոց լեզվի բարբառային բառարանում» մեկ
բառահոդվածի տակ են առնված ոչ միայն կոպալ/ա/գլուխ և կոմբալագլուխ բառերը,
այլև կոպալ և կոմբալ213ֈ Հին հուն․ κορδύλη ունի «ելունդ, պալար, հաստ գլխով
մահակ»214 իմաստները, իսկ քրդ․ համար առանձնացվում է kop-al «մահակ», որ
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Տե´ս R․ Bridges, English homophones, p․ 3 /ru.scribd.com․ Society for Pure English,

Tract 02 On English Homophones by Bridges/:
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Հ. Աճառյան, Հայերէն գաւառական բառարան, էջ 593ֈ
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Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հ․ 3, Ե․, 2004, Էջ 149:
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И. Х. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь, т. I, М., 1958, էջ 970:
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բխեցնում են koftan «խփել, հարվածել» բայից215ֈ Այս արմատի համար, ինչպես ցույց
են տալիս ընդհանրությունները, պետք է որ լինի հնդեվրոպական նախաձևըֈ Դժվար է
որոշակիացնել ոչ միայն կոնդ, կոմբ, կոպ-ալ բառերի ընդհանրությունները, այլև
նրանց նախաձևը գտնելըֈ
Արտաքուստ մոտ ձև ունի ճակնդեղ՝ ճա-կնդ-եղ, սակայն առկա են այլ
տարբերակներ216, որոնք, այնուամենայնիվ, իրարամերժ ենֈ Հ․ Աճառյանը այս բառի
համար ընտրում է ճակն արմատը՝ հղելով Ղ․ Ալիշանի «Հայբուսակ կամ հայկական
բուսաբառութիւն» բառարանը (1895թ․, Վենետիկ) և նշում

գրքի՝ «գիտական

տեսակէտով անբաւարար»217 լինելըֈ Ճակնդեղ բառի՝ շրջակա լեզուներին անցած
լինելու փաստը անառարկելի էֈ Այս բառի կազմությանը և ծագմանը վերաբերող
տեսակետները շատ են և դրանցից հետաքրքրական է գազար բառի /čukundar/ հետ
նույնացնելըֈ Գ․ Ջահուկյանը «կլմպուզ»՝ բազուկ բարբառային բառի համար դնում է
*g(ē)lemb(h)-218, որ բարբառներում տարածված է տարբեր անվանումներով՝ բազուկ,

տակ, մաճար, չաքնտուր, կլմպուզ, կլմբոզ, ղլմբող, կարմիր տակֈ Արց․ ունի կալամօզ,
այստեղից՝ կլմբօզել «գլորվել», Գոր․ կլմպընձրի և այլն, որի համար ՂԲԲ-ում
նույնպես դրվում է *g(ē)lemb(h)- արմատըֈ Փաստորեն՝ գործ ունենք «գունդ, կլոր,
գլորվել, խոշորանալ» և նման իմաստների հետ, որ հատկանշվում են նաև բազուկ-

կոնդ բառերինֈ Բազուկ բառին հոմանիշ է տակ-ը, որ հիմնականում գործածական է
Սյունիքում՝

տակ,

տակի

կոնդֈ

լեզվաբանության հեղինակները

Ճակնդեղ

բառի

համար

համեմատական

ընտրում են հ․-ե․ *bhedh-, որի նախնական

նշանակությունը «քանդել» բայարմատն է, որ նույնական նշանակություն ունի գերմ․,
գոթ․ բառի հետ219ֈ Թերևս ճակնդեղ բառում հատկանշելի է կընդ/կօնդ/ արմատըֈ Սա
բառաքննական մի փորձ է, որ խոցելի է բազմաթիվ այլ տեսակետների առկայության
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Р. Цаболов, Этимологический словарь курдского языка, т. 2, М., 2010, էջ 41:

216

Ավելի մանրամասն տե՛ս ՀԱԲ:

217

ՀԱԲ, էջ 7:

218

Գ․ Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն, էջ 124ֈ
J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Vien, 1959, էջ 113-114:
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պայմաններումֈ Այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ ճակնդեղ բառը վերլուծելի է, և
նրա նախնական վիճակը թերևս բարբառային ճախակոնդ||ճըխակոնդ ձևն է, ինչպես

ճախաթթու||ճըխթթօ, ճըխատուր «մահակ», ճըխաթակ և այլնֈ

Բառը հետագայում

հնչյունական փոփոխություններ է կրել, բայց և պահել է իմաստըֈ Կարծում ենք, որ

ճախ «թուփ, ցախ» բառը, որ լայն գործածություն ունի Սյունիք-Արցախ բարբառային
տարածքում, կօնդ բառի նախադիր խուլի ազդեցությամբ կորցրել է վերջադիր խ-ն
առնմանության պայմանումֈ Ի դեպ՝ խ>կ||ք առնչակցությունը խորթ չէ բարբառին,
ինչպես՝

