


ԵՐԵՎԱՆԻ Վ. ՅԱ. ԲՐՅՈւՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սուսաննա Տիո յան
Ֆրիդրիխ Խլ ղաթ յան

ԱԿՆԱՐԿ  ԱՐԴԻ  ՀԱՅԵՐԵՆԻ
ՈՒՂՂԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ

(ու սում նաօ ժան դակ ձեռ նարկ)
(լրամ շակ ված)

Խմ բա գիր՝ բ.գ.թ., դո ցենտ Դ. Գ յուր ջին յան

Երևան 2018



ՀՏԴ 811.19(07)
ԳՄԴ 81.2Հ ց7
    Տ 619  

Տպագրվում է 
Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական 

համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ

Տիոյան Սուսաննա, Խլղաթյան Ֆրիդրիխ
Ակնարկ  արդի հայերենի ուղղախոսության (ուսումնաօժան

դակ  ձեռնարկ) (լրամշակված)/ Ս. Տիոյան, Ֆ. Խլղաթյան; 
Խմբագիր՝ Դ. Գյուրջինյան. Եր.: Ասողիկ, 2019. 102 էջ: 

Հայ  լեզվաբանության մեջ ուղղախոսության խնդիրներին  հա
մե մատաբար քիչ են անդրադարձել, ինչը հատկապես զգալի է 
դասավանդման  գործում: 

Ուսումնական այս ձեռնարկում հեղինակները, ունենալով 
բուհական երկարամյա դասավանդման փորձ և նկատի առնելով 
գրական հայերենի զարգացման արդի միտումները, փորձում են 
դասակարգել և հանձնարարել արտասանական  կանոնական և 
ընդունելի ձևերը:

ՀՏԴ 811.19(07)
ԳՄԴ 81.2Հ ց7

ISBN 9789939504308                                           ©  Ս. Տիոյան, 2019

Տ 619



AN ESSAY ON ORTHOGRAPHY  
OF MODERN ARMENIAN

(a tutorial)

ОЧЕРКИ ПО ОРФОЭПИИ СОВРЕМЕННОГО 
АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА

(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)



4

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընդհանուր դրույթներ .................................................................... 6
Ժամանակակից գրական արևելահայերենի  
արտասանական առանձնահատկությունները ........................ 26
Ձայնավորների արտասանությունը ............................................ 31
ԵՎ ի արտասանությունը ............................................................. 42
Կրկնակ ձայնավորների արտասանությունը ............................ 44
Հարակից ձայնավորների արտասանությունը.  
Ձայնակապ ....................................................................................... 47
Կրկնակ բաղաձայնների արտասանությունը  .......................... 50
Հ ի արտասանությունը ................................................................. 57
Ր ի և Ռ  ի արտասանությունը ................................................... 59
1Արտասանական ոճեր .................................................................. 66
Արտասանություն  և շեշտ ............................................................. 71
Հավելվածներ .................................................................................. 74
Մատնանշված և օգտագործված գրականություն ................... 97



5

Խոսք հի շա տա կի

Ներ կա յաց վող ձեռ նար կի հե ղի նակ նե րը ծրագ րել էին շա
րու նա կել սկսած գոր ծը՝ մոտ ա պա գա յում ա ռա վել հիմ նա վոր 
աշ խա տանք ներ կա յաց նե լով ուղ ղա խո սութ յան բնա գա վա
ռում, սա կայն ան կան խա տե սե լի կո րուս տը խա փա նեց այն;

Ես ինձ ի րա վունք վե րա պա հե ցի լրամ շա կել ու վե րահ րա
տա րա կել հույժ կար ևոր ու սում նա կան այս ձեռ նար կը՝ որ պես 
հար գան քի տուրք հար գե լի գոր ծըն կե րոջս՝ լու սա հո գի պրոֆ. Ֆ 
Խլ ղաթ յա նի:

Սու սան նա Տիո յան
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ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

Ուղ ղա խո սութ յու նը ազ գա յին լեզ վի բա նա վոր տար բե րա կի 
միաս նա կա նութ յան պահ պան ման և կա նո նարկ ման հզոր մի
ջոց է։ Ինչ պես ուղ ղագ րութ յու նը գրա վոր խոս քում, ուղ ղա խո
սութ յունն էլ բա նա վոր խոս քի նոր մա վոր ման, նրա «սահ մա
նադ րա կան» կար գա վի ճա կի ամ րագ րումն է, խոս քի մշա կույ թի 
հիմ քե րից մե կը։ Ժա մա նա կա կից լեզ վա բա նութ յու նը ուղ ղա խո
սութ յու նը բնո րո շում է որ պես «ազ գա յին լեզ վի ար տա սա նա
կան նոր մե րի ամ բող ջութ յուն, որն ա պա հո վում է նրա հնչյու նա
կան ձևա վոր ման միօ րի նա կութ յան պահ պա նու մը»1: 

Սա կայն ուղ ղա խո սութ յան ծա վա լի վե րա բեր յալ ըմբռ նում
նե րը տար բեր են։ Լայն ա ռու մով ուղ ղա խո սութ յան շրջա նակ
նե րի մեջ են նե րառ վում և՛ հնչույթ նե րի, և՛ նրանց տար բե րակ
նե րի՝ հնչակ նե րի2 (аллофон) ար տա սա նա կան կա նոն նե րը, նեղ 
ա ռու մով՝ միայն հնչույթ նե րի նը։ Եր բեմն էլ հնչյուն նե րից բա ցի 
ար տա սա նութ յան նոր մա յի մեջ մտցնում են նաև շեշ տը3, հնչե
րան գը, տար բե րա կա յին քե րա կա նա կան ձևե րը։ Այս պատ ճա
ռով գո յութ յուն ու նի ուղ ղա խո սութ յան մեկ այլ ըմբռ նում ևս. դա 
«հա տույ թա յին միա վոր նե րի (հնչույթ նե րի) և վեր հա տույ թա յին 
միա վոր նե րի (շեշտ, հնչե րանգ, ա ռո գա նութ յուն) նոր մա տիվ 
ի րա ցումն է»4:

Ուղ ղա խո սութ յու նը եր բեմն դի տարկ վում է եր կու տե սանկ
յու նից։ Ա ռա ջի նը ուղ ղա խո սութ յունն է ա վան դա կան ըմբռն
մամբ (օрфоэпия)՝ բա նա վոր խոս քի նոր մա տիվ հնչույ թա յին 

1 Տե՛ս  Лингвистический энциклопедический словарь, М., 1990, стр. 351:
2 Տերմինը Գ.Բ.Ջահուկյանինն է։
3  Տե՛ս П.А.Лекант и другие, Современный русский язык, М., 2000,  стр. 143:
4 Տե՛ս Лингвистический энциклопедический словарь, М., 1990, стр. 351: 
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կա ռուց վածք, ինչ պես ուղ ղագ րութ յու նը՝ տա ռե րի։ Երկ րորդ 
տե սանկ յու նից այն կա րե լի կո չել ուղ ղահն չում (ортофония), ո րը 
սահ մա նում է հնչյու նա կան դրսևո րում նե րի՝ հնչակ նե րի ար տա
սա նութ յան կա նոն նե րը։ Իսկ ինչ պե՞ս է ձևա վոր վում ար տա սա
նա կան նոր ման, ո րը վե րած վում է հա մա կար գի և պար տադր
վում տվյալ լեզ վով խո սող հան րութ յա նը։ Դ րա հա մար որ պես 
չա փա նիշ ներ ըն դուն վում են լեզ վա կան ա վան դույ թը, լեզ վի 
զար գաց ման մի տում նե րը և հա մա կար գա յին հա ջոր դա կա
նութ յու նը5։ 

 Ռու սաց լեզ վի ուղ ղա խո սութ յան հիմ նա վոր ու սում նա սի
րութ յան հե ղի նակ Ռ. Ի. Ա վա նե սո վը ուղ ղա խո սութ յան կա նո
նա կար գու մը պար տա դիր է հա մա րում հատ կա պես այն լե զու
նե րի հա մար, ո րոնք խո սակ ցա կան գ րա կան տար բե րակ նե րից 
բա ցի ու նեն նաև բար բառ ներ6։ Իսկ հա յե րենն այդ պի սի լե զու 
է։ Նա գրա կան լեզ վի ուղ ղա խո սութ յան հան դեպ մե ղան չում նե
րի եր կու պատ ճառ է նշում՝ գրութ յու նը և մայ րե նի խոս ված քը 
(բար բա ռը)։ Սա կայն մեր կար ծի քով ներ կա յումս դրան ա ներկ
բա յե լիո րեն պետք է ա վե լաց նել նաև եր րորդ գոր ծո նը՝ օ տար 
լե զու նե րը։

 Ժա մա նա կա կից գրա կան հա յե րե նի ուղ ղա խո սութ յան 
խնդիր նե րը լեզ վա բա նա կան հա տուկ ու սում նա սի րութ յան 
ա ռար կա են դար ձել զգա լիո րեն ուշ։ Բա վա կան է նշել, որ հա
յե րե նի ուղ ղա խո սութ յան վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան ու սում
նա սի րութ յուն հրա պա րակ է ե կել միայն 1974 թվա կա նին։ Դա 
Թ. Ղա րագ յուլ յա նի աշ խա տութ յունն է7: Զա նա զան ա ռիթ նե

5  Տե՛ս О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 295:
6 Տե՛ս Р. И. Аванесов, Русское литературное произношение, М., 1972.
7 Թ. Ղարագյուլյան, Ժամանակակից հայերենի ուղղախո սութ յունը, Ե., 1974:
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րով ուղ ղա խո սա կան տար բե րակ նե րին ի րենց հոդ ված նե րում 
անդ րա դար ձել են նաև այլ լեզ վա բան ներ (Ս. Աբ րա համ յան,  
Ն. Պառ նաս յան, Հ. Զա քար յան, Յու. Ա վե տիս յան)։ Դի տարկ վել 
են հա յե րե նի գրա կան ար տա սա նութ յան մի շարք հար ցեր, փոր
ձեր են ար վել ար տա սա նա կան տար բե րակ նե րի մրցակ ցութ յան 
մեջ գտնել ճիշտ ու հանձ նա րա րե լի ձևե րը՝ ար տա սա նա կան եր
ևույթ նե րը բնու թագ րե լով գրա կան հա յե րե նի զար գաց ման ընդ
հա նուր ուղղ վա ծութ յամբ8։

Թ. Ղա րագ յուլ յանն իր մե նագ րութ յան մեջ նկա տե լով, որ 
«ար տա սա նութ յան լիա կա տար միաս նա կա նա ցու մը թեև ցան
կա լի, բայց ա նի րա գոր ծե լի է»9, դրա նից ա նում է այս պի սի հետ
ևութ յուն՝ «Գ րա կան ար տա սա նութ յան շրջա նակ նե րում զու գա
հեռ ձևե րի առ կա յութ յու նը հա մար վում է ան խու սա փե լի և  օ րի
նա չա փա կան»10։

 Հան րա հայտ է, որ ինչ քան կա նո նարկ ված է գրա կան լե
զուն, այն քան ա վե լի միօ րի նակ են նաև ուղ ղագ րա կան և  ուղ
ղա խո սա կան եր ևույթ նե րը։ Ար դի հա յե րե նի ար տա սաա կան 
տար բե րակ նե րի զուտ լեզ վա բա նա կան քննութ յու նը մեր օ րե
րում հրա տապ է, քա նի որ ի րա պես պե տա կան գոր ծա ռույթ նե
րով օժտ ված ար ևե լա հայ գրա կան լե զուն պետք է ձեր բա զատ
վի ա վե լորդ զու գաձ ևութ յուն նե րից, ուղ ղա խո սա կան այն պի սի 
տար բե րակ նե րից, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են բար բա ռա յին, 
հա սա րա կա բան կամ օ տա րա բան հնչա կան նկա րագ րով։

8  Ի մասնավորի տես Հ. Գալստյան, Ճիշտը և սխալը, Ե., 2007, Գ. Գևորգյան, 
Լեզվագործածության սխալներ գրական արևելա հայերենում, Ե., 2015:
9 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 5:
10 Տե՛ս նույն տեղը:
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Ուղ ղա խո սա կան տար բե րակ նե րի սահ մա նա փա կու մը (ե թե 
ոչ լրիվ վե րա ցու մը) մե ծա պես նպաս տում է ոչ միայն բա նա վոր 
լեզ վի ճիշտ և  ա րագ ըն կալ մա նը, այլև գրա կան լեզ վի արդ յու
նա վետ ու սուց մա նը, լեզ վա կան անճշ տութ յուն նե րի հաղ թա
հար մա նը, բա նա վոր խոս քի ո րա կի բարձ րաց մա նը։

Ուղ ղա խո սա կան եր ևույթ նե րը քա րա ցած չեն. լի նե լով 
պատ մա կա նո րեն մշակ ված՝ դրանք հա ճախ պայ մա նա վոր ված 
են ա վան դույ թով։ Հա մա ժա մա նակ յա և տա րա ժա մա նակ յա մո
տե ցում նե րով դի տար կումն ի հայտ է բե րում հա յե րե նի ուղ ղա
խո սութ յան զար գաց ման ընդ հա նուր ուղղ վա ծութ յու նը և միտ
վա ծութ յու նը։

Ինչ պես հայտ նի է, ուղ ղա խո սութ յու նը տար բեր վում է նաև 
խո սող նե րի տա րի քա յին գոր ծոն նե րից կախ ված։ Այդ պատ
ճա ռով պետք է հստա կո րեն ա ռանձ նաց վեն տա րի քա յին ե րեք 
խմբեր՝ ե րի տա սարդ, մի ջին և տա րեց (կամ՝ ա վագ)։ Ա ռա ջին 
ան գամ ուղ ղա խո սութ յան մեջ տա րի քա յին եր կու հատ ված (սե
րունդ) ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջը ա ռաջ է քաշ վել Էդ. Ա ղա յա
նի կող մից անց յալ դա րի 60ա կան թվա կան նե րին11։ Ն րա կող
մից ե րի տա սարդ հա մար ված սե րուն դը մեր տար բե րակ մամբ 
ա ռանձ նաց վել է իբրև մի ջին սե րունդ։ Պատ մա կա նո րեն տա
րեց կամ ա վագ սե րունդն ուղ ղա կիո րեն շա րու նա կում է հետ ևել 
հա յե րե նի ուղ ղա խո սութ յան նա խորդ շրջա նի (անց յալ դա րի 40
50ա կան թթ.) նոր մա յին (ձայ նեղ նե րի խուլ ար տա սա նութ յուն, 
շնչե ղաց ման առ կա յութ յուն, բա ղա ձայ նա կան կու տա կում ներն 
ըով ընդ մի ջար կում և  այլն)։ Մի ջին սե րուն դը հակ ված է գրա
կան ար տա սա նութ յու նը գրութ յա նը մո տեց նե լուն։ Այդ մի տումն 

11 Տե՛ս Էդ. Աղայան, Հայոց լեզվի հոլովումը և խոնարհումը, Ե., 1967:
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ա ռա վել ցայ տուն է ե րի տա սարդ սերն դի շրջա նում, ո րի խոս
քում ար դեն հան դի պա կաց, կաթ նա հունց բա ռե րը հենց այդ
պես էլ ար տա սան վում են, այլ ոչ՝ *հան դի պա կած12, *կաթ նա
հունձ, նույ նը՝ հան կար ծա կի, այլ ոչ՝ *հան կար ցա կի, խնջույք, 
այլ ոչ՝ *խնճույք, կուրծք, այլ ոչ՝ *կուրցկ, խոճ կոր, այլ ոչ՝ *խոչ
կոր, ձվա ծեղ, այլ ոչ՝ *ձվա ձեղ և  այդ շար քին պատ կա նող շատ 
այլ բա ռեր, ո րոնք, ըստ հարց ման արդ յունք նե րի, ար տա սան
վում են ընդգծ ված ձևե րով13։

Ար տա սա նութ յան հնա րա վոր շե ղում նե րը հայտ նա բե րե լը 
բա վա կան բարդ է։ Դա ա ռաջ է բե րում վի ճա կագ րա կան, ինչ
պես նաև սո ցիո լո գիա կան քննութ յուն կա տա րե լու անհ րա ժեշ
տութ յուն14։ Այդ անհ րա ժեշ տութ յու նը նկա տել է Թ. Ղա րագ յուլ
յա նը տա կա վին անց յալ դա րի 70ա կան թվա կան նե րի կե սե րին՝ 
կազ մե լով ժա մա նա կա կից հա յե րե նի գրա կան ար տա սա նութ
յան հար ցա րան15։ 

Այս տեղ ա ռա ջարկ վում են ուղ ղա խո սա կան մի շարք զու
գաձ ևութ յուն ներ՝ դրա նով իսկ կա ղա պա րե լով, կաշ կան դե լով 
պա տաս խան նե րը։ Նախ՝ ներ կա յաց ված զու գաձ ևութ յուն նե րը 
պա կա սա վոր են և  ոչ ամ բող ջա կան, ա պա՝ հստա կո րեն տար
բե րակ ված չեն բուն գրա կան, զուտ բար բա ռա յին և ժո ղովր դա
խո սակ ցա կան հնչում նե րը։ Այդ նշա նա կում է, որ ե թե նույ նիսկ 
12 Հարցում ենք կատարել երիտասարդ սերնդին պատկանող տարբեր 
խավերի ներկայացուցիչների շրջանում՝ աշակեր տություն, ուսանողություն, 
առևտրի ոլորտի աշխատողներ և այլն։
13 Բառի սկզբում աստղանիշով առանձնացված ձևերն ան հանձնարարելի են 
կամ սխալ։
14 Հ. Զաքարյան, Հայերենի հասարակական տարբերակումը Երևա նում 
(Ժամանակակից հայերեն խոսակցական լեզուն),Ե., 1981. Էջ 120272 և 
Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու, Ե., 1984, էջ 6789:
15 Թ. Ղարագյուլան, Հարցարան ժամանակակից հայերենի գրական 
արտասանության, Ե., 1979:
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« Հար ցա րա նի» ամ բող ջա կան պա տաս խան ներն ամ փոփ վեին, 
միև նույնն է, հար ցի գի տա կան ու սպա ռիչ պա տաս խան անհ
նար էր ակն կա լել։ Հատ կա պես պետք է նկա տի ու նե նալ այն 
հան գա ման քը, որ « Հար ցա րա նի» հրա տա րա կու մից ան ցել է 
ա վե լի քան չորս տաս նամ յակ, ո րի ըն թաց քում գրա կան ար տա
սա նութ յու նը մի կող մից շա րու նա կել է իր կա նո նարկ ման գոր
ծըն թա ցը, մյուս կող մից՝ ա ռա ջա ցել են ար տա սա նութ յան նո րա
նոր տար բե րակ ներ, նոր զու գաձ ևութ յուններ (հմմտ. օ րի նակ՝ 
Քա րո լին ( Քե րո լայն - Քա րո լայն) Քոքս, Կա նա դա ( Քա նա-
դա- Գա նա դա), Սի րիա – Սու րիա, Ար գեն տի նա - Ար ժան թին 
և  այլն, որ տեղ նկատ վում է ար տա սա նութ յու նը փո խա տու լեզ
վի հնչմա նը նույ նաց նե լու ձգտու մը, այդ պի սով նաև հա յե րե նի 
հնչար տա սա նա կան նոր մե րի խախ տու մը)։

 Հա յաս տա նի նա խա րար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր Տեր
մի նա բա նա կան կո մի տեն, հատ կա պես 50ա կան թվա կան նե
րից սկսած, ըն դու նել է մի շարք ո րո շում ներ, ո րոնք հա յե րե նի 
ուղ ղա խո սութ յու նը կա նո նար կե լու նպա տակ ու նեին։ Տա կա
վին 1946 թ. պաշտ պան վել է թեկ նա ծո ւա կան թեզ՝ « Հա յոց լեզ
վի ուղ ղա խո սութ յան հի մունք նե րը» վեր նագ րով (հե ղի նակ Գ. 
Ներ սիս յան), ո րում, ինչ պես նաև Տեր մի նա բա նա կան կո մի տեի 
հե տա գա ո րո շում նե րում լուրջ փոր ձեր ար վե ցին կար գա վո րե լու 
լեզ վա շի նութ յան մի շարք հար ցեր՝ կապ ված օ տար ա նուն նե րի 
տա ռա դար ձութ յան, շեշ տադ րութ յան, կրկնակ ար տա սա նութ
յուն ու նե ցող բա ռե րի միօ րի նա կա նաց ման հետ։

Ինչ պես ցույց է տա լիս հիշ յալ կո մի տեի հե տա գա ողջ 
գոր ծու նեութ յու նը, ըստ էութ յան հա յե րե նի ուղ ղա խո սութ յան 
ճշգրտու մը կա տար վել է հիմ նա կա նում անց յալ դա րի 7080
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ա կան թթ.։ Ա հա թե ին չու, 5060 ա կան թվա կան նե րի դպրո
ցա կան դա սագր քե րում մի կող մից բա վա րար ու շադ րութ յուն 
չէր հատ կաց վում գրա կան լեզ վի ար տա սա նա կան օ րի նա չա
փութ յուն նե րին, մյուս կող մից՝ սահ ման ված ուղ ղա խո սա կան 
կա նոն ներն աչ քի չէին ընկ նում բա վա րար հստա կութ յամբ ու 
ո րո շա կիութ յամբ։ Տե ղին է նշել, որ ուղ ղա խո սութ յան հար ցե րը 
ծրագ րով նա խա տես ված էր քննել ցածր դա սա րան նե րում (ներ
կա յիս՝ մի ջին դպրո ցի 5–րդ դա սա րա նում16), սա կայն չնա յած 
հա մա պա տաս խան բաժ նի խո րագ րում «ուղ ղա խո սութ յուն» 
բա ռի առ կա յութ յա նը, ուղ ղա խո սա կան օ րի նա չա փութ յուն ներն 
ա ռան ձին և հա մա կարգ ված շա րադր ված չեն և  այդ բա ժին նե
րում հիմ նա կա նում խոս վում է ուղ ղագ րութ յան մա սին17։ 

Այս կա պակ ցութ յամբ տե ղին ենք հա մա րում հայտ նել մեր 
տա րա կու սան քը պար բե րա բար լույս տե սած Տեր մի նա բա նա
կան կո մի տեի տե ղե կա տու նե րի բո վան դա կութ յան առն չութ
յամբ և  ա հա թե ին չու. տաս նամ յակ ներ շա րու նակ հիշ յալ տե ղե
կա տու նե րը զե տե ղել են նույն կա նոն նե րը միև նույն օ րի նակ նե
րով, ո րոնք ար դեն վա ղուց ոչ միայն հնա ցած են, այլև հա ճախ 
հա կա սում են նույն ժո ղո վա ծո ւի վեր ջում բեր ված կա նոն նե րին18 

16 Մեր այս ձեռնարկի նախատիպը՝ «Ակնարկ հայերենի ուղղախոսության», 
որը լույս տեսավ 2005 թվականին և որը տարիներ շարունակ կիրառվեց 
դասավանդման գործընթացում, հետագայում այդ հարցերը շոշափող որևէ 
հեղինակի կողմից չհիշատակվեց և որևէ առիթով հղում չարվեց: Ուստի 
մենք, անհրաժեշտ համարելով ուղեցույցի վերահրատարակումը, այդ 
հեղինակներին կանդրադառնանք ըստ պատեհության:
17 Տե՛ս Ա. Ղարիբյան, Հայոց լեզվի դասագիրք 56րդ դասարանների համար, 
Ե., 1954 և Էդ. Աղայան, Հ. Բարսեղյան, Հայոց լեզու, Ե., 1966:
18 Այստեղ տեղին է փաստել վերջին տարիներին Լեզվի պետական 
կոմիտեի լույս ընծայած «Լեզվաշխարհ» պարբերականը, որում տրվում են 
հանձնարարելի ցանկեր, և որը 2012 թվականից դադարեց տպվել ՝ ունենալով 
ընդամենը մի քանի օրինակներ։
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(օ րի նակ՝ ար ձան, ար ձա նա գործ, ար ձա նագ րութ յուն, ար-
վար ձան, վրձին)19։

Ար տա սա նա կան զու գաձ ևութ յուն նե րից ընտ րութ յուն կա
տա րե լու խնդի րը հա տուկ կար ևո րութ յուն է ձեռք բե րում մեր 
օ րե րում՝ տեր մի նա յին բա ռա պա շա րի ան նա խըն թաց հարս
տաց ման պայ ման նե րում։ Փո խառ յալ բազ մա թիվ տեր մին նե
րի հնչման ժա մա նակ ա ռա ջա նում են նո րա նոր զու գաձ ևութ
յուն ներ, փո խա տուփո խա ռու լե զու նե րի հնչա կան պատ կե րը  
հա ճախ ա ղա վա ղող նոր տար բե րակ ներ։

Ուղ ղա խո սա կան նոր մը սո վո րա բար պետք է հա մա պա
տաս խա նի բե մա կան լեզ վի, ռա դիո հե ռուս տա տե սա յին ար տա
սա նա կան ստան դար տին։ Սա կայն մեր ի րա կա նութ յան մեջ, 
ցա վոք, խնդի րը բար դա նում է նրա նով, որ այդ պի սի մշակ ված 
նոր մը ի րա կա նում գո յութ յուն չու նի։ Բանն այն է, որ մեր բե մա
կան խոս քը գրա կան լեզ վի աս տի ճա նից (հատ կա պես վեր ջին 
տաս նամ յակ նե րում) ըստ էութ յան ի ջել է ժո ղովր դա խո սակ ցա
կան լեզ վի մա կար դա կին՝ հա սա րա կա բա նա կան իր դրսևո
րում նե րով, իսկ ռա դիո յի ու հե ռուս տա տե սութ յան հա ղոր դա
վար ներն ի րենց տրա մադ րութ յան տակ չու նեն այն պի սի ձեռ
նարկու ղե ցույց, ո րում ամ րագր ված լի նեն գրա կան հա յե րե նի 
ուղ ղա խո սութ յան հանձ նա րա րե լի կա նոն նե րը, և  աջ ու ձախ 
խա թա րում են մեր գրա կան լե զուն սխալպռատ ար տա սա
նութ յամբ։ Վա ղուց հա սու նա ցել է ժա մա նա կը ու նե նա լու ռու
սաց լեզ վի հա մար Ռ. Ա վա նե սո վի կազ մած «Ուղ ղա խո սա կան 
բա ռա րա նի» տի պի հա յե րեն բա ռա րան։ 

Չ նա յած Հ. Բար սեղ յա նի բա ռա րա նը կոչ վում է «Ուղ ղագ
րա կանուղ ղա խո սա կան, տեր մի նա բա նա կան բա ռա րան», սա

19 Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու, Ե., 1984, էջ 256257:
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կայն դրա նում բա ռե րի ար տա սա նութ յան հանձ նա րա րե լի ձևե
րը նշվում են հազ վա դեպ, չհա մա կարգ ված կեր պով20։ Ինչ վե
րա բե րում է բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րին, ա պա դրան ցում 
ար տա սա նա կան բնույ թի որ ևէ նշում կամ հանձ նա րա րա կան 
չկա21։

Ար դի հա յե րե նի ուղ ղա խո սութ յան կա նո նարկ ման գոր ծում, 
որ քան էլ զար մա նա լի է, մեծ դեր է խա ղա ցել ու խա ղում է գրա
վոր լե զուն։ Տեր մի նա բա նա կան կո մի տեի 1969թ. հու նի սի նիս
տում ըն դու նած ո րո շու մը ըստ էութ յան ուղ ղա կիո րեն շեշ տում է 
ար տա սա նա կան կրկնակ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում գրա յին 
ար տա սա նութ յան հանձ նա րա րե լի հա մա րե լը։ Այս նա խագ ծում 
նկատ վում է ար տա սա նութ յան ու գրութ յան ո րո շա կի մեր ձեց
ման մի տում, սա կայն դա էլ իր հեր թին ա ռաջ է բե րում ա վան
դա կան ուղ ղա խո սութ յան նոր մե րի խախ տում։

 Մի շարք դեպ քե րում, օ րի նակ, հատ կա պես ռու սա կան և  
օ տա րազ գի անձ նա նուն նե րի շեշ տա դրութ յան, հա յե րե նին ան
ցած օ տար բա ռե րում օ ձայ նա վո րի ար տա սա նութ յան (կոն ֆետ 
- կան ֆետ, միկ րո ֆոն - միկ րա ֆոն, Մոսկ վա - Մասկ վա և  
այլ դեպ քե րում), կրկնակ հնչյուն նե րի ար տա սա նութ յուն նե րը և  
այլն վե րա ցան ան հար կի փո խառ յալ բա ռե րի՝ գրա վոր ու բա
նա վոր խոս քից դուրս մղման պատ ճա ռով (հմմտ. քաղց րա վե-
նիք, պաղ պա ղակ, կաթ նա սեր, կաթ նա շոռ, խո հա նոց, սառ-
նա րան, շա քա րա վազ, տնօ րեն, խո սա փող, ըն կա լուչ և  այլն), 
այ դու հան դերձ, կո մի տեի բուն խնդի րը մնաց ուղ ղա խո սա կան 
այն պի սի ո րո շում նե րի ըն դու նու մը, ո րոնք մեկ նա բա նութ յան 

20 Տե՛ս Հ. Բարսեղյան, Հայերեն ուղղագրական – ուղղախոսա կան, տերմի
նաբանական բառարան, Ե., 1973:
21 Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., 1976:
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երկ վութ յուն ներ չհա րու ցեին։ Ե թե գրա յին ար տա սա նութ յան 
հար ցում կո մի տեն հա տուկ դիր քո րո շում է ցու ցա բե րել, ա պա 
նույ նը չենք կա րող ա սել ա վան դա կան ուղ ղա խո սա կան եր
ևույթ նե րի հա մար։ Ար տա սա նութ յան նոր մա վոր ման խնդրում 
հրա մա յա կան է այն հար ցը, թե ո՛վ է հա յոց ուղ ղա խո սա կան 
նոր մա յի կրո ղը կամ ին չի՛ հի ման վրա ենք ար տա սա նա կան այս 
կամ այն տար բե րա կը հանձ նա րա րե լի հա մա րում։ Թերևս պա
տաս խան կա րե լի է գտնել վի ճա կագ րա կան քննութ յան շնոր
հիվ, բայց հարկ ենք հա մա րում ան մի ջա պես շեշ տել, որ ա մեն 
մի վի ճա կագ րա կան քննութ յան կա րող է ցույց տալ եր ևույ թի 
տա րած վա ծութ յու նը միայն՝ ա ռանց գի տա կան հիմ նա վոր ման։ 
Հի շենք մեր վե րո բեր յալ մեկ նա բա նութ յու նը ար դի գրա կան հա
յե րե նի ար տա սա նա կան նոր մա յի խա խուտ լի նե լու մա սին, ինչ
պես նաև վի ճա կագ րա կան հար ցում նե րի հա կա սա կան բնույ թը, 
երբ հարց ման ժա մա նակ ա ռա ջադր ված բա ռե րի մեծ մա սի ար
տա սա նութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րը տա րեց տա րի տար բեր 
պա տաս խան ներ են ստա նում։ Այս պես, խնջույք, հան կար ծա-
կի, ծածկ, ձվա ծեղ, մտա ցա ծին բա ռե րի ար տա սա նութ յու նը 
ու ներ հետև յալ պատ կե րը՝ հա մա պա տաս խա նա բար. խնճույք 
- խնճույկ - խնջույք, հան կար ծա կի - հանգար ձա կի - հան-
գար ցա կի, ծացկ - ծածք - ծացք, ձվա ծեղ - ձվա ձեղ, մտա ցա-
ծին - մտա ծա ծին: Այժմ յան հար ցում նե րում ար տա սա նութ յու նը 
հիմ նա կա նում հա մընկ նում է գրութ յա նը՝ խնջույք, հան կար-
ծա կի, ծածկ, ձվա ծեղ, մտա ցա ծին, կաթ նա հունց և  այլն։ Այս
պի սով, վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ոչ միշտ են վերջ նա կան և  
ան վի ճե լի22։ 
22 Ս. Աբրահամյան, Տերմինաշինության և խոսքի մշակույթի հարցեր, «Հայոց 
լեզվի կանոնարկման և ելակետային սկզբունքների մասին», պրակ 3, Ե., 
1988:
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Բա ռե րի այս շար քին կա րող ենք ա վե լաց նել բյու ջե, զի ջել, 
զղջալ, զեղ չել քառ յա կը, ո րոն ցում ջ և չ հնչ յուն նե րը ընդգծ ված 
ճ  են ար տա սան վում՝ բյու ճե, զի ճել, զխճալ, զեխ ճել (…. Սկս
վել են ա մա նոր յա մեծ զեխ ճե րը. 2017 թվա կա նի նա խօ րեին 
ա մեն ա ռա վոտ Հա յաս տա նի հան րա յին ռա դիո յի ե թե րով բազ
միցս ճն շեշ տե լով՝ ազ դա րա րում էր հա ղոր դա վա րը)։ 

Մեր հա մոզ մամբ վի ճա կագ րա կան քննութ յու նը պար զա
պես բա ցա հայ տում է նոր մի ըն կալ ման չա փա նիշ նե րը (ճիշտ 
կամ սխալ)։ Այս պի սի տվյալ նե րը անհ րա ժեշտ, բայց ոչ բա վա
րար պայ ման են ճշգրիտ եզ րա հան գում նե րի հա մար։ Եվ ձեռ քի 
տակ նմա նօ րի նակ տվյալ ներ ու նե նա լուց հե տո միայն կա րե լի 
է, նկա տի ու նե նա լով լեզ վի ուղ ղա խո սութ յան ընդ հա նուր ուղղ
վա ծութ յու նը, ճշտել այն պատ կե րը, որ գո յութ յուն ու նի ար դի 
հա յե րե նի ուղ ղա խո սութ յան աս պա րե զում։

 Հա կա ռակ այն ի րո ղութ յան, որ հա յե րե նը խորհր դա յին իշ
խա նութ յան տա րի նե րին ներ կա յաց վում էր որ պես պե տա կան 
կար գա վի ճակ ու նե ցող լե զու, ռու սաց լեզ վի ան վի ճե լի և  ո րո շա
կի ազ դե ցութ յու նը նկատ վում էր հատ կա պես ուղ ղա խո սութ յան 
ո լոր տում։ 

Ինչ պես նշվել է բազ միցս, Հա յաս տա նի պե տա կան ռա դիո
յի ու հե ռուս տա տե սութ յան հա ղոր դա վար նե րը հա ճախ «կապ
կում են» ռու սա կան հա ղոր դա վար նե րի ա ռո գա նութ յու նը, խոս
քի թա փը, բա ռե րի ար տա սա նութ յան կեր պե րը, բա ռե րի միջև 
դա դար նե րի խախ տու մը և  ան գամ նաև լեզվամտա ծո ղութ յու
նը։ 

Մեր օ րե րում խնդի րը բար դա նում է ա ռան ձին խոս նակ նե
րի կող մից անգ լե րեն ա ռո գա նութ յու նը «կապ կե լու» փոր ձե րով։ 
Այդ նշա նա կում է, որ լեզ վի ուղ ղա խո սութ յան կա նո նարկ ման 
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գոր ծըն թա ցի առջև ծա ռա նում են նոր խնդիր ներ, հա վել յալ 
դժվա րութ յուն ներ, ո րոնք ա վան դա կան  պատ մա կան ոչ մի 
հիմք չու նեն23։

Գ րա կան նոր մա յի նմա նօ րի նակ խա թա րում նե րը տա րած
ման ու ներ գոր ծութ յան մեծ ուժ են ստա նում, քա նի որ պար բե
րա բար սփռվում են լրատ վա մի ջոց նե րով (ռա դիո, հե ռուս տա
տե սութ յուն, մա մուլ, լրատ վա կան այլ մի ջոց ներ՝ սոցցանցեր)։

Ուղ ղա խո սութ յա նը նվիր ված աշ խա տութ յուն նե րում շատ 
քիչ տեղ է տրվում (ե թե չա սենք՝ բո լո րո վին ան տես վում է) բա ռի 
հնչման այն պի սի ա ղա վա ղում նե րին, ո րոնք ոչ թե արդ յունք են 
այս կամ այն հնչյու նի կամ հնչյու նախմ բի՝ վան կի սղման կամ 
փո փոխ ման ճա նա պար հով ա ռա ջա ցած կրկնակ ձևե րի (տար
բե րակ նե րի), այլ տվյալ բա ռում այս կամ այն հնչյու նի հստակ 
կամ թռու ցիկ հնչման, տևո ղութ յան ար հես տա կան ա վե լաց ման 
կամ նվա զեց ման, ինչ պես՝ հա մալ սա րան → հա մա սա րան, 
ինս տի տուտ → իս տի տուտ, պո լիկ լի նի կա → պո լիկ նի կա, 
վայրկ յան →վարկ յան, երկ րորդ → եկ րորդ, խորհր դա րան 
→խոր թա րան (խոր –հըր –դա- րան), խորհր դա տու → խոր-
թա տու, Հով հան նես → Հո վա նես (հով – հան -նես)24, նա խա-
գահ →նա խա գա և  այլն։