խըճէպ||խըճէփ||կըճէպ||քըճէպ||քըճէփ

և

այլնֈ

Իսկ

կօնդ

բառի

օ-ն

շեշտազուրկ դիրքում դարձել է ը, ինչպես՝ խօրօվէլ>խըրավէլ, կօթ>կըթավէր,

կօնդ>կընդըզըհանֈ Ձայնավորների փոփոխության այս դեպքը, սակայն, դժվար է
որոշակիացնել բուն բարբառային տարածքի համարֈ Հնարավոր է, որ բարբառային
խմբից դուրս է եղել փոփոխությունը՝ լեզվի այլ տարբերակներում կամ այլ
լեզուներում ունեցած փոփոխությունների հետևանքովֈ
Նորից նշենք, որ սա ուղղակի մի փորձ է կօնդ արմատը բառային այլ
տարբերակներում դիտարկելու համարֈ Եվ մեր քննությունից ստացվում է, կօնդ-ը՝
«գնդաձև արմատ», «կոճղեզ», 2. փոխաբերաբար կամ նմանությամբ՝ «մարդու գլուխ»
իմաստներով բառը պետք է առանձնացնել «բոլորակ բլուր», «ճյուղերից մաքրված
ծառի բուն»220, «անդամալույծ»221, «վեգի կողմ», «պար», «հաշիվ, ծախս» իմաստներով
համանուններից

և նրանց չվերագրել բազմիմաստությամբ առաջացած ձևեր․

«Հաճախ դժվար է լինում որոշել սահմանագիծը, որից այն կողմ բազմիմաստությունը

220

ՆՀԲ-ում՝ կնդեմ՝ կունդ առնել, փետել, տերևաթափ առնել և խոշտանգել, կռփել

/լծորդված հուն․՝ գինդինէւօ/ «Կնդէ զծառն և մի բնաւ տերև թողուլֈ Քաջ կնդել պիտին, և ապա
պատրուսել․ վստկ․ֈ Կնդեալ աքսորին ի բանտֈ Հարկանեն նա և կնդեն, և բանդեն»: Տե՛ս ՆՀԲ,
էջ 1104ֈ
221

Հր. Աճառյանը նշում է, որ կօնդ բառի՝ պարսկերենում ունեցած նախնական

իմաստները անցել են նաև մեր բարբառներին՝ «կոճղ», «գուլ, բութ», որ Սյունիք-Արցախ
բարբառներում առավել տարածված է քոթուկ հոմանիշը, որ թուրքերենի համար նշվում է
պարսկերենից փոխառություն՝ Kütük, güdük, güdüğü, ՝ իր հոմանիշներով՝ odun, kereste: Տե՛ս
http://www.osmanlicaturkce.com: Ընդ որում՝ այս բառերը օսմենարենում վկայված չեն:
180

վերածվում Է համանունությանֈ Սովորաբար նշվում է, որ բազմիմաստ բառի երկու
նշանակություններ վերածվում են համանունների, եթե տրոհվում է դրանց միացնող
իմաստային շղթան, որի հետևանքով այդ երկու նշանակություններն սկսում են
ընկալվել որպես առանձին համանուն բառեր»ֈ222
Այսպիսով,
գործածության

որ

Սյունիք-Արցախ

տարածքի

հաճախականությամբ,

բարբառների

ձևիմաստային

բառապաշարում

բազմազանությամբ

յուրահատուկ նշանակություն ունի կօնդ արմատը, որին համանուն են՝

կօնդ

«գնդաձև արմատ», «կոճղեզ», փոխաբերաբար կամ նմանությամբ՝ «մարդու գլուխ»,

կօնդ «անդամալույծ», կէնդ > կընդ-էլ «մեկական դառնալ, կենտ»ֈ
Կարծում ենք, որ ճակնդեղ բառի մեջ նույնպես կօնդ արմատն է՝ ճախ «թուփ,
ցախ»+կօնդ+եղ:
Փաստորեն՝ կօնդ արմատը, ըստ ուսումնասիրության արդյունքի, ժամանակի
ընթացքում վերաճել է և ստեղծել համանուններ ու այլ բառեր, որոնք հիմա էլ
գործածվում են:
М. С. Кумунц. О нескольких омонимах диалекта территории Сюник-Арцах .
В диалектах территории Сюник-Арцах частотой употребления, многообразием формы и
значения особую ценность имеет корень կօնդ. В диалектах территории Сюник-Арцах есть три
слова с идентичной формой: կօնդ1 «шарообразный корень», «корневище», метафорическое
значение - «человеческая голова», կօնդ2 «инвалид», կէնդ3>կընդ-էլ «стать единым, нечетный».
На наш взгляд, слово ճակնդեղ также имеет корень կօնդ: ճախ «куст, хворост» + կօնդ. Таким
образом, согласно исследованиям, корень կօնդ отрос с течением времени и создал омонимы,
которые употребляются до сих пор.
M. S. Kumunts. On several homonyms in Syunik-Artsakh dialects. The root կօնդ has a unique
value in Syunik-Artsakh dialects due to its frequent usage and variety of forms and meanings.In
Syunik-Artsakh dialects, there are three words identical in form: կօնդ1 “spherical root,” “rhizome,”
figurative or metaphorical “head of a person,” կօնդ2 “paralytic,” կէնդ3>կընդ-էլ “to become one, odd.”
We think the word ճակնդեղ also has the root կօնդ: ճախ “bush, brushwood” + կօնդ. Therefore,
according to research, the root կօնդ has grown over time and created homonyms that are frequently
used now.
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Ա. Բարլեզիզյան, Իմաստային պատճենումները ժամանակակից հայերենի

համանունության // Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1987, 2 , էջ 36-41:
181
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