Հայ լեզ վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ ար տա սա նութ յան 
ա ղա վա ղում նե րը, ինչպես վերն ասվեց, ու շադ րութ յան ա ռար
կա են դար ձել վա ղուց։ Նշ վել Է ուղ ղա խո սա կան կա նոն նե րի 
խախտ ման և  ար տա սա նութ յան ա ղա վաղ ման հինգ դեպք։

23 Մասնավորապես տե՛ս Մ. Ավագյան, Խոհեր մայրենի լեզվի մասին, Ե., 1988 
և Լ. Հախվերդյան, Զրույցներ մայրենի լեզվի մասին, Ե., 1986 և 1994:
24 Երկու օրինակներում փակագծի մեջ ցույց ենք տվել, թե քանի վանկ է 
սղվել արտասանության ընթացքում:



18

1. Գ րա յին ար տա սա նութ յուն, երբ գրի առն ված բառն ար
տա բեր վում է տա ռա ցիո րեն, ինչ պես՝ աղբ յուր, աղ ջիկ, արջ, 
ար դար, կար գին, փո խա նակ՝ ախպ յուր, ախ չիկ, արչ, ար-
թար, կամ՝ շնոր հա կա լութ յուն, ճա նա պար հա շի նա կան, Բու-
նիաթ, հե քիաթ, գանգ վոս կըր, քսան յեր կու, վեց յե րորդ, 
փո խա նակ՝ շնո րա կա լութ յուն, ճա նա պա րա շի նա կան, Բուն-
յաթ, հեք յաթ, գան գօսկր, քսա նէր կու, վե ցէ րորդ, 

2. Բար բա ռա յին ար տա սա նութ յուն, ինչ պես՝ բա ղա ձայն նե
րի տե ղա շար ժում նե րը՝ գ ՛ե րան, բ ՛ե րան, գ՛ լուխ, փո խա նակ՝ 
գե րան, բե րան, գլուխ, կամ՝ ծանդր, մանդր, թմբրել, ա ման-
չել, փո խա նակ՝ ծանր, մանր, թմրել, ա մա չել,

3. Անհնչ յու նա փոխ ար տա սա նութ յուն և հա կա ռա կը, ինչ
պես՝ վայրկ յա նա կան, հույ սով, փո խա նակ՝ վայր կե նա կան, 
հու սով, կամ՝ ա տամ նա բուժ, խոր հուր դի, փո խա նակ՝ ա տամ-
նա բույժ, խորհր դի,

4. Ար տա սա նութ յան «քնքշա ցում», ինչ պես՝ միուց յուն, 
մած յան, ած յան, արձ յունք, ձյու րին, փո խա նակ՝ միութ յուն, 
մատ յան, ատ յան, արթ յունք, դյու րին25,

5. Օ տա րա բան շեշ տադ րութ յուն, ինչ պես՝ օ՛ պե րա յի, Ի տա՛-
լիա յում, Եվ րո՛ պա յով, փո խա նակ՝ օ պե րա յի՛, Ի տա լիա յու՛մ, 
Եվ րո պա յո՛վ26։

Ինչ պես նշվեց, մեր գրա կան լեզ վի կեն դա նի հնչու մը հա
ճախ ստեղ ծում է շեշ տադ րութ յան հետ կապ ված դժվա րութ յուն

25 «Քնքշացած» այս արտասանությունը Պարույր Սևակն անվանել է «մյատնի
կոնֆետային», «քյավառամոսկով յան» հայերեն։
26 Ֆ. Խլղաթյան, Խոսքի մշակույթի մի քանի հարցեր, «Հայոց լեզուն և 
գրականությունը դպրոցում», թիվ 12, Ե., 1969, էջ 104107:
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ներ։ Վեր ջինս առնչ վում է ե րեք կար գի եր ևույթ նե րի՝ գրա յին 
հնչում (ո րի մա սին խոս վեց վե րը), բար բա ռա յին հնչում և փո
խառ յալ հնչում (քմայ նա ցում, ո րը հա տուկ է ռու սա խոս մարդ
կանց, մա սամբ նաև պարս կա հա յե րին)։ 

 Մենք ար տա սա նութ յան քմայ նա ցու մը դի տար կում ենք 
լայն ֆո նի վրա՝ ոչ իբրև զուտ ռու սե րե նի ար տա սա նա կան ազ
դե ցութ յուն, այլ որ պես նոր սերն դի ար տա սա նութ յա նը բնո րոշ 
գիծ։

 Հի շեց նենք նաև, որ հա յոց լեզ վին նվիր ված ուղ ղա խո սա
կան աշ խա տութ յուն նե րում հե ղի նակ ներն ըստ էութ յան բա վա
րար վել են բա ռա յին սահ մա նով, այ սինքն՝ բո լոր կար գի ար
տա սա նա կան եր ևույթ նե րը դի տարկ վել են ա ռան ձին վերց րած 
բա ռի մեջ։ Մինչ դեռ պա կաս կար ևոր չէ բա ռի քննութ յու նը խոս
քաշղ թա յում (նա խորդ ու հա ջորդ վան կե րի հետ նրա առն չութ
յամբ, այլև ամ բողջ նա խա դա սութ յան կտրված քով)։

 Դեռևս Ա. Այ տըն յա նը աշ խար հա բա րին նվիր ված իր կո թո
ղա յին աշ խա տութ յան մեջ27 շեշ տել է, որ հա յե րե նի բա ռի հնչյու
նա յին պատ կե րը կա յուն չէ. հի շենք վեր ջա դիր հնչյուն նե րի ան
ցու մը հա ջորդ բա ռին, բա ռի հնչյու նա յին պատ կե րի և վան կա
յին կա ռուց ված քի ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րը և  այլն, 
ինչ պես՝ 

ա մառն ան ցավ→ ա մառ նան ցավ, 
դասն սկսվեց →դաս նըսկս վեց, 
մա տիտս ու՞ր է → մա տի տը սու՞ր է, 
գեղ գե ղանքն էր→ գեղ գե ղանք ներ,
ներ կեր (ե թե ներ կեր) →ներկ էր և  այլն։

27 Ա. Այտընեան, Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի 
հայերէն լեզուի, Վիեննա, 1866:
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 Հա յե րե նի ար տա սա նութ յան՝ շա րահ յու սա կան այս և նման 
երկ վութ յուն ներն ա ռան ձին խմբա վոր ման և  ու սում նա սիր ման 
կա րիք ու նեն, քա նի որ այդ չա փա զանց հե տաքր քիր հար ցը հա
մա լիր քննութ յան չի են թարկ վել։

 Հա յոց լեզ վի ուղ ղա խո սութ յա նը նվիր ված բո լոր աշ խա
տութ յուն նե րում (նե րառ յալ Թ. Ղա րագ յուլ յա նի մե նագ րութ յու
նը) կողք կող քի դի տարկ վում են զուտ գրա կան, բար բա ռա յին և 
ժո ղովր դա խո սակ ցա կան հնչում նե րը։ Մեր կար ծի քով, սա կայն, 
ե լա կե տա յին սկզբունք է գրա կան նոր մի պահ պա նու մը։

Երբ շա րադ րան քի նա խորդ հատ ված նե րում շեշ տում էինք 
գրա կան նոր մի ան բա վա րար լի նե լը, նկա տի էինք առ նում ոչ թե 
գրա կան լե զու  բար բառ առն չութ յու նը, այլ բուն գրա կան լեզ
վի բա նա վոր տար բե րա կի ան կա յու նութ յու նը։ Այդ նշա նա կում 
է, որ մենք բնավ չենք քննում էս, էդ, էն, է սիկ, է նիկ, ը սենց, ըն չի, 
ըս տից, ըս տուց, ըն դեղ և ն մա նօ րի նակ բազ մա թիվ ձևեր, քա նի 
որ դրանք գրա կան լեզ վի ծի րից դուրս են28։

Գ րա կան հա յե րե նի ուղ ղա խո սա կան նոր մի դի տարկ ման 
ժա մա նակ պետք է հստա կո րեն տար բե րա կել նաև ներ գաղ
թած հա յե րի կող մից բա ղա ձայն նե րի ար տա սա նութ յան յու րա
հա տուկ օ րի նա չա փութ յու նը։ 

Ան ցած դա րի 30ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րից սկսած՝ 
ներ գաղ թած նե րի ար տա սա նութ յան ո լոր տում աս տի ճա նա բար 
տե ղի են ու նե ցել ո րո շա կի տե ղա շար ժեր։ Այդ դա րի 6070ա
կան թթ. գրա կան լեզ վի բա նա վոր տար բե րա կում հեշտ էր զա
նա զա նել ներ գաղ թած հա յի ար տա սա նութ յու նը տե ղաբ նակ նե

28 Այս մասին մարամասնորեն տե՛ս Լ. Ղամոյան, Մ. Սարգսյան, Ա. Քար
տաշյան, Երևանի խոսակցական լեզուն, Ե., 2014, էջ 44:
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րի ար տա սա նութ յու նից (ե ռա շարք և  երկ շարք պայ թա կան բա
ղա ձայն նե րի հա մա կար գի առ կա յու թյան շնոր հիվ). 80ա կան 
թթ. այդ տար բե րա կու մը խիստ դժվա րա նում է։ Հա յաս տան 
ներ գաղ թած նե րի նո րա գույն սե րուն դը ար դեն յու րաց րել է գրա
կան ար ևե լա հա յե րե նին բնո րոշ խուլ բա ղա ձայն նե րի ար տա
սա նութ յու նը (պկտ, ջճչ, ձծց), և հա վել յալ հար ցա րան նե րի, 
նոր ու սում նա սի րութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա
նում դրանք ըստ ծագ ման զա նա զա նե լու։ Հար ցը դժվա րա նում 
է նրա նով, որ այ նո ւա մե նայ նիվ (ծագ մամբ պայ մա նա վոր ված) 
ուղ ղա խո սա կան նոր մե րից շե ղում ներ ար ձա նագր վում են։ Ուս
տի լեզ վա բա նի խնդիրն է ար դի հա յե րե նի ուղ ղա խո սա կան եր
ևույթ նե րը ամ բող ջութ յան մեջ դի տար կե լու պա րա գա յում նկա
տի առ նել նաև տե ղա ցիներ գաղ թած հա կադ րութ յու նը։ Դ րա 
կար ևո րութ յունն ան վի ճե լի է նաև նրա նով, որ սո վո րա բար 
տար բե րա կում ենք բար բա ռա յին հիմ քի վրա կա տար վող շե
ղում նե րը գրա կան կա նո նա կան ուղ ղա խո սութ յու նից, սա կայն 
ուղ ղա խո սա կան շե ղում նե րը ար ևե լա հա յե րեն  արևմ տա հա
յե րեն տար բե րակ նե րի տե սա կե տից չեն դի տարկ վել։ Ճիշտ է, 
ա ռան ձին դի տար կում ներ կա տար վում են և  այդ ա ռու մով կար
ևո րում ենք Դ. Գ յուր ջին յա նի մի հոդ վա ծը՝ «Ար ևե լա հա յե րե նի 
և  արևմ տա հա յե րե նի տեր մի նա բա նութ յան միաս նա կա նաց ման 
հիմ նա հար ցը», ուր հե ղի նա կը շո շա փում է հենց եր կու գրա կան
նե րի զու գա հեռ ձևե րը29:

« Հա յե րե նի եր կու տար բե րակ նե րի կի րա ռա կան ո լորտ նե
րը ա ռան ձինա ռան ձին վեր լու ծե լուց հե տո,  գրում է Ռո բեր 
Տեր Մեր կեր յա նը,  նախ պետք է ո րո շենք յու րա քանչ յուր ճյու
29 Դ.Գյուրջինյան, «Արևելահայերենի և արևմտահայերենի տերմինա
բանության միասնականացման հիմնահարցը», Բանբեր, Հայագիտություն և 
զուգադրական լեզվաբանություն, Ե., ԵՊԼՀ «Լինգվա» հրատ., էջ 312:
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ղի լեզ վա կան ներ կա յութ յու նը ի րեն ոչ բնո րոշ օ տար լեզ վա կան 
մի ջա վայ րում, ա պա սահ մա նել ա մեն մեկ տար բե րա կի ներ կա
յութ յու նը մյու սի կի րա ռա կան ո լորտ նե րում, այ սինքն՝ ինչ չա
փով է ար ևե լա հա յե րե նը ներ կա արևմ տա հա յե րե նին բնո րոշ 
լեզ վա կան ո լորտ նե րում, և, հա կա ռա կը՝ որ քա նով է արևմ տա
հա յե րե նը ներ կա ար ևե լա հա յե րե նի լեզ վա կան ո լորտ նե րում։ 
Պատ մութ յան մեջ թերևս ա ռա ջին ան գամն է, որ եր կու տար
բե րակ նե րը գտնվում են տևա կան ու կա նո նա վոր լեզ վա կան 
շփման դրութ յան մեջ։ Ե թե ի վեր ջո միջ լեզ վա յին փո խազ դե
ցութ յուն նե րը, բա ռա յին, ձևա բա նա կան, հնչյու նա կան փոխ
ներ թա փան ցում նե րը կա տար վում են հիմ նա կա նում լե զու նե րի 
շփման մի ջո ցով, ա պա հա յե րե նի եր կու ճյու ղե րի միջև սկսված 
միջ լեզ վա կան փո խազ դե ցութ յան գոր ծըն թա ցը կա րե լի է արժ
ևո րել հատ կա պես դրանց տա րած ման ու հան դիպ ման, շփման 
վայ րե րը զա տո րո շե լով»30։ 

Ա վե լին, ար դեն մեր օ րե րում, 21րդ դա րում, Սի րիա յից 
Հա յաս տան ներ գաղ թած արևմ տա հայ մեր հայ րե նա կից նե րի 
արևմ տա հա յե րե նը գա լիս է հարս տաց նե լու, բազ մա զա նաց
նե լու ար ևե լա հա յե րե նի բա ռա պա շա րը: Ուս տի անհ րա ժեշտ 
է դառ նում հա յե րե նի եր կու ճյու ղե րի փոխ ներ թա փանց ման և 
փոխ հարս տաց ման եր ևույ թի չա փի և տե սակ նե րի ու սում նա սի
րութ յունն ու գոր ծա ծութ յան հանձ նա րա րու մը (ա ռա վել ես, որ 
դրա հնա րա վո րութ յունն ըն ձեռն վում է՝ ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ինս տի
տու տում Արևմ տա հա յե րե նի բա ժին ստեղ ծե լով): 

30 Ռոբեր ՏերՄերկերյան, Աշխարհաբարի երկու տար բերակների կի
րառական ոլորտները (համեմատական ուսումն ասիրություն), Ակադեմիկոս 
Գ. Ջահուկյանի 80ամյակին նվիր ված միջազգային գիտաժողով (1620 
հոկտեմբեր, 2000, զեկուցումների դրույթներ), Ե., 2000, էջ 42:
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Հե տա դարձ հա յացք նե տե լով՝ որ պես նշված լեզ վա կան եր
ևույ թի հե տաքրք րա կան մի նմուշ, ցան կա նում ենք դի մել հայտ
նի դե րա սան Վահ րամ Փա փազ յա նի ար տա սա նութ յա նը։ Նախ 
մեջ բե րենք այս ա ռի թով աս ված Թ. Ղա րագ յուլ յա նի միտ քը. 
«Ա մե նա տա ղան դա վոր դե րա սա նը, ե թե բա ռը սխալ է ար տա
սա նում, ա պա թու լաց նում է իր ար վես տի ներ գոր ծութ յու նը»31, 
և, որ քան էլ տա րօ րի նակ է, վկա յում է հենց ա կա նա վոր դե րա
սա նի խոս քը։ Մինչ դեռ հան րա հայտ է, որ Վ. Փա փազ յա նի լե
զուն արևմ տա հա յե րե նի դա սա կան ար տա սա նութ յան և  ար ևե
լա հա յե րե նի ուղ ղա խո սութ յան խախտ ման ցայ տուն օ րի նակ է։ 

Թ. Ղա րագ յուլ յա նի վե րը հայտ նած մտքին ճիշտ հա կա ռակ 
ո րա կա վո րում է տվել Խ. Բա դիկ յա նը՝ նշե լով, որ մեր կա նո
նարկ ված ու ե րաժշ տա կան բա նա վոր խոս քը խա թա րող այ սօր
վա հա ղոր դա վար նե րին ու դե րա սան նե րին խոր հուրդ պետք է 
տալ ձայ նա դա րան նե րից հա նել ու մեկ ան գամ ևս լ սել խոս քի 
մեր մեծ վար պետ ներ Վահ րամ Փա փազ յա նին, Հ րաչ յա Ներ
սիս յա նին, Վա ղարշ Վա ղարշ յա նին.... ա պա բե րում է Վ. Փա
փազ յա նի հան րա հայտ միտ քը՝ տանձ բա ռը այն պես պետք է 
ար տա բեր վի, որ լսո ղը ոչ միայն պար զո րոշ լսի, այլև իր շուր
թե րի վրա զգա հրա շա լի մրգի հա մը32։

 Դարձ յալ ան ցում կա տա րե լով աշ խար հա քա ղա քա կան մե
րօր յա ցա վա լի զար գա ցում նե րի արդ յուն քում արևմ տա հայ (սի
րիա հայ) մեր հայ րե նա կից նե րի նոր ներ գաղ թին (թեև ոչ զանգ
վա ծա յին) Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, շո շա փենք լեզ վա

31 Թ. Ղարագյուլյան, Հարցարան ժամանակակից հայերենի գրա կան 
արտասանության, Ե., 1979, էջ 35:
32 Խ. Բադիկյան, Ճիշտ խոսենք հայերեն, Օտարալեզու բառերի բառարան, 
լույս, Ե., 2012, էջ 19:
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կան, կրթա կան այլ բնույ թի խնդիր ներ։ Դ րան ցից ա ռա ջի նը լեզ
վա կան առն չու թյուն նե րի   հար ցերն են, ո րոնք ինչինչ լու ծում
ներ ստա ցան. դպրո ցա հա սակ ե րե խա նե րի հա մար բաց վե ցին 
հա տուկ դա սա րան ներ՝ արևմ տա հա յե րեն ու սուց մամբ, իսկ բու
հա կան հա սա կի ե րի տա սարդ նե րի հարցն ա նո րոշ մնաց։ Վեր
ջին դեպ քում այն պետք է լուծ վեր ոչ թե նրանց լեզ վա կան թույլ 
խմբե րում ներգ րավ վե լով, այլ, մեր խո րին հա մոզ մամբ, թույլ 
տրվեր ի րենց գե ղե ցիկ խոսքն հնչեց նել կրթա կան հա մա պա
տաս խան խմբերում՝ գրա կան հա յե րե նի մյուս ճյու ղի կող քին33. 
(բու հա հա սակ ե րի տա սարդ ներն  ա նակն կա լի ե կան. պարզ
վեց, որ սի րիա հա յե րը հա յե րեն չգի տեն): Մենք՝ հա յերս, Հայ
րե նի քում թե դրսում, ի րար հաս կա նա լու, միմ յանց հետ շփվե լու 
որ ևէ խնդիր երբ ևէ չենք ու նե ցել և չու նենք՝ սա պի տի սեր մա  նել 
հա յե րիս մեջ՝ թե Հա յաս տա նում և թե Սփ յուռ քում, ա վե լին, դեռ 
անց յալ դա րի 20ա կան նե րից սկսած ամ բող ջա կան թա ղե րով՝ 
Սո վե տա շեն, Զեյ թուն, Բու թա նիա, Նոր Ա րեշ, Ա րաբ կիր և  այլն, 
շփվել ենք արևմ տա հա յերեն՝ չխա թա րե լով այն: Այս մա սին 
ման րա մասն ու ման րակր կիտ գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե
րով և հոդ ված նե րով պար բե րա բար հան դես է գա լիս արևմ տա
հա յե րե նի հմուտ մաս նա գետ, բազ մա յա ու սու ցիչ, դա սա խոս և 
գիտ նա կան, դոկ տոր Հ. Չո լաք յա նը34:

Արևմ տա հա յե րե նի լեզ վա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րի, դրա ու սում նա սի րութ յան պատ մութ յան, ինչ պես նաև հա յե

33 Ծայրահեղ դեպքում արտալսարանային պարապմունքների ընթացքում 
գործնական ուսուցման ճանապարհով ներկայացնելով երկու գրականների 
քերականական կարգերի ընդհանրություններն ու տարբերությունները, 
ինչպես, մասամբ, արել է Գ. Գևորգյանը իր՝ Արևելահայերենի գործնական 
քերականություն գրքում. Ե., Լուսաբաց, 2016:
34 Մասնավորապես տե՛ս Արևելահայերենի և արևմտահայերենի մերձեցման 
խնդիրները, Ե., Ասողիկ, 2016, էջ 35:
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րե նի եր կու գրա կան նե րի լեզ վա կան առն չութ յուն նե րի և փոխ
հարս տաց ման հար ցե րով գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ 
են կա տար վում ՀՀ ԳԱԱ Հր. Ա ճառ յա նի անվ. Լեզ վի ինս տի տու
տի արևմ տա հա յե րե նի բաժ նում35: Մեր այս ու սում նա սի րու թ յան 
մեջ, որ նե րա ռում է ար դի հա յե րե նի ուղ ղա խո սա կան հար ցե րը, 
հարկ ե ղած դեպ քում անդ րա դառ նում ենք նաև արևմ տա հա յե
րե նին՝ չա ռանձ նաց նե լով այն ար ևե լա հա յե րե նից:

35 Նշված ուղղություններով վերջին տարիներին հրատարակվել են. Գրական 
արևմտահայերէնի ուսումնասիրութեան պատմու թիւն, Յ. Չոլաքեան, Ա. 
Ֆիշենկճեան, Ե., Ասողիկ, 2016, Արևմտահայերէնի քերականութիւն, Ա.Գիրք, 
Յ. Չոլաքեան, Ե., Ասողիկ, 2017,  Արևմտահայերէնի և արևելահայերէնի 
մեր ձեց ման ուղիները, Ռ. Թոխմախեան, Յ. Չոլաքեան, Ս. Տիոեան, Ա. 
Քարտաշեան, Ե., Ասողիկ, 2016 և գիտական ուրիշ  հետազոտություններ, 
որոնք լույս են սփռում վերն արծածված շատ հարցերի վրա:
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆ ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ 
ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 Ժա մա նա կա կից գրա կան հա յե րե նի ար տա սա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի դի տար կու մը հե տապն դում է եր
կու նպա տակ.

1. հնչյու նա կան  ար տա սա նա կան տե ղա շար ժե րի վեր 
հա նում,

2. այդ տե ղա շար ժե րի հիմ քում ըն կած ար տա քին գոր ծոն
նե րի և ներ քին օ րի նա չա փութ յուն նե րի փոխ հա րա բե
րութ յան ի րա կան պատ կե րի նկա րագ րում։

Այս ու սում նա սի րութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ լուրջ փորձ 
է ար վում հիմ նա վո րե լու ար տա սա նա կան ա զատ տար բե րակ 
հաս կա ցութ յու նը։ Քա նի որ աշ խա տանքն իր բնույ թով հա մա
ժա մա նակ յա է, ուս տի հնչար տա սա նա կան տե ղա շար ժե րը դի
տարկ վում են անց յալ դա րա վեր ջի և  առ կա ժա մա նա կաշր ջա նի 
կտրված քով։ Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում միայն, իբրև լու սա
բա նութ յուն, քննվում է ար տա սա նա կան նոր ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րի ձևա վո րու մը ար դի հա յե րե նի զար գաց ման տար
բեր փու լե րում։

 Հա յե րե նի ար տա սա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
հիմ նա կա նում վե րա բե րում են բա ղա ձայն նե րի հա մա կար գին, 
ու գրե թե դի տարկ ման ա ռար կա չի դար ձել ձայ նա վո րա կան 
միա վոր նե րի բա ղա ձայ նեց ման եր ևույ թը (քա վոս, պո վետ՝ իսկ 
վեր ջին տա րի նե րին նաև ձայ նա վոր նե րի եր կա րեց ման առ
կա յութ յու նը՝ «Ա զա տութ յուն» ռա դիո կա յա նի հայաստանյան 
հա ղոր դա վար նե րի խոս քում՝ ի մասնավորի)։ Ար դի հա յե րե նը, 
որ զուրկ է երկ բար բառ նե րից, հատ կա պես ձայ նա վո րա կան 
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կու տա կում նե րից խու սա փում է բա ղա ձայ նա կան միա վոր նե
րի ներ մուծ մամբ։ Լեզ վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ այդ 
եր ևույ թը կոչ վում է խու սա փում հո րան ջից, ինչ պես՝ օա զիս →  
օ վա զիս, փա րաոն → փա րա վոն, կա կաո → կա կա վո և  այլն։ 
Քա նի որ նշված եր ևույ թը դրսևոր վում է հիմ նա կա նում օ տար 
բա ռե րում, ուս տի ար տա սա նա կան այդ ա ռանձ նա հատ կութ յու
նը կդի տար կենք շե ղում նե րը օ տար ա նուն նե րի ար տա սա նութ
յան դեպ քում բաժ նում։ 

Ար տա սա նա կան ինք նա տիպ եր ևույթ է հա յե րե նի բա ղա
ձայն նե րի փա փուկ ար տա բե րու մը։ Թ. Ղա րագ յուլ յա նը դի տար
կել է L հնչյու նի փափ կաց ման եր ևույ թը այն պի սի բա ռե րում, 
ինչ պի սիք են՝ ա լե հեր, ա լիք, ալ յուր, ֆա կուլ տետ և  այլն, ու կոշտ 
ար տա սա նութ յու նը հետև յալ տի պի բառե րում՝ սա լոր, գլան, 
բլուր, ալ մաստ և  այլն36։ Բեր ված բա ռե րի եր կու շար քե րի միջև 
ար տա սա նա կան որ ևէ տար բե րութ յուն այժմ չի նկատ վում։ Փո
խա րե նը մեր օրերում հան դես է գա լիս հա վել յալ թույլ յ հնչ յու նը 
հետև յալ՝ վալս → վայլս, ալ բոմ →  այլ բոմ, Ալ բերտ → Այլ բերտ, 
ինչ պես նաև հա ճախ լսվող լավ→ լյավ, բո լոր → բոլ յոր, ռա դի յո 
(շյան սոն) և ն մա նա տիպ այլ բա ռե րում։

Գ րա կան ար տա սա նութ յու նից շե ղում նե րը տա րած քա յին 
բաշխ վա ծութ յամբ դի տար կե լու դեպ քում ակն հայտ է դառ նում 
վեր հա տույ թա յին միա վոր նե րի (հնչե րանգ, շեշտ և  այլն) տի պա
բա նա կան շեր տե րի գո յութ յու նը։ 

 Հա յե րե նում առ կա է հա սա րա կա բա նա կան ար տա սա նու
թյան եր ևույ թը, որն իր ար տա ցո լումն է գտնում մի շարք հնչյու
նա կան փո փո խութ յուն նե րում.
36 Թ. Ղարագյուլյան, Հարցարան ժամանակակից հայերենի գրական արտա
սանության, Ե., 1979, էջ 68:
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1. երկհնչ յու նա կան ար տա սա նութ յու նից ան ցում պար զի՝ 
կա պույտ → կա պուտ, 
սա ռույց → սա ռուց,

գույն → գուն,

ժյու րի → ժու րի,

վայրկ յան → վարկ յան և  այլն,

2. հնչյու նի անկ ման և հա վել ման այն պի սի եր ևույթ, ո րը 
բար բառ նե րից է ան ցել խո սակ ցա կան լեզ վին՝ 

նա խա գահ → նա խա գա, 
պատ ճեն → պատ ճե, 
երկ րորդ →  եկ րորդ, 
ինս տի տուտ→ իս տի տուտ, ինս տուտ37, 
բժշկա կան → բշ կա կան,
կա նաչ – կա նանչ, 
կա մաց – կա մանց, 
ման րից – մանդ րից.
հան դի պում ենք նաև ա նընդ հատ բա ռի ան թատ, պո լիկ-

լի նի կա յի՝ պո լիկ նի կա ձևե րին, ուր ոչ թե հնչյուն, այլ վանկ 
է սղված և  այլն. այս խմբին է պատկանում հյչյունի անկման 
գնահատել →գնհատել զուտ բարբառային դեպքը,

3. բա ռա մի ջի ե ձայ նա վո րը, ըստ գրա կան հա յե րե նի օ րի
նա չա փութ յան, պետք է ան փո փոխ մնա, բայց վեր ջին 
տաս նամ յակ նե րում նկա տե լի է նրա փո խա րի նու մը ա, 
և լս վող, բայց չգրվող ը ձայ նա վոր նե րով՝ խո սեց նել → 
խո սաց նել, խոս ցը նել, ի ջեց նել →  ի ջաց նել, իջ ցը նել, 
լո ղաց նել→ լող ցը նել, վերջացնել → վերջըցնել և  այլն,

37 Հանդիպում է նաև ինիստուտ հնչումը:
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4. ե թե ե րեք  չորս տաս նամ յակ ա ռաջ ակ տիվ քննարկ ման 
հարց էր բա ռասկզ բի ըի ար տա սա նութ յան  չար տա
սա նութ յան խնդի րը սկ, սպ, ստ, զբ, զգ և այս տի պի 
այլ հնչյու նախմ բե րով սկսվող բա ռե րում38, ա պա վեր ջին 
տաս նամ յա կում ա վե լորդ ը  եր են սկսել հնչել բա ռա մի
ջի դիր քում, օ րի նակ՝ 

պատ ժել→ պա տը ժել, 
վերց նել→ վեր ցը նել, 
հարց նել→ հար ցը նել, 
գտնվել→ գը տըն վել,
հայտն վել → հայ տըն վել
և  այլն։
Ինչ վե րա բե րում է գրա յին ար տա սա նութ յա նը, ա պա ըստ 

էութ յան դա գրա կան նոր մի բարդ թնջուկ նե րից մեկն է։ Թե 
ինչ մեկ նա բա նութ յուն պետք է տրվի գրա յին ար տա սա նութ յան 
տա րած ման եր ևույ թին և ն րա մե խա նիզ մին, շատ կար ևոր է։

Ան տե սե լով այն փաս տը, որ դա գրա գի տութ յան ու գրա վոր 
խոս քի տա րած ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած եր ևույթ նե րից 
մեկն է, այն սո վո րա բար կա պում են ռու սա խոս ո լոր տի հետ՝ 
պատ ճա ռը հա մա րե լով «հա յե րե նի կեն դա նի» հնչմա նը մոտ 
կանգ նած չլի նե լը39։ Մո ռաց վում է, որ այս եր ևույ թը խոր քում  

38 2006 թ. լույս տեսած 5րդ դասարանի Մայրենիի էջ 41ում կարդում ենք. 1. 
Թույլ ը է լսվումզբ, զգ, շտ, սթ, սկ, սպ, ստ, սփ հնչյուններով սկսվող բառերի 
սկզբում, սակայն չի գրվում: Օրինակ՝ ըզբոսնել, ըզգալ, ըզգույշ, ըշտապել, 
ըսթափվել, ըսկսել, ը սպասել, ըստանալ, ըսփոփել: Բացառություն են 
կազմում սպրդել, սփրթնել, սփռել, շտկել, սպրտել, ստել բառերը, որոնցում 
ըն բաղաձայնից հետո է արտասանվում (դասագրքի հեղինակներն են Դ. 
Գյուրջինյանը, Թ. Ալեքսանյանը և Ա. Գալստյանը, Ե., ԷՊ): Այս մասին եղած 
կարծիքներին ու մեր մոտեցմանը տես գրքի համապատասխան մասում:
39 Թ. Ղարագյուլյան, Հարցարան ժամանակակից հայերենի գրական ար
տասանության, Ե., 1979, էջ 68:



30

ու նի նաև դրա կան ու ող ջու նե լի կողմ՝ ուղ ղագ րութ յան և  ուղ ղա
խո սութ յան մեր ձե ցում։

Ո՞րն է գրա յին ար տա սա նութ յան տա րած ման պատ ճա ռը։ 
Գ րա կան հա յե րե նի ձևա վոր ման փու լում միշտ նշվում էր, 

որ հա յե րե նի ուղ ղա խո սութ յան աս պա րե զում թե րութ յու նը կամ 
դժվա րութ յունն այն է, որ հա րա բե րա բար կա նո նարկ ված ուղ
ղագ րութ յան դի մաց առ կա է ար տա սա նա կան տա կա վին չկա
նո նարկ ված բազ մա զա նութ յուն։ Հա յոց լեզ վի բո լոր ձեռ նարկ
նե րում, գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում նշվում է հա յե րե նի 
ձայ նա վոր նե րի ար տա սա նա կան կա յու նութ յու նը։ Ինչ պես ցույց 
է տա լիս ու սում նա սի րութ յու նը, դա այն քան էլ ճիշտ ըմբռ նում չէ. 
բա ղա ձայ նա կան հա մա կարգն էլ տար բե րակ ներ է ստեղ ծում, 
միայն ո րո շա կի դիր քե րում, օ րի նակ՝ ր  ից հե տո հ  ի ան կում, 
ձայ նեղ նե րի խլա ցում և  այլն։

Անց նենք ձայ նա վոր նե րի ար տա սա նութ յան քննութ յա նը՝ 
ցույց տա լով գրա կան նոր մից յու րա քանչ յուր ձայ նա վո րի նկատ
ված շե ղում նե րը, այլև մատ նան շե լով դրանք ուղ ղե լու ճա նա
պարհ նե րը և հիմ նա վո րե լու հնչյու նա կան –  ար տա սա նա կան 
կա նոն նե րի գո յութ յունն ու, որ ա վե լի կար ևոր է, հանձ նա րա րե
լու հնա րա վոր տար բե րա կը:
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ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. ա) [Է] ձայ նա վո րի կա նո նա կան ար տա սա նութ յու նը նրա 
ա ռաջ նա լեզ վա յին մի ջին բարձ րաց մամբ ար տա բե րութ յունն 
է։ Գ րա յին ար տա սա նութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է դրան, 
բայց վեր ջին ժա մա նակ ներս, հատ կա պես օ տար բա ռե րում, 
մի ջին բարձ րաց ման այդ ձայ նա վո րը փո խա րին վում է վե րին 
բարձ րաց ման /ի/ով։ Դա հիմ նա կա նում կա տար վում է ռու
սե րե նի ար տա սա նութ յան նմա նա կութ յամբ։ Ար տա սա նա կան 
ստորև բեր վող կրկնակ նե րից կա նո նա կան են ա ռա ջին նե րը. 
դ /ե/ֆի ցիտ → դ/ի/ֆի ցիտ, դ /ե/զին ֆեկ ցիա → դ/ի/զին ֆեկ-
ցիա (վեր ջին դեպ քում հար ցը լուծ վում է հա ջող հա յե րեն հա
մար ժե քի գո յութ յամբ՝ ախ տա հա նում), պ /ե/նի ցի լին → պ/ի/
նի ցի լին և  այլն։ 

բ) Օ տա րա ծին սխալ է փո խառ յալ բա ռե րի մեջ ո/օ/ի փո
խա րեն /ա/ հնչե լը. օ րի նակ՝ պո լիկ լի նի կա →պ/ա/լի-կլի նի-
կա (իսկ հիմ նա կա նում՝ պա լիկ նի կա), Մոսկ վա → Մ/ա/սկվա, 
տրո լեյ բուս → տր/ա/լեյ բուս, պո մի դոր → պա մի դոր (այս 
դեպ քում հար ցը լուծ վում է արևմ տա հա յե րե նում գոր ծա ծա կան 
լո լիկ հա մար ժե քի §ներմուծմամբ¦) և  այլն։

2. ա) Ո տա ռը բա ռասկզ բում հնչում է [վօ] (բա ցա ռութ յամբ 
ով և  ով քեր բա ռե րի)։ Բա ղադր յալ բա ռե րում վերջ նա բա ղադ րիչ 
ար մա տի սկզբի ոն կա նո նա կան կեր պով հնչում է որ պես [օ]։ 
Սա կայն այս դեպ քում նկատ վում է զու գաձ ևութ յուն. վ /օ/րոշ→
ան/օ/րոշ, բայց  ո՛չ՝ ան/վօ/րոշ,  /վօ/րակ→ ան/օ/րակ, բայց 
ո՛չ՝ ան/վօ/րակ, /վօ/րս → ան/օ/րսա լի, բայց ո՛չ՝ ան/վօ/րսա-
լի։ 

Սա կայն բա ռա մի ջի [վօ] ար տա սա նութ յան անհ րա ժեշ
տութ յուն է ա ռա ջա նում ան հար կի հա մա նու նութ յու նից խու սա
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փե լու հա մար, օ րի նակ՝ ա նող /ա նօղ/ (ա նել բա յի են թա կա յա
կան դեր բա յի ձևը) և  ա նող /ան վօղ/ (ա ռանց ո ղե րի)։ Այս պի սի 
դեպ քե րում վեր ջին դիր քում, ինչ պես տես նում ենք, պահ պան
վում է [վօ] հնչու մը։

բ) Վերջ նա վան կա յին օ/ո/ ձայ նա վո րը, դարձ յալ ռու սե րե նի 
նմա նա կութ յամբ, դառ նում է /ը/, օ րի նակ՝ դոկ տոր → դոկտ/
ը/ր, պրո ֆե սոր → պր/ա/ֆես/ը/ր, կոմ պո զի տոր → կ/ա/մպ -
/ա/զիտ/ը/ր, տրանս պորտ →տ րանսպ/ը/րտ և այլն։

դ) նո րա գույն փու լում ձայ նա վո րա կան մեր ժե լի փո փո խու
թյուն նե րին ա վե լա ցել են նաև անգ լե րե նի ար տա սա նութ յա նը 
նմա նա կող դեպ քեր, օ րի նակ՝ Լոս Ան ջե լես → Լոս Ան ջե լոս- 
Լոս Ան ջել/ը/ս, Ն յու Յորք → Ն յու Յ/ը/րք, Հո լի վուդ→ Հա լի-
վուդ, քոմպ յու տեր → քոմփ յութ/ը/ր և այլն (բա րե բախ տա բար 
վեր ջինս ու նե ցավ իր հա մա կար գիչ հա յե րեն ան վա նու մը, ո րը, 
թեև ա մե նա հա ջո ղը չէ, բայց գո նե հա յե րեն է և  եր կու գրա կան
նե րում ըն դուն ված է և տա րած ված)։

գ) վեր ջին ժա մա նակ ներս ան հան դուր ժե լի է նաև բար բա
ռա յին ար տա սա նութ յան ներ մու ծու մը գրա կան խոսք. այն է՝ 
որ շաղ կա պի [վէր] ար տա սա նութ յու նը։ Այն ա կանջ է ծա կում 
ման կա կան եր գե րում ան գամ, ո րոն ցից մե կը այդ ար տա սա
նութ յամբ հնչեց ման կա կան Եվ րա տե սի լում՝ « Մեր ե րազ նե րի 
բա րի փե րի, քեզ խնդրում ենք, վէր ե րա զը դու մեր կա տա րի ...»

3. Բա ռասկզ բի /յէ/ հնչու մը բա ռա մի ջում դառ նում է /է/։  
Այդ պես պետք է ար տա սա նել, ե թե եով սկսվող բա ռը  
դառ  նում է բա ղադր յալ բա ռի վերջ նա բա ղադ րիչ՝ /յէ/րկիր → 
ս տոր/է/րկրյա, արտ/է/րկրյա, վեր/է/րկրյա, բայց ո՛չ՝ ստոր/
յէ/րկրյա, արտ/յէ/րկրյա, վեր/յէ/րկրյա, /յէ/րջա նիկ → ապ/է/
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րջա նիկ, բայց ոչ՝ ապ/յէ/րջա նիկ։ Այս կա նո նը չի տա րած վում 
այն դեպ քե րի վրա, երբ բա ղադր յալ բա ռի եով սկսվող վերջ նա
բա ղադ րի չին նա խոր դում է ձայ նա վո րով վեր ջա ցող բա ղադ րիչ։ 
Ն ման օ րի նակ նե րում /յէ/ հնչու մը պահ պան վում է. կի սա/յէ/փ, 
ինք նա/յէ/ռ, ա մե նա/յէ/րկար, ա մե նա/յէ/րջա նիկ և  այլն։ Ին
չու՞ է նման դեպ քե րում են պահ պա նում իր ո րա կը. պատ ճա
ռը ձայ նա վո րա կան կու տա կում նե րից հա յե րե նի խու սա փելն է։ 
Ե թե են դառ նար /է/, հե տա գա յում, միև նույն է, ա և  է ձայ նա
վոր նե րի ա րան քում կի սա ձայն /յ/ պի տի հնչեր՝ ար տա սա նա
կան հո րան ջից խու սա փե լու հա մար։ Այս տե ղից ուղ ղա խո սա
կան կա նոնն է ձևա կերպ վում. 

ե[յէ]-ով սկսվող ար մատ նե րը ա ծանց ման, բա ռա-
բարդ ման ժա մա նակ պահ պա նում են ի րենց ո րա կը, 
ե թե հա ջոր դում են ձայ նա վո րի. Բա ղա ձայն նե րի հա ջոր-
դե լու դեպ քում՝ վե րած վում են է-ի։ 

Փաս տո րեն հնչյու նա կան փո փո խութ յան հիմ քում հնչյու նա
բա նա կան գոր ծոնն է թաքն ված։

Անց յալ դա րի 70  ա կան թվա կան նե րին կա տա րած վի ճա
կագ րա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րից ստաց վել են հա կա սա
կան տվյալ ներ40, ինչ պես ո-օ, այն պես էլ ե-է հնչման առն չու
թյամբ, օ րի նակ, ե ռալ և  ո րո տալ բա յե րի պայ մա նա կան ե ղա նա
կի ձևե րը՝ կէ ռա - կը յէ ռա և կօ րո տա - կը վօ րո տա։ Ն ման դեպ
քե րում դժվար է նշել, թե ո՛րն է գե րա դա սե լի՝ կա նո նա կա՞ նը, թե՞ 
տա րած վա ծը. մենք կա նո նա կան ենք հա մա րում ա ռա ջին նե րը։

40 Տե՛ս Թ. Ղարագյուլյան, Հարցարան ժամանակակից հայերենի գրական 
արտասանության, Ե., 1979:
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Դ. Գ յուր ջին յանն այս առն չութ յամբ հետև յալ տե սա կետն է 
հայտ նում. «Կ և չ մաս նիկ նե րից հե տո են յէ է ար տա սան վում, 
քա նի որ այդ են  ի րա կա նում հան դես է գա լիս կը և չը հնչվող 
մաս նիկ նե րից, այ սինքն՝ ձայ նա վո րից հե տո: Օ րի նակ՝ կե րա-
զեմ – կըե րա զեմ, կե րգեմ – կըեր գեմ, չեն թադ րել – չըեն-
թադ րել: Աս մուն քի ժա մա նակ բա նաս տեղ ծութ յան վան կե րի 
քա նա կը չխախ տե լու նպա տա կով հնա րա վոր է այս կար գի 
բա ռերն ար տա սա նել էով: Օ րի նակ՝ կեր գեմ  [կէր քեմ]»41: Այ
սինքն, նա ևս չի մեր ժում մեր տե սա կե տը: Նշ ված մաս նիկ նե րի 
առ կա յութ յան պա րա գա յում գրե թե նույն պի սի կար ծիք է հայտ
նում Յու. Ա վե տիս յա նը: Նա գրում է. «Գ րա կան լեզ վի կա նո նով 
կ և չ քե րա կա նա կան մաս նիկ նե րին հա ջոր դող եի է (կէ րա զեն, 
կէ ռա պատ կեն) և  ոի օ ար տա սա նութ յու նը (կօ րո շեն, չօ րո նեն) 
այ սօր աս տի ճա նա բար իր տե ղը զի ջում է այդ հնչյուն նե րի յէ և 
վօ ար տա սա նութ յա նը: Ըստ ո րում, այս դեպ քում չի ա ղա վաղ
վում սկզբնաձ ևի ար տա սա նա կան պատ կե րը՝ [յէ]րա զեն – [կը
յէ]րա զեն, [յէ] ռա պատ կեն – [չը յէ]ռա պատ կեն, [վօ]րո նեն  [չը
վօ]րո նեն, [վօ]րո շեն – [կը վօ]րո շեն: Բո լոր դեպ քե րում, ակն
հայտ է, որ ու նենք ար տա սա նա կան զու գաձ ևեր, ո րոն ցից ար
դի խո սակ ցա կան նոր մի շրջա նակ նե րում գոր ծող տար բե րա կը 
մի տում է դառ նա լու գրա կան լեզ վի ուղ ղա խո սա կան կա նոն: ... 
Ար տա սա նա կան այս պի սի հատ կա նի շով են օժտ ված գրա կան
գրքա յին բա ռե րը»42: Ինչ պես տես նում ենք, Յու. Ա վե տիս յա նը 
ևս մեկ, ո րո շա կի տար բե րակ չի ա ռա ջար կում: 

41 Դ. Գյուրջինյան, Թ. Ալեքսանյան, Ա. Գալստյան, Մայյրենի, Հանրակրթական 
դպրոցի 5րդ դասարանի դասագիրք, Ե., ԷՊ, էջ 28:
42 Յու. Ավետիսյան, Լ. Թելյան, Լ. Սարգսյան, Լ. Ավետիսյան, Ուղեցույց հայոց 
լեզվի, հնչյունաբանււթյուն, բառագիտություն, քերականություն, Գիրք Ա, Ե., 
ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 910:
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4. /Ը/ ձայ նա վո րը, ե թե ուղ ղագ րութ յան մեջ «ոտ նա հար
ված» է, ա պա ուղ ղա խո սութ յան մեջ հան դես է գա լիս լիա հունչ 
կեր պով՝ ա ռա ջաց նե լով ուղ ղա խո սա կան դժվա րութ յուն ներ։ 
Ար դի հա յե րե նում միայն ը ձայ նա վո րով հնչող ու գրվող բա ռե րը 
կա րե լի է բնու թագ րել իբրև ոչ մշա կու թա բա նա կան շերտ (խըշշ, 
տըզզ, ճըռթ, վըժժ և  այլն)։ Աս վածն, ան շուշտ, չի վե րա բե րում Հ. 
Թու ման յա նի և  ու րիշ բա նաս տեղծ նե րի՝ ժո ղովր դա կան ե րանգ 
ու նե ցող ման կա կան (և  ոչ միայն ման կա կան) բա նաս տեղ ծութ
յուն նե րին. օ րի նակ՝

 Կը՜ռ, Կը՜ռ, կըռ կը ռան
Կ ռունկ նե րը հա՛ թռան.
Կ ռունկ նե րի թևի տակ
Ե կավ գա րուն մեր դռան43։ 
Բա ղադր յալ բա ռե րի մի ջա կա դիր քում ըով և  ա ռանց ըի 

ձևե րը ոչ միայն մրցում են ի րար հետ, այլև եր բեմն բա նաս տեղ
ծա կան լեզ վում կա՛մ պար զա պես ա վե լորդ վանկ են ստեղ ծում, 
կա՛մ խու սա փում մեկ վան կից. օ րի նակ՝

Կ յան քըս ա րի հը րա պա րակ, ոտ քի կո խան ա մեն քի,
Խա փան, խո պան ու ան պը տուղ, ան ցավ ա ռանց արդ յուն քի։
Ի՜նչ քան ծա ղիկ պի տի բուս ներ, որ չը բու սավ էս հո ղին ...
Ի՜նչ պա տաս խան պի տի ես տամ հող ու ծա ղիկ տը վո ղին ...44 
Բա նա վոր խոս քում թույլ ը-եր են հնչում ժխտա կան չ մաս

նի կին հա ջոր դող՝ բա ղա ձայ նով սկսվող բա յե րի ար տա սա նութ
յան՝ չը գա յի, չը բե րեի, չը տես նեի, չը տա յին և  այլն, պայ մա նա
կան ե ղա նա կի կ մաս նի կի ու դրան հա ջոր դող՝ դարձ յալ բա ղա

43 Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 2, ՀԳԱ , Ե., 1990, էջ 165:
44  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 57:
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ձայ նով սկսվող բա յե րի ար տա սա նութ յան՝ կըզ գամ, կը գամ, 
կը խա ղամ, կըն վա գեմ դեպ քում, ինչ պես նաև ս, դ, ն ս տա ցա
կան և դի մո րոշ հո դե րի ու դրանց նա խոր դող բա ղա ձայն նե րի 
միջև՝ կյան քըս ան ցավ, աչ քըդ տե սավ, գիր քըս կորց րի, դա-
սըն ա վարտ վեց և  այլն։

Այ սինքն՝ ը հնչյու նի դեպ քում հա յե րե նի ուղ ղա խո սա կան 
նոր մը բաց դուռ է թող նում՝ ար տա սա նե՞լ, չար տա սա նե՞լ, թու՞յլ 
ար տա սա նել։ 

Դի տար կենք հետև յալ ձևե րը. ըն կըճ վել - ընկ ճը վել, կըրկ-
նել - կըր կը նել, պա տըժ վել - պատ ժը վել, ձե ռըն տու - ձեռ նը-
տու - ձեռ նա տու (վեր ջին օ րի նա կում ըն փո խա րին վել է աով)։ 
Հենց վեր ջին օ րի նա կում ոչ թե ըն փո խա րին վել է աով, ինչ
պես նշում է Թ. Ղա րագ յուլ յա նը45, այլ ամ բող ջութ յամբ սղվել է 
ձեռն ձևի մեջ, իսկ ա  ն հո դա կապ է։ Վերը նշված բառերը 
հնչում են.

ըն կճ վել →ընկ ճը վել -*ընկըճվել 

կրկ նել → կըր կին  →կըրկնել

պատիժ →պա տըժ վել -*պատ ժը վել,

ձեռըն →ձե ռըն տու -* ձեռ նը տու.

(այս մասին տես նաև էջ 3132):
 Քա նի որ գրա կան հա յե րե նի ըն շեշ տա կիր չէ իր բնույ թով, 

և, ինչ պես ըն դուն վում է լեզ վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ, 
«սուղ ձայ նա վոր» է, ուս տի այն ա րագ կա րող է փո խել իր դիր
քը, դուրս ընկ նել և  այլն։ Բո լոր դեպ քե րում այս ըն  ի մաս տա յին 
տար բե րա կում չի ա ռա ջաց նում. դա էլ հիմք է տվել կար ծե լու, թե 
45 Տե՛ս Թ. Ղարագյուլյան, Հարցարան ժամանակակից հայերենի գրական 
արտասանության, Ե., 1979, էջ 101:
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այն ոչ թե հնչույ թա յին միա վոր է, այլ հնչյու նա յին տար բե րակ։ 
Հայերենում կա, սա կայն, այս պի սի բառ՝ միակ նութ յուն, ո րը մի 
- ակ – նու – թ յուն՝ ա ռանց ը –  ի ար տա սա նութ յան դեպ քում 
նշա նա կում է միակ նա նի՝ լի նե լը, իսկ մի -ա - կը – նութ յուն՝ 
ը-ի շեշտ մամբ ար տա սա նութ յան ժա մա նակ կնշա նա կի միա
կին լի նել46. նույն տե ղում միակ նա նի բառն ու նի հետև յալ ե րեք 
ի մաս տա յին մեկ նա բա նութ յուն նե րը. 1. ած. Մեկ աչք ու նե ցող, 3. 
Մեկ ակ՝ ա նիվ ու նե ցող և 4. Մեկ ակ՝ թան կա գին քար ու նե ցող: 
Այ սինքն, ա ռանց ըի գրութ յան և  ար տա սա նութ յան դեպ քում էլ 
ի մաս տա յին շփոթ կա:

Սի մոն Գա բա մա ճեա նի բա ռա րա նում միակ նութ յուն բառն 
ու նի եր կու՝ գրութ յամբ տար բե րակ վող ի մաստ ներ՝ միակ նու
թիւն  գ, միա չէն ըլ լա լը և միա կը նու թիւն  գ, մէկ կին ու նե նա
լը47: Ար ևե լա հա յե րե նում գրութ յամբ չտար բե րակ վող ի մաստ նե
րի հա մար օ րի նակ ներ չեն տրվում, այլ տե ղե րից քաղ ված օ րի
նակ նե րում հա մա տեքս տից միայն կա րե լի է կռա հել ի մաս տը. 
«... Պատ մում են, որ ծո վով ի րենց մոտ ե կան սպի տա կա մորթ, 
գանգ րա հեր, շի կա հեր, կապ տաչ յա մար դիկ, ո րոնք հա մար վել 
են ի րենց աստ ված նե րը, ո րով հետև գա լով այս տեղ՝ ի րենց սո
վո րեց րել են ձու լա գոր ծութ յան գաղտ նիք ներ, սո վո րեց րել են 
միակ նութ յու նը...»48, կամ, Հին և միջ նա դար յան Հա յաս տա նում 
կա յին բազ մակ նութ յան և հար ճա կա լութ յան դեպ քեր, թեև ե կե
ղե ցին պա հան ջում էր միակ նութ յուն: Հայ կա կան սո վե տա կան 
հան րա գի տա րան, հ. 1, 1974: 

46 Տե՛ս Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Հայաստան, 
Ե., 1976, էջ 1006:
47 Սիմոն Գաբամաճեան, Նոր բառգիրք հայերէն լեզուի, Կ. Պոլիս, 1910, էջ 931:
48 Նյութը քաղված է ԱՐԵՎԱԿից, Գ. Աղբալյան, Հեռավոր այմարները խոսում 
են մեր մայրենիով, Հրապարակ, 26 հոկտ., 2010, էջ 7:
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Ըի դիր քը մեր աշ խա տութ յան մեջ ո րոշ վում է հետև յալ չա
փա նիշ նե րով։ 

Ար մա տա կան որ ևէ լիա հունչ ձայ նա վո րի հնչյու նա փո
խութ յան հետ ևան քով ըն պետք է պա հի այդ ձայ նա վո րին 
փո խա րի նե լու դիր քը. օ րի նակ՝ 

պա տիժ→ պա տըժ վել, 
հայտ նի→հայտ նը վել, 
գտնել→գտնը վել, 
մատնել→մատ նը վել, 
պճնել→պճնը վել, 
հանձնել→հանձ նը վել, 
հագնել →հագ նը վել և  այլն։

Ըի ար տա սա նութ յան հետ կապ ված այս պի սի ճշգրտում 
է ա րել Խ. Բա դիկ յա նը. «.... Հա ճախ ենք հե ռուս տա տե սութ յան 
բո լոր ա լիք նե րով ու ռա դիո յով լսում գրա բար յան «ճա նա չել զի
մաս տութ յուն և զխ րատ, ի մա նալ զբանս հան ճա րոյ» և « Սի րե
ցե՛ք զմի մեանս» նա խա դա սութ յուն նե րը։ ....գրե թե ոչ մե կը ճիշտ 
չի ար տա բե րում գրա բար յան զ նախ դի րը. այն պետք է բա ղա
ձայ նից ա ռաջ ար տա բե րել [ըզ] հնչմամբ և  ոչ թե [զը]. փո խա
նակ ար տա բե րեն « Ճա նա չել զի մաս տութ յուն և  ըզխ րատ, ի մա
նալ ըզ բանս հան ճա րո» և « Սի րե ցե՛ք ըզ մի մեանս», ար տա բե
րում են՝ « Ճա նա չել զըի մաս տութ յուն և զըխ րատ, ի մա նալ զը
բանս հան ճա րո» և « Սի րե ցե՛ք զը մի մեանս» (ըստ ո րում՝ ըն  էլ 
ար տա բե րում են շեշտ ված)»49։

Ը-ի ար տա սա նութ յան հետ կապ ված մի այս պի սի «նոր» 
օ րի նա կի հան դի պե ցինք Հա յաս տա նի ավ տո լվաց ման կե տե
49 Խ. Բադիկյան, Ճիշտ խոսենք հայերեն, Օտարալեզու բառերի բառարան, 
Լույս, Ե., 2012, էջ 1819:
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րում. «Լ վա ինքդ». լվա՛ հրա մա յա կա նի ձևը ա ռանց ըի ան հա
նար է ար տա սա նել (սրան կա րե լի է ա վե լաս նել թերևս բա յե րի 
հրա մա յա կա նի հա տու կենտ ձևեր, որ տեղ ը-ի հստակ ար տա
սա նութ յու նը հիմ քի ձայ նա վո րի սղման արդ յունք չէ՝ գնա՛ – մի՛ 
գնա ): Թերևս լվաի դեպքում ըն  գրվի՞:

 Տե ղին է հի շա տա կել, որ գրա բա րի ուղ ղա կի ժա ռան գորդ 
գրա կան արևմ տա հա յե րե նում ըն մ յուս ձայ նա վոր նե րին հա
վա սար ի րա վունք նե րից է օգտ վում թե՛ գրա վոր, թե՛ բա նա վոր 
խոս քում. այս պես, ար ևե լա հա յե րե նի մի ա նո րոշ դե րան վան 
մը հա մար ժե քը արևմ տա հա յե րե նում (ան գամ մը  մի ան գամ,  
կո չով մը  մի կո չով, օր մը մի օր), այլև բա յա կան ձևե րում՝ կը 
պատ րաս տո ւէր – պատ րաստ վում էր, կը սպա սո ւէր  սպաս
վում էր, կը մնայ  մնում է, կը ներ կա յա նան  ներ կա յա նում 
են և  այլն, ինչ պես նաև բազ մա թիվ այլ դեպ քեր աս վա ծի վառ 
ա պա ցույցն են50։ 

 Վեր ջին ժա մա նակ ներս օ տար բա ռե րի տա ռա դար ձութ
յան ըն թաց քում ըն  ա վե լի է ըն դար ձա կել իր գոր ծու նեութ յան 
սահ ման նե րը՝ Հար վըրդ, Նա սըր, Ո ւօ րըն, Մայ քըլ, Ջե րըրդ 
Ֆեթ, Հի լը րի Դաֆ և  այլն51։ Եր ևա նի « Վիո լա ջուր» ըն կե րութ

50 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Յակոբ Չոյաքեան, Արևմտահայերէնի 
քերականութիւն (կանոնակարգ և խնդիրներ), Ա. Գիրք, Ասողիկ, Ե., 2017, էջ 
115118:
51 «Առանձին դեպքերում, գրում է Յու. Ավետիսյանը, ազգանունները ճշգրիտ 
արտաբերելու համար պետք է գրության մեջ արտահայտել գաղտնավանկը՝ 
տարընթերցումից խուսա փելու համար, օրինակ՝ Չալըմյան ազգանվան մեջ 
ըի չգրությունը կարող է դուռ բացել այլ արտասանության, ուրիշ դեքերում 
նաև իմաստային շփոթի՝ Չալմըյան, Պըլըտյան,Չալխըյան, Այտընյան ևն… 
ե, ՈՒղեցույց հայոց լեզվի, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 13: Համաձայն լինելով 
հեղինակի արտահայտած մտքի հետ՝ հարկ ենք համարում հայտնել մեր 
կարծիքը առ այն, որ այստեղ ըն ոչ թե գաղտնավանկ է (վանկ կազմող 
հնչյուն), այլ ձայնավոր ը՝ այլ ձայնավորների հետ հավասար «,իրավունքով»:
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յան գլխա վոր տնօ րե նը Կ րիս տիան Լը ֆենն է, իսկ Հ յու սի սա յին 
Կո րեա յի ա ռաջ նոր դի ա նու նը ը-ով է գրվում և  ար տա սան վում՝ 
Կիմ Չեն Ըն52: Ար դեն ըն շեշ տակ րութ յան դեր էլ է սկսել ստանձ
նել, ըստ ո րում նաև գրութ յան մեջ. օ րի նակ՝ Քը՛րք Քըր քոր յան53,  
Բոբ Օ դեն քը՛րք, սը՛ր... (հա յե րեն՝ պա րո՛ն): 

Ը-ն  որ պես հոդ ան տես վում է հատ կա պես ե րի տա սարդ
նե րի խոս քում. ա մեն օր լսում ենք, ինչ պես բա նա վոր խոս քում, 
այն պես էլ տար բեր ե թեր նե րից հնչող այ սօ րի նակ «մտքեր». 
Ոչ մեկ չի կար դա ցել այդ օ րեն քը, Ոչ մեկ չէր մտա ծում, թե 
կպարտ վի, Ոչ մեկ չե կավ, Էս մեկ և  այլն: Նշ ված, այլև նման 
բո լոր ձևե րը, կազմ ված ոչ մեկ ժխտա կան դե րան վամբ, արևմ
տա հա յե րե նում կա նո նա կան են և  ու նեն ո րո շա կի բաշխ վա
ծութ յուն: Ոչ մէկ ան հոդ կի րա ռութ յու նը արևմ տա հա յե րե նում 
պար տա դիր կեր պով պա հան ջում է գո յա կան՝ ոչ մէկ մարդ, ոչ 
մէկ ե րե խա և  այլն, իսկ հո դա վոր ձևի դեպ քում՝ գո յա կա նը բա
ցառ վում է՝ ոչ մէ կը ը սաւ, ոչ մէ կը ե կաւ և  այլն, մինչ դեռ ար ևե
լա հա յե րե նում ան հոդ կի րա ռութ յու նը կա նո նա կան չէ և հա մար
վում է գա վա ռա բա նութ յուն: 

52 Առցանց մամուլի տեսության մեջ կարդում ենք. Հյուսիսային Կորեայի 
առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը դինամիկ որոշումներ է ընդունում մեծ արա գու
թյամբ….
53 Հայոց ցեղասպանության 100ամյակին նվիրված հոլիվուդյան «Խոստում» 
ֆիլմին, որը ստեղծվել է ազգային մեծ բարերար Քըրք Քըրքորյանի 
միջոցներով ու պատվերով, անհամբերությամբ էի սպասում: Ա. Դոլուխանյան, 
«Կան անուններ, որոնք հավեր ժորեն ապրելու են հայ ժողովրդի պատմական 
հիշողության մեջ», Ե., Գրական թերթ, թիվ 12, (3377), ուրբաթ, 20 ապրիլ,2018: 
Հիմա մեզ հայտնի է, թե ինչու էր Սթեփլտոնն այդպես անհավանությամբ 
վերաբերվում քրոջ երկրպագուին՝ այնպիսի նախանձելի երկրպագու, 
ինչպիսին սըր Հենրին է: Բասկերվիլների շունը     Քոնան Դոյլ Արթուր   
1985, «Փոստը» ֆիլ մում Բոբ Օդենքըրքը ներկայացնելու է Բեն Բաղդիկյանի 
կերպարը, Ե., Գիտություն, փետր., հ. 2, (315), 2018. Էջ 7:



41

 Այս պի սով, ըն, հան դի սա նա լով հա յե րե նի ձայ նա վո րա
կան հա մա կա գի լիի րավ ան դամ, այլև հո լով նե րի տար բե րա կիչ 
ձևույթ54, ուղ ղա խո սութ յան մեջ մնում է որ պես ա մե նա վի ճա հա
րույց եր ևույթ նե րից մե կը։

 Ե թե հա յոց գրա կան լեզ վի ար դի փու լում ո րո շա կի է ուղ
ղագ րութ յան ազ դե ցութ յու նը ուղ ղա խո սութ յան վրա, ա պա ըի 
պա րա գա յում կա րող ենք վստա հա բար ա սել, որ առ կա է հա
կա ռակ եր ևույ թը՝ ուղ ղա խո սա կան չկա նո նարկ ված վի ճա կի 
ազ դե ցութ յու նը ուղ ղագ րութ յան վրա։

54 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Ս. Տիոյան, Ռ. Թոխմախյան, Հոլով և 
հոլովական իմաստ, Հայերենագիտական 10րդ միջազգային գիտաժողովի 
զեկուցումների ժողովածու, Գիտություն, Ե., 2015, էջ 347:
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ԵՎ-ի ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՎ գի րը, որ սկզբնա պես չի ե ղել Մ. Մաշ տո ցի ստեղ ծած 
այ բու բե նում, հայտն վել է ա վե լի ուշ։ Ար դեն 1213րդ դա րե րում 
այն լիի րավ գոր ծած վում էր։ ԵՎը ար տա հայտ վում է [յ][է][վ] 
ե րեք հնչյուն նե րի կա պակ ցութ յամբ։ Բա ռասկզ բում և հան դես 
չի գա լիս (գրութ յամբ ու նենք սա կա վա թիվ՝ ևս, ևևս, թերևս,  
Եվ րո պա՝ և ս րա նով կազմ ված 5 բառ՝ եվ րո պա կան, եվ րո պա
ցի, ևեթ55, եվ րո պա հայ, եվ րո պա հա յութ յուն56, ո րոնք ար տա
սան վում են՝ [յէ վըս], [յէվ յէվս], [թէր յէ վըս], [յէվ րօ պա], [յէ վէթ])։ 
Այդ դիր քում (բա ցի ևս, ևևս, թերևս ու ևեթ բա ռե րի) գոր ծած
վում է եվ տա ռա կա պակ ցութ յու նը՝ եվ րո պա, եվ րո պա կան, եվ
րո պա ցի, եվ րո պա հայ, եվ րո պա հա յութ յուն: Բա ռա մի ջում և բա
ռա վեր ջում հան դի պող և գիրն ար տա սան վում է եր կու կերպ՝ 
որ պես [էվ] և [յէվ]։ 

[էվ] ար տա սան վում է բա ղա ձայն նե րից հե տո. 
արև-ար [էվ], առև տուր-առ[էվ]տուր, 
ար դարև-ար դար[էվ], առջև-առջ [էվ], 
բարև-բար[էվ], դև-դ[էվ], թև-թ[էվ], 
կար ևոր-կար[էվ]որ, կեղև-կեղ[էվ], 
հար ևան- հար[էվ]ան, ձև-ձ[էվ], 
տերև-տեր[էվ], սև-ս[էվ], պարգև-պարգ[էվ] և  այլն ու 

դրան ցով կազմ ված ա ծանց յալ նե րում՝ ար ևոտ, բար ևել, հար-
ևան ցի, սևա վոր, պարգ ևատ րել և  այլն: 

55 Տե՛ս Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Հայաստան, 
Ե., 1976, էջ 332:
56 Վերջին երկու բառերը՝ եվրոպահայ և եվրոպահայություն, նորակազ
մություն¬ներ են՝ վկայված Դ. Գյուրջինյանի կողմից. այդ և հայ բաղադրիչով 
այլ բառերի մասին մանրամասն տե՛ս Դ. Գյուրջինյան, ,Արտերկրի հայ 
իմաստային խմբի բառերի վերլուծությունըե, Էջմիածին, 2017, էջ 74105:
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[յէվ] ար տա սան վում է ձայ նա վոր նե րից հե տո. նաև-
նա[յէվ], թեև-թե[յէվ] բա ռե րում, ինչ պես և մի շարք օ տար 
ազ գա նուն նե րում. Սեր գե[յէվ], Մատ վե[յէվ], Մենդելե[յէվ], 
Նի կո լա[յէվ], Չա պա[յէվ] և  այլն. վերջին դեպ քում [յէվ]   ար
տա սա նութ յու նը պահ պան վում է նաև բա ղա ձայ նից հե տո՝ 
Կոն[յէվ], Տու պոլ[յէվ], Զ վեր[յէվ], Մեդ վեդ[յէվ] և  այլն։

ԵՎ պա րու նա կող մի շարք բա ռեր ու նեն ար տա սա նա կան 
զու գաձ ևութ յուն ներ՝ կա րող են ար տա սան վել թե՛ [էվ]ով, թե՛ 
[յէվ]ով. 

թերևս→ թեր[էվ]ս - թեր[յէվ]ս, 

դեռևս →դեռ[էվ]ս - դեռ[յէվ]ս, 

այլ ևայլ →այլ[էվ]այլ - այլ[յէվ]այլ, 

այլևս →այլ[էվ]ս - այլ[յէվ], 

ինչ ևէ →ինչ[էվ]է - ինչ[յէվ]է, 

որ ևէ →որ[էվ]է - որ[յէվ]է, 

ինչ ևի ցե →ինչ[էվ]ի ցե - ինչ[յէվ]ի ցե, 

որ ևի ցե →որ[էվ]ի ցե - որ[յէվ]ի ցե, 

իբրև →իբր[էվ] - իբր[յէվ], 

թե պետև→ թե պետ[էվ] -թե պետ[յէվ], 

թե կուզև→ թե կուզ[էվ] - թե պետ [յէվ] և  այլն:

Նշ ված զու գաձ ևե րից նա խընտ րե լի պետք է հա մա րել  
[էվ]-ով ար տա սա նութ յու նը, քա նի որ բո լոր բա ռե րում և -ը  
հա ջոր դում է բա ղա ձայ նի։
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ԿՐԿՆԱԿ ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բ նիկ հա յե րեն բա ռե րում կրկնակ ձայ նա վոր նե րը57 թույ
լատ րե լի են բա ղադր յալ բա ռե րի սահ մա նագ ծում։ Այս դեպ քում 
հնա րա վոր է ե րեք դեպք. 

1. եր կու ձայ նա վոր նե րի ա ռան ձին  ա ռան ձին հնչում՝ 

ա մե նա-ա կա նա վոր, ա մե նա-անշ նորհք, ա սու րա-ու-
րար  տա կան (Ա սու րաու րար տա կան (ի մա՝ հայ կա կան), այս 
ի րա դար ձութ յուն ներն են, ըստ եր ևույ թին, պատ մա կա նո րեն 
անդ րա դար ձել Ա րա Գե ղե ցի կի և Շա մի րա մի վի պա կա նաց
ված ա ռաս պե լում)58, ավ տո-երթ, են թա-ա ռա ջադ րանք, էթ-
նո-ա վա զան (Ար ևել քը չի ո րո նել Արև մուտ քում, այլ Ար ևել քում 
է Ար ևել քը նե րա ռել՝ լի նե լով այդ էթ նոա վա զա նի ծնունդ)59, 
է կո-եր թու ղի ( Վա յոց ձո րի Գոմք, Զա ռի թափ և Մար տի րոս 
հա մայնք նե րում ստեղծ վել են նոր է կոեր թու ղի ներ, ո րոնք մե
ծա պես կնպաս տեն այդ շրջան նե րում է կոզ բո սաշր ջութ յան 
զար գաց մա նը)60, է լեկտ րա-է ներ գիա, կի սա-ա մա յի (Ա սեմ, որ 
հա մայնք նե րի խո շո րա ցու մով բազ մա թիվ կի սաա մա յի գյու ղեր, 
ժա մա նա կի ըն թաց քում իս պառ դա տարկ վե լով, կվե րած վեն 
պատ մա կան նախ կին բնա կա վայ րե րի)61, թեկ նա ծու-ա կան, 
կի նո-ո լորտ, կի սա-ա նա պա տա յին, կի սա-ա վե րակ, կի սա-
ա լե խառն ( Քայ լում է նա կի սաա լե խառն մա զե րով, բու սա բան 
57 Կրկնակ ասելով նկատի ունենք ոչ միայն դասական ըմբռնմամբ՝ երկու 
նույնական հնչյունները՝ աա, ուու, իի, այլև տարբեր՝ աու, ոա,աէ և այլ 
ձայնավորական զուգորդումները:
58 Աշխատանքի այն մասում, որտեղ օրինակները քաղվում են Նոր բառերի 
բառարանից, գերադասում ենք այդ բառերին կից օրինակներն էլ տալ. Այս 
դեպքում՝ Նոր բառեր, Ա պրակ, Ե., 2015, էջ 21:
59 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 63:
60 Նոր բառեր, Բ պրակ, Ե., 2016, էջ 42:
61 Նոր բառեր, Բ  պրակ, Ե., 2016, էջ 75:
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Ջե րըր դի Ֆե թը փո ղո ցի վար դաս տա նում)62, կի սա-ավ տո մատ, 
կի սա-ա սիա կան, լի-ի րավ, լի-ի մաստ, լի-իշ խան, հա կա-
իրա վա կան, հաս ցե-ա կան (Կդժ վա րա նամ հաս ցեա կան մեկ
նա բա նել, թե ինչ նկա տի ու ներ Նի կոլ Փա շին յա նը, և  ում նկա
տի ու ներ)63, վայ րե նա-ոհ մակ (… Էակն ա ռա ջին դեռ ման կա
թո թով, ան մար դա լե զու, վայ րե նաոհ մակ …. Լուռ թա փա ռում 
էր)64, հե ռուս տա-ա լիք, ռա դիո-ե թեր, վե րա-ար ժե քա վո րում, 
ֆո տո-ար վեստ և  այլն։ 

Օ րի նակ ներն անխ տիր բա ղադր յալ կազ մութ յուն ներ են և  
եր կու ձայ նա վոր նե րի ա ռան ձին  ա ռան ձին հնչումն այս տեղ 
ի րա կա նա նում է բա ղադ րիչ նե րի միջև տրվող դա դա րի շնոր
հիվ, 

2. եր կու ձայ նա վոր նե րի ձու լում՝ որ պես մե կի եր կա րաձգ
ված ար տա սա նութ յուն՝ 

ա րա մեե րեն [ա րա մէէ րէն], հրեե րեն [հրէէ րէն], 

կո րէէ րեն [կօ րէէ րէն], 
2. ձայ նա վոր նե րից մե կի սղում՝ 

եվ րաա սո ցա ցում→ եվ րա սո սա ցում,
հնչաար տա սա նա կան→ հնչար տա սա նա կան, 
ի մաս տաար գե լա կիչ→ ի մաս տար գե լա կիչ, 
վե րաան վա նում → վե րան վա նում, 
վե րաան րա կա յին → վե րան րա կա յին, 
վե րաանձ նա վո րում →վե րանձ նա վո րում։
Կրկ նակ ձայ նա վոր նե րի ար տա սա նութ յու նը դժվա րութ յուն 

է ստեղ ծում փո խառ յալ բա ռե րի դեպ քում, երբ կրկնա կութ յան 
62 Նոր բառեր, Բ պրակ, Ե., 2016, էջ 74:
63 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 82:
64 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 151:
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եր ևույ թը հան դի պում է մեկ ձևույ թի սահ մա նում. այս դեպ քում 
էլ գործ ու նենք ձայ նա վո րի ձուլ ման և  եր կա րաձգ ման հետ, որն 
ա ռա ջաց նում է հո րանջ (hiatus)՝ Հաա գա, Սաա դի, վա կո ւում, 
կոո պե րա տիվ, կոոր դի նատ։ 

Ուով վեր ջա ցող բա ռի վրա նույն հնչյու նով քե րա կա նա կան 
ձևույ թի հա վել ման դեպ քում հա ճախ կրկնակ ձայ նա վոր նե րի 
միջև ա վե լա նում է /յ/ ձայ նա կա պը՝ ժո ղո վա ծո ւում [ժօ ղօ վա-
ծու յում], հա վա քա ծո ւում [հա վա քա ծու յում], վե րար կո ւում 
[վէ րար կու յում], այլև փո խառ յալ՝ շոո ւում [շոու յում] (ի դեպ՝ 
նշված բա ռե րում ձայ նա կա պը հա ճախ չի ար տա սան վում)։ 
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Ձայ նա կապ

Ինչ պես նշե ցինք վե րը շա րադր վա ծում, հա յե րե նը խու սա
փում է ձայ նա վոր նե րի կու տա կու մից, ո րից խու սա փե լու արդ
յու նա վետ մի ջոց է ծա ռա յում յ ձայ նա կա պը։ Վեր ջի նիս առ կա
յութ յու նը նաև ֆի զիո լո գիա կան գոր ծո նով է բա ցատր վում. ձայ
նա կապ յ հնչ յու նը պար զա պես հեշ տաց նում է մի հնչյու նի ար
տա բե րութ յու նից մյու սին ան ցու մը՝ է յակ, է յա կան, է յու թյուն, 
ա րի յութ յուն։ 

 Հին հա յե րե նում ձայ նա կա պի դե րով հան դես են ե կել  
ւ ը, հն (հմմտ. փա րա վոն (օ տար. фараон), գե հեն, Աբ րա համ և  
այլն), իսկ ար դի հա յե րե նում ձայ նա կա պի ար ժե քով հան դես է 
գա լիս միայն յն։ Այն ի մաս տար գե լա կիչ դեր չու նի ձայ նա կա
պի գործ ըն թա ցում։ Յն  ա վե լի հստակ է ար տա սան վում վեր
ջա ծանց նե րի ու վեր ջա վո րութ յուն նե րի և բա ռա հիմ քե րի միջև, 
օ րի նակ՝ լի յութ յուն, օ դա չու յութ յուն, մար գա րե յա կան, Մա-
նե յի, Գա յա նե յի և  այլն65։ 

Ո րո շա կի բա ռե րի խմբում յն բա ռի ու ղիղ ձևում գրվել, սա
կայն չի հնչել՝ վկայ, ար քայ, ծա ռայ, փի լի սո փայ, աբ բայ, 
սա տա նայ և  այլն (գրա բար յան գրութ յուն), իսկ բա ռա կազ մա
կան գոր ծըն թաց նե րում վե րա կանգն վել ու հնչել է՝ վկա յա կո-
չել, ար քա յա կան, ծա ռա յութ յուն, փի լի սո փա յել, աբ բա յութ-
յուն, սա տա նա յա կան, մի քա նի այլ բա ռե րում էլ յ ձայ նը հնչել 

65 Այստեղ չենք նշում բառակազմական հնչյունափոխության դեպքերը, որոնք 
նույնպես արտասանությանն են վերաբերում՝ ու→վ (կատու+ի→ կատվի, 
մեղու + ի→ մեղվի, առու + ի→ առվի, լու+իճ→ լվիճ), ի+ա→ է (գարիաջուր→
գարեջուր, գինիատուն→ գինետուն, բարիատես→ բարետես) և այլն։
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ու գրվել է ինչ պես ու ղիղ՝ հայ, բայ, գոյ և  այլն, այն պես էլ բա
ղադր յալ ձևե րում.

հայ → հա յե րեն→ հայ կա կան, 
բայ → բա յա կան, մակ բա յա կան, դեր բա յա կան, 

գոյ→ գո յա կան, գո յաձև և  այլն։ 
Մեկ այլ խմբի բա ռե րում, որ լեզ վի զար գաց ման այլ փու լի 

(նաև փո խա ռութ յան) արդ յունք են, յն ու ղիղ ձևե րում չկա. այն 
հան դես է գա լիս բա ռա կազ մա կան շղթա նե րում որ պես ձայ նա
կապ՝

հրա ման →հ րա մա յել → հ րա մա յա կան, 

կլի մա→կլի մա յա կան, 

ռաս սա → ռա սսա յա կան, 

շու կա →շու կա յա կան, շու կայագետ, շու կա յա գի տութ յուն, 

մաս սա → մաս սա յա կան →մաս սա յա կա նութ յուն, 

շղթա → շղ թա յա կան և  այլն:
Յ հնչյու նի հետ կապ ված ուղ ղա խո սա կան հե տաքր քիր 

«նմուշ ներ» ու նենք ժա մա նա կա կից հա յե րե նում. ո մանց կար ծի
քով գրա կան ար տա հայտ վե լու առ հա վատչ յա է ալ յու րը - այ-
լուր, հար յու րը - հայ րուր և ն ման այլ բա ռե րում նշված ար տա
սա նութ յու նը:

 Եա, իա հնչյու նա կա պակ ցութ յուն նե րի կա նո նա կան ար
տա սա նութ յու նը դրանց՝ յէն յաի վե րած վելն է (հրեա → հր յա, 
հե քիաթ → հեք յաթ, փա սիան → փաս յան, Մա րիամ→ Մար-
յամ), բայց վեր ջին շրջա նում նման երկհնչ յուն նե րը նաև ան
փո փոխ են ար տա սան վում, ան շուշտ դարձ յալ օ տար ազ դե ցու
թյամբ (հրէա, հե քիաթ, Մա րիամ՝ Մա րիի զու գա բա նութ յամբ)։
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Իա, իե հնչյու նա կա պակ ցութ յուն նե րի հստակ ար տա սա
նութ յան նո րա գույն հա ճա խա դեպ սխալ նե րի օ րի նակ նե րից են 
Ուկ րաի նա և կա րիե րա բա ռե րը՝ *Ուկ րայ նա յի, *Ուկ րայ նա-
յից և  այլն, *կա րեր յա, *կա րեր յա յի և  այլն տար բե րակ նե րով, 
որ հնչում են նաև հե ռուս տաե թե րից, և  ո րը բա ռե րի չի մա ցուր
յան հետ ևանք է։

 Մեր լեզ վի զար գաց ման վեր ջին շրջա նում բա ռա պա շա րի 
մեջ հայտն վել են բա վա կան փո խա ռութ յուն ներ, ո րոնք երկ բար
բա ռա յին ար տա սա նութ յուն ու նեն. բոա, բաո բաբ, կա կաո, 
կլոուն, բոու լինգ, մա րիո և  այլն, ո րոնց հա յե րեն ար տա սա
նութ յու նը օ տար լեզ վի ազ դե ցութ յամբ մո տե նում է երկ բար բա
ռա յի նի, բայց չի վե րած վում դրան։ Ու շագ րավ է, որ բնիկ հա
յե րե նի ար տա սա նութ յա նը հա տուկ ձևե րը, երբ ձայ նա վոր նե րի 
ա րան քում բա ղա ձայն չկա, յ է մտնում, հա մար վում են ոչ գրա
կան, բար բա ռա յին (բո յա, բա յո բաբ, կա կա վո)։

Օ տար ազ դե ցութ յան հետ ևանք է փո խառ յալ բա ռե րում ձայ
նա վո րից ա ռաջ ուի պահ պա նու մը, ո րը կա նո նա կան տե սանկ
յու նից պետք է վե րած վի վ -ի՝ Վիլ յամՈ ւի լիամ, Վոդս վորդՈ
ւո դը սո ւորդ և  այլն66։

66 Այս հարցում ուղղախոսության խնդիրը հանգում է տառադարձությանը, 
որին վերը հիշատակված իր գրքում (տես էջ 46 ի հղումը) սեղմ ու հակիրճ 
իր տեսակետն է հայտնել Յու Ավետիսյանը (էջ 1820):
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ԿՐԿՆԱԿ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ  
ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կրկ նակ բա ղա ձայն նե րը (ոչ բնա ձայ նա կան) բնիկ հա յե րեն 
բա ռա շեր տում մեծ մա սամբ արդ յունք են հնչյու նա կան սղման։ 
Ա սենք՝ 

ու ղիղ→ ուղ ղութ յուն, ուղ ղա հա յաց,
բջիջ→ բջջա յին, բջջան յութ, 

հո վիվ→ հով վա կան,  հով վերգություն

ծնունդ→ծննդ յան, ծննդա կան,

սնունդ→ սննդա կարգ, սննդամ թերք,

պտույտ→ պտտվել, պտտա հողմ, 

Մա սիս→ Մաս սի, 

քնին→ քննել, քննութ յուն,

նինջ→ ննջել, ննջա սեն յակ և  այլն։ 
Այս պի սի դեպ քե րում եր կու բա ղա ձայն ներն էլ հստակ ար

տա բեր վում են։ «1902 թ. լույս է տե սել Լ ևոն Ման վել յա նի « Դե
պի վեր» խո րագ րով դրա մա տի կա կան պոե մը, ո րի մեջ այ լա
բա նո րեն շա րահ յուս ված է Ա բով յա նի՝ ա ռա ջին ան գամ Պար րո
տի հետ կա տա րած վե րել քը Մաս սի գա գա թը ...»67։

67 Երվանդ Շահազիզ, Խաչատուր Աբովյանի կենսագրությունը, Ե., ՀՍՍՌ 
ԳԱ, 1945, էջ 209:
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Հան դի պում են նաև հա ցե կաց ցի տի պի հազ վագ յուտ բա
ռեր, երբ դժվա րա նում է եր կու բա ղա ձայն նե րի հստակ ար տա
սա նութ յու նը։ « Մեր տիգ րան նե րից ու եր վանդ նե րից, ար շակ նե
րից ու վա ղար շակ նե րից ոչ ոք երբ ևէ այն պես չզգաց ժա մա նա
կի զար կե րա կը, ինչ պես հա ցե կաց ցի դպի րը, որ իր էութ յամբ ու 
մա նա վանդ կոչ մամբ հե ռու էր քա ղա քա կա նութ յու նից»68։

 Բա ռա մի ջի դեպ քում կրկնակ բա ղա ձայն նե րը բաշխ վում են 
տար բեր վան կե րում, ար տա սան վում են ո րո շա կի դա դա րով և 
բ նու թագր վում են եր կու բա ղա ձայն նե րի տևո ղութ յամբ, օ րի
նակ՝ 

մաս սա / մաս-սա /, բուդ դա /բուդ-դա/, 
տոն նա / տոն-նա /, աբ բա /աբ-բա/, Ջեմ մա / Ջեմ-մա/, 
Հով հան նես / Հով-հան-նես /, ֆին նե րեն /ֆին-նե-րեն/, 
Վիեն նա / Վի-են-նա /, Պար րոտ / Պար-րոտ/, 
Օտ տո / Օտ-տո /, բրուտ տո /բրուտ- տո/, 
նետ տո / նետ-տո /, պան նո  /պան-նո/, 
լոբ բի / լոբ-բի/ և  այլն։ 
Հեշտ է նկա տել, որ նման բա ռե րը գե րա զան ցա պես երկ

վանկ են։ «Տ նե րի հետ ևից սլա ցիկ եր կինք է խո յա նում Սան տա 
Մա րիա դել լա Սա լու տեն, որ կա ռուց վել է ի գո հութ յուն ժան
տախ տի վե րա նա լու»69։

 Բա ռա մի ջում կրկնակ բա ղա ձայն ներ են հան դի պում եր
կու բա ռե րի (ինչ պես բա ռա բարդ ման, այն պես էլ ա ծան ման 
դեպ քե րում) հատ ման դեպ քում, ինչ պես՝ ան նա խա դեպ, անն-
ջե լի, ան նե րե լի, ընդ դի մութ յուն, երկ կեն ցաղ, երկ կող մա-
նի, երկկ նութ յուն և  այլն, որ տեղ ևս կրկնակ բա ղա ձայն նե րը 

68 Տե՛ս Թելադրության նյութերի ժողովածու, Լույս, Ե., 1991, էջ 112:
69 Կիմ Բակշի, Սուրբ Ղազարի հարությունը, Նաիրի, 1996, էջ 62:
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բաշխ վում են տար բեր վան կե րում և  ար տա սան վում են ո րո շա
կի դա դա րով:

Վե րը բեր ված օ տար և մ յուս բա ռե րի ու հա տուկ ա նուն նե րի 
առն չութ յամբ Տեր մի նա բա նա կան կո մի տեն ո րո շել է հա յե րե նի 
ար տա սա նութ յա նը հա մա պա տաս խան, որ պես կա նոն, կրկնակ 
բա ղա ձայն նե րը տա ռա դար ձել մեկ բա ղա ձայ նով. Օ րի նակ ներն 
են՝ ա կորդ, ակ րե դի տիվ, կո լե գիա, կո լեկ տիվ, կլա սի ցիզմ, 
կո մու նիստ և  այլն։ Կրկ նակ րր  ն  ի ձայ նա վո րից ա ռաջ գրվում 
է մեկ ր ով՝ բա րի կադ, տե րի տո րիա, մյուս դեպ քե րում՝ ռ. օ րի
նակ՝ Մառ, տե ռոր, Պ յու ռոս և  այլն70։

 Շատ փոք րա թիվ բա ռե րում կրկնակ բա ղա ձայն նե րը հնչյու
նա փո խութ յան արդ յունք չեն։ Դ րան ցում ը գաղտ նա վանկ չի 
լսվում և, ինչ պես կրկնակ ձայ նա վոր նե րի դեպ քում էր, դրանք 
ձուլ վում են և  ար տա սան վում որ պես մեկ եր կա րաձգ ված 
հնչյուն՝ ան դորր →  ան դոր, տարր → տար, մրրիկ → մրիկ, 
բեր րի → բերի, օր րան →  օրան։

 Միան գա մայն այլ է պատ կե րը փո խառ յալ բա ռե րի պա րա
գա յում՝ Գ րիմմ եղ բայր ներ, Կան նի փա ռա տոն, այս քան վատտ 
և  այլն։ Դժ վար չէ նկա տել, որ նման բա ռե րում կրկնակ բա ղա
ձայն ներն ա վե լի կարճ են ար տա սան վում։ Այդ է պատ ճա ռը, որ 
պար բե րա բար ո րո շում ներ են ըն դուն վում նմա նա տիպ փո խառ
յալ բա ռե րը հա յե րե նում մեկ տա ռով ներ կա յաց նե լու հա մար՝ 
դո լար, Գ րիմ, Կան և  այլն, ո րը, սա կայն, կյան քի չի կա րող կոչ
վել, քա նի որ այլ խնդիր ներ են ա ռա ջա նում (վեր ջին եր կու օ րի
նակ նե րի դեպ քում, օ րի նակ, եր կի մաս տութ յան՝ գրիմ (շպար) և 
կան (բայ, 3րդ դեմք, հոգն. թիվ))։

70 Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու (19562006), 9րդ 
հրաշալիք, Ե., 2006, էջ 182:
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 Հա յե րե նում զգա լի թիվ են կազ մում սկ, սպ, ստ, սթ, սփ, 
սք, զբ, բգ, շտ հնչ յուն նե րով սկսվող բա ռե րը։ Ս րանց ար տա սա
նութ յան քննութ յանն անդ րա դար ձել են հայ քե րա կան նե րի մեծ 
մա սը։ Ա. Այ տըն յա նը, Ստ. Պա լա սան յա նը, Մ. Ա բեղ յա նը նշում 
են, որ բա ռա սկզբում այդ բա ղա ձայն նե րից ա ռաջ ար տա սան
վում է սուղ (թույլ) ը։ Թ. Ղա րագ յուլ յա նը, ի մի բե րե լով այդ հար
ցին առնչ վող բո լոր մո տե ցում նե րը, գրե թե նույն տե սա կետն է 
հայտ նում անց յալ դա րի 70ա կան թվա կան նե րին. « Բարձր ո ճի, 
բե մա կան խոս քի, աս մուն քի, ճա ռա խո սութ յան հա մար պետք 
է գե րա դա սե լի հա մա րել ա վան դա կան ար տա սա նու թյու նը, 
ի հար կե, այն տեղ, որ տեղ այն ո րո շա կի է։ Խո սակ ցա կան ո ճում 
կա րե լի է ըն դու նել ար տա սա նա կան եր կու տար բե րակ՝ ըով և  
ա ռանց ըի»։ Եվ ան մի ջա պես ա վե լաց նում է. «Ն շենք նաև, որ 
բա ռասկզ բում սկ, շտ, զբ և նման հնչյու նա կա պակ ցութ յուն նե
րից ա ռաջ ար տա սան վող ըն, ինչ պես նշել են և  անց յա լի քե րա
կան նե րը, թույլ է, սուղ է, ուս տի օ րի նա կե լի ար տա սա նութ յա նը 
հա կա ռակ է ընդգծ ված [ը] ար տա սա նե լը։ Այդ պի սի ար տա
սա նութ յու նը հա սա րա կա բա նա կան ե րանգ ու նի, ո րից պետք է 
խու սա փել»71։ 

Ինչ վե րա բե րում է այժմ յան վի ճա կին, ա պա ա նու րա նա լի է, 
որ նման դիր քե րում գո յութ յուն ու նի եր կա կի ար տա սա նութ յուն։ 
Սկզբ նա հունչ ը-ով ար տա սա նութ յու նը նկա տե լի է հայ րե նա
դարձ նե րի և հին սերն դի մարդ կանց խոս քում։ Ե թե դա նախ կի
նում հա մար վել է միակ կա նո նա կան օ րի նա չա փութ յու նը, ա պա 
այժմ, ընդ հա կա ռա կը, ձեռք է բե րել խո սակ ցա կան ե րանգ։ Դա 
ցայ տուն եր ևում է հատ կա պես բար բա ռա յին ար տա սա նութ յան 
դեպ քում, երբ նույ նիսկ փո խառ յալ և  օ տա րա բան բա ռերն ար

71 Տե՛ս Թ. Ղարագյուլյան, Հարցարան ժամանակակից հայերենի գրական 
արտասանության, Ե., 1979, էջ 143:
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տա սան վում են ու ժեղ ը սկզբնահնչ յու նով (ըս տոլ, ըս տա քան և  
այլն)։ 

Գ րա կան լեզ վում նկա տե լի է ա ռանց ը ար տա սա նութ յան 
գե րակշ ռութ յուն (հմմտ. ստեղ ծա գոր ծել, ստո րագ րել, շտա-
պել, շտկել, սկսել, ստի պել, ստա նալ, սթափ վել, զբաղ վել, 
սփո փել, սքան չե լի, զգա յուն, զգես տա պա հա րան, զբո սաշր-
ջիկ, սպա յա կույտ, սպա սա րան, ստու գա տես, ստու գարք և  
այլն)։ 

Ը-ն հի շա տակ վում է միայն այդ բա ռե րի տո ղա դար ձի (ըզ 
- գա յուն, ըս - պա, ըշ - տա պել և  այլն) և կա պակց ված խոս
քի բա րեհն չութ յան հար ցե րի առն չութ յամբ ( Դասն ըսկս վեց, 
Խումբն ըս տուգ վեց):  Թերևս նաև դրա հաշ վառ մամբ են վե րը 
նշված տա ռա զույ գե րով սկսվող մի շարք միա վանկ բա ռեր հոգ
նա կի թվում ստա նում - ներ վեր ջա վո րութ յու նը՝ հմմտ.՝ սպա-
ներ, ստեղ ներ, զգեստ ներ և  այլն։ 

Բա նաս տեղ ծա կան խոս քում այդ տա ռա զույ գե րից ա ռաջ 
ար տա սան վող լիա հունչ ըն ծա ռա յում է ճիշտ հան գա վոր մա նը. 
Ա հա եր կու օ րի նակ թու ման յա նա կան հայտ նի քառ յակ նե րից.

Հին աշ խարհ քը ա մեն օր
Հա զար մարդ է մըտ նում նոր,
Հա զար տար վան բան ու գործ
Ըս կըս վում է ա մեն օր:

Քա նի ձեռ քից եմ վառ վել,
Վառ վել ու հուր եմ դա ռել,
Հուր եմ դա ռել՝ լույս տը վել,
Լույս տա լով եմ ըս պառ վել72:

72 Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 2, քառյակներ, 
բալլադներ, թարգմանություններ, ՀԳԱ հրատ., Ե., 1990, էջ 17 և 20:
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 Բա ղա ձայն նե րի այլ կու տա կում ներ՝ լի նի բա ռասկզ բում՝ 
բբալ, գգվել, դդմազ գի, դդչել, զզվե լի, թթե նի, թթու, 
ժժմունկ լլուկ, խխունջ, ծծակ, կկու, ննջա րան, շշուկ, ցցուն, 
տտիպ և  այլն (ինչ պես կրկնակ, այն պես էլ տար բեր), բա ռի 
մեջ՝ անր ջել, զա վեշ տա կան, մարդ կա յին, հայտն վել, կանգ-
նեցնել, խորհր դան շել և  այլն, թե վեր ջում, հա յե րե նում բազ
մա քա նակ չեն (այլ լե զու նե րում դրանք սո վո րա կան են. օ րի նակ 
վրա ցե րե նում մինչև 8 բա ղա ձայն կա րող է կու տակ վել բա ռի 
սկզբում՝ մմծղնվե լի (հո վիվ), կվրծրթվնիս (մեզ կրթում է)73). 
դրանք հիմ նա կա նում վե րը թվարկ ված դեպ քե րի օ րի նակ ներ 
են՝ հիմ նա կա նում ար տա սան վող լիա հունչ ըե րով. 

«Աշ նան մը շու շում շը շուկ ու շըրշ յուն....
 «... Իմ պա տու հա նից ներս է թըռ չում մի ի շա մե ղու։ 
Ա յո, ա շուն է։ Չ նա յած տաք է Վե նե տի կում, և մշ տա դա լար 

ծա ռը գան գուր սա ղարթն է տա րա ծել պա տու հա նի տակ, ի շա
մե ղու ներն ար դեն պար սա վոր վում են» ( 28, էջ 60) ։

Բա ռի սկզբում հա յե րե նում հնա րա վոր է մինչև ի նը բա
ղա ձայն նե րի կու տա կում այս պի սի հազ վա գյուտ բա ռե րում՝ 
կզրնգզրնգա, կչրխկչրխկա, ո րոնք մենք ար տա սա նում ենք 
չգրվող, իսկ բա նաս տեղ ծա կան խոս քում նաև գրվող ը  ե րով 
(կը զըրնգ զը րըն գա). սրանք հիմ նա կա նում հան դի պում են, ինչ
պես նշե ցինք, գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում, 
մինչ դեռ այլ լե զու նե րը դրա նից զուրկ են, նրան ցում այդ պի սի ը 
գո յութ յուն չու նի։ Օ րի նակ ներ՝ 

« Մեր առջև հարթ սան դուղք է՝ լայն աս տի ճան նե րով, ո րոնց 

73 Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, գիրք 1, ԵՀ, 
Ե., 1990, էջ 119:
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վրա բա զում տղա ներ ու աղ ջիկ ներ էին՝ նստո տած, պառ կած, 
գրկա խառն ված, կի թառ ծնգծնգաց նող»74, 

« Թե յա մանն ու սրճեփ նե րը ծնգծնգում,

 Գ լոր վում են, ծլնգում են, զրնգում...»75։

Բա ռե րի վեր ջում հա յե րե նում հան դի պում են եր կու, ե րեք 
բա ղա ձայն նե րի կու տա կում ներ, ո րոնք ար տա սա նա կան դժվա
րութ յու ներ չեն պա րու նա կում՝ անձ, արտ, զանգ, պարտք, 
միտք, հետք, անցք, բռունցք, կուրծք և  այլն։ 

Ռու սե րե նում և մի շարք այլ լե զու նե րում այդ կու տա կում
նե րը սո վո րա կան են՝ круг, брат, взгляд, встреча, чувство, 
лекарство և  այլն76։

74 Կիմ Բակշի, Սուրբ Ղազարի հարությունը, Նաիրի, 1996, էջ 56:
75 Կորնեյ Չուկովսկի, Ֆեդորայի վիշտը, Նաիրի, Ե., 2002, էջ 2:
76 Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, գիրք 1, 
ԵՀ, Ե., 1990, էջ 119121:
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Հ-ի ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի բա ռա պա շա րում շատ մեծ թիվ 
են կազ մում հ ով սկսվող բա ռերն ու դրանց ա ծանց յալ նե րը77։ 
Բե րենք մեկ օ րի նակ.

Տիե զեր քում աստ վա ծա յին մի ճամ փորդ է իմ հո գին.
Երկ րից անց վոր, երկ րի փառ քին ան հա ղորդ է իմ հո գին.
 Հե ռա ցել ու վե րա ցել մինչ աստ ղե րը հե ռա վոր,
Վար մնա ցած մար դու հա մար ար դեն խորթ է իմ հո գին։
Բա ռասկզ բում և բա ռա մի ջում հ-ն հն չում է ան փո փոխ՝ Հա-

յաս տան, հա յե րեն, հայր, հա մար, հան գիստ, հանք, հան-
դարտ, հե ղուկ, հուշ, հի շա տակ, ան հա մար, ան հա ջող, մե-
ծա հա րուստ, վե րա հաշ վարկ, ընդ հա տակ, վեր հուշ, ընդ-
հուպ, արևմ տա հա յե րեն և  այլն, մինչ դեռ մի շարք ա ծանց յալ 
ու դրան ցից սեր ված կազ մութ յուն նե րում նույն հ-ն «ան տես վում 
է». օ րի նակ՝ ընդ հա նուր բա ռում ու դրա նով բա ղադր ված ՝ 

ըն թա նուր → ըն թան րաց նել, ըն թան րա պես, ըն թան-
րութ յուն և  այլն, 

ըն թար վել →  ըն թա րում, 
ան թատ →ան թատ ո րեն, ըն թա տակ և բազ մա թիվ այլ 

դեպ քե րում։ 
Այլ է բա նը բա ռա վեր ջում, որ տեղ հ-ի ար տա սա նութ յու նը 

բա վա կան թու լա նում է՝ գահ, ջահ, նիրհ, շահ, կար գա պահ, 

77 Տե՛ս Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Հ. Աճառյանի 
անվ. Լեզվի ինստիտուտ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Ե., 1974, հ.3, էջ 250402, այլև Էդ. 
Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Հայաստան, Ե., 1976, էջ 
787 914:
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նա խա գահ, վիհ, գոհ, խոհ, վեհ և  այլն։ Այս դեպ քում հ-ի լի 
հնչու մը ար տա սա նա կան ա պա րա տի նկա տե լի լար վա ծութ յուն 
է պա հան ջում։ Ու շագ րավ է, որ այս բա ռե րի աճ ման ժա մա նակ, 
երբ հ-ն  ընկ նում է բա ռա մեջ, նրա հնչումն ու ժե ղա նում է և դառ
նում լիա հունչ՝ գա հա կալ, ջա հա կիր, շա հար կել, կար գա պա-
հո րեն, գո հա նալ, խո հա կան, նա խա գա հա կան, վե հո րեն։ 

Իսկ բա ռա վեր ջում ր ից հե տո հն թույլ է հնչում կամ առ
հա սա րակ չի հնչում՝ աշ խար(հ), խո նար(հ), ճա նա պար(հ), 
շնոր(հ), ժպիր(հ), նիր(հ), նշխար(հ) և  այլն։ Այս բա ռե րի աճ
ման կամ թեք ման դեպ քե րում /հ/-ն նույն պես չի լսվում, բա ռերն 
ար տա սան վում են ա ռանց /հ/-ի՝ 

բնաշ խար(հ), ներքն աշ խար(հ), անդ րաշ խար(հ) →  անդ-
րաշ խար(հ )ա յին, աշ խար(հ )ա կալ, 

կի սա ճա նա պար(հ), ան ճա նա պար(հ), ճա նա պար (հ )
ա շի նա կան, 

ա մե նա խո նար(հ), խո նար(հ )ել, 
բազ մաշ նոր(հ), մե նաշ նոր(հ)→մե նաշ նոր(հ )ա յին, աստ-

վա ծաշ նոր(հ), շնոր(հ )ա կա լութ յուն, շնոր(հ )ել→ շնոր(հ )
ա կա լա գիր և  այլն։ 

 Ներ կա յումս հ-ի ար տա սա նութ յան հար ցում ևս զ գաց վում է 
գրա յին ար տա սա նութ յա նը հետ ևե լու ընդ հա նուր մի տու մը։
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Ր-ի և Ռ-ի ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ր և ռ բա ղա ձայն նե րը թեև մոտ են ար տա սա նա կան ձևա
վոր մամբ, սա կայն, ի տար բե րութ յուն այլ լե զու նե րի, հա յե րե
նում չեն նույ նա նում։ Ա վե լին, նույն դիր քում, ո րո շա կի բա ռե րում 
ի մաս տա զա տիչ դեր են կա տա րում, օ րի նակ՝ ա րու - ա ռու, բեր 
- բեռ, լուր - լուռ, սեր - սեռ, վար - վառ, տար - տառ, ո լոր 
- ո լոռ և  այլն։ Դ րանք բա նաս տեղ ծա կան խոս քում նաև հան 
գավոր  մանն են նպաս տում.

Ու՞ր կո րան...
 Մո տիկ ներս ու՞ր կո րան,
Ինչ քան լա ցի, ձեն ա ծի՝
 Ձեն չի տը վին, լու՜ռ կո րան։

 Մի շարք այլ բա ռե րում, հատ կա պես բա ռա մի ջում, րն թույլ 
[ռ] է ար տա սան վում. հմմտ.՝ խա րույկ, ուրց, ե րե սուն, արջ և  
այլն։ Սա ան հա րիր է գրա կան ար տա սա նութ յա նը, քա նի որ ար
դի գրա կան հա յե րե նը պա հան ջում է ռ տառն ար տա սա նել [ռ]
հնչ յու նով, րն՝ [ր] ով։ Շատ բա ռեր այդ պես էլ ար տա սան վում 
են՝ մար մար, մարտ, վերջ, բարձ, մարդ, կար դալ, փնտրել, 
որդ, ար ծաթ, ամպ րոպ, եր դում, որ դի և  այլն (չնա յած, որ 
սար քե րով չա փում նե րը ցույց կտան ր-ից կոշտ, բայց ռ-ից փա
փուկ ար տա սա նութ յուն)։ 

Ր-ռ հա րա բե րակ ցութ յան մեջ (հատ կա պես ե րի տա սարդ 
սերն դի լեզ վում) հան դի պում է ար տա սա նութ յան ա ղա վաղ ման 
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մի դեպք, երբ ռու սա խոս հա յերն ու սրան ցից «վա րակ ված» հա
յա խոս հա յե րը բա նա վոր խոս քում Ար մե նը՝ Առ մեն, Գեր մա-
նիան՝ Գեռ մա նիա, Ա րա մը՝ Ա ռամ, ար ջը՝ առչ, վեր ջը՝ վեռչ, 
խա րույ կը՝ խա ռույկ են ար տա բե րում78։ Դա միան գա մայն մեր
ժե լի է։ Ա ռա վել ևս, որ հա յե րե նը այն բա ցա ռիկ լե զուն է, ո րը 
գրա վոր լեզ վում դրանք զա նա զա նե լու հնա րա վո րութ յուն է ըն
ձե ռում։

 Վեր ջում ցան կա նում ենք հի շա տա կել նո րա գույն ժա մա
նակ նե րում մեր լեզ վում դրսևոր ված մի ու շագ րավ եր ևույ թի մա
սին ևս, ո րի «մե ղա վո րը» դարձ յալ ռու սե րենն է։ 

 Հայտ նի է, որ ռու սե րե նի հնչյու նա կան հա մա կար գում բա
ցա կա յում են մի շարք հնչյուն ներ, ո րոնք հա յե րե նում, այլև բազ
մա թիվ օ տար լե զու նե րում առ կա են՝ հ, ը, ջ, ձ, ճ, փ, ք, թ։ Ռու
սե րե նը այդ պի սի հնչյուն ներ պա րու նա կող բա ռեր փո խառ նե
լիս դրանք փո խա րի նում է նման հնչյուն նե րով կամ այդ հնչյուն
նե րը տա լիս է տրոհ ված ձևով (ջ→ դ + ժ, ձ→ դ + զ, ծ→ տ + ս, 
հ→ խ և  այլն)։ Եվ քա նի որ մինչև վեր ջերս հա յե րե նը ար տա քին 
աշ խար հի և  օ տար լե զու նե րի հետ շփումն ի րա կա նաց նում էր 
ռու սե րե նի միջ նոր դութ յամբ, ուս տի վերց նում էր ռու սե րեն տա
ռա դարձ ված ձևե րը։

Այդ կերպ մեր լեզ վում հայտն վեց բա ռե րի մի ամ բողջ 
շարք՝ ա ղա վաղ ված հնչյու նա կազ մով, թեև հա յե րե նը կա րող էր 
դրանք ներ կա յաց նել մայ րե նի հնչո ղութ յամբ ( Խա նոյ→ Հա նոյ, 
Խո - Շի - Մին→ Հո - Շի - Մին, Չ ժոու - էն - լայ→ Ջոու - էն 
- լայ, Ց զինցզ յան→ Ձինձ յան և  այլն)։ Հե տա գա յում, երբ այս 
հար ցը պարզ վեց, հա յե րե նում վե րա կանգն վեց բա ռե րի մայ րե

78 Յու. Ավետիսյանը այդ արտասանությունը սխալ է համարում՝ բերելով 
օրինակներ՝ իռանյան, առծիվ, լռիվ, վեռնագիր, առհամարհել և այլն. տե՛ս 
ՈՒղեցույց հայոց լեզվի, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 18:
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նի տես քը՝ Հա նոյ, Հո – Շի - Մին, Մաո - ձե դուն, Ջոու - էն 
- լայ, Ձինձ յան։ 

Բայց այս ան գամ էլ ըն կան մյուս ծայ րա հե ղութ յան մեջ՝ 
կար ծե լով, թե բո լոր դեպ քե րում խ-ն  անխ տիր պետք է դա ռա հ։ 
Այս տե սա կե տից ու շագ րավ է Խո մեյ նի ան վան հետ կա տար
վա ծը. նախ մեր մա մու լում Ի րա նի հոգ ևոր ա ռաջ նոր դի ա նու նը 
ռու սե րե նի օ րի նա կով հայտն վեց Խո մեյ նի տես քով, ա պա, կար
ծե լով, թե այս տեղ ևս խ-ն պի տի հ-ով փո խա րին վի, սկսե ցին 
գրել Հո մեյ նի։ Բայց պարզ վեց, որ պարս կե րենն ու նի խ հնչյուն 
և դ րա նով սկսվող շատ բա ռեր ( Խո րա սան, Խո րի շա, Խա յամ 
և  այլն), այդ թվում և Խո մեյ նի  ն79։

Ն ման մի խառ նաշ փոթ կա տար վել է նաև ե գիպ տա կան 
փա րա վոն նե րից մե կի ան վան հետ։ Ռու սե րե նում Тутанхамон 
ան վան մեջ խն հա մա րե լով հ ի փո խա րի նիչ, հա յե րե նում տա
ռա դար ձել են Թու թան հա մոն ձևով, չնա յած իս կա կան ձևը, 
ի րոք, Թու թան խա մոն է։ Եվ րո պա կան լե զու նե րի բա ռա րան նե
րում այդ ա նու նը գրվում է kh տա ռա կա պակ ցութ յամբ, որ կար
դաց վում է խ։

Օ տար լե զու նե րի, ռու սե րե նի և հա յե րե նի հնչյու նա կան 
կազ մե րի տար բե րութ յան պատ ճա ռով ներ կա յումս մեր հա յա
տառ մա մու լում կա տար յալ խառ նաշ փոթ է տի րում. հմմտ.՝ 

կոմպ յու տեր → քոմփ յու թըր, 
խրո նի կա → ք րո նի կա, 
կինգ - բոքս→ քինգ - բոքս, 
Պ րա գա→ Պ րա հա և  այլն։ 

79 Անշուշտ նման և հաջորդ օրինակներում խնդիրը միայն ուղղախոսական
ուղղագրական չէ. դրա արմատական և համակարգային լուծումը պետք է 
տա տառադարձությունը՝ համապարփակ բառացանկեր հաստատելով: Որոշ 
դասագրքերում և ուղեցույցներում հեղինակները, ըստ անհրաժեշտության և 
նպատակի, տալիս են բառերի ցանկեր, սակայն դրանք ամփոփ և լիակատար 
չեն կարող համարվել:
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 Տեր մի նա բա նա կան և  ուղ ղագ րա կան տե ղե կա տու նե րում80 
պար բե րա բար փորձ է ար վում հա մա կար գել ռու սե րեն և  օ տար 
ծա գում ու նե ցող բա ռե րի ար տա սա նութ յու նը, ո րոն ցում առ
կա են վե րը հի շա տակ ված հ, ը, ջ, ձ, ճ, փ, ք, թ հնչ յուն նե րը. 
անգ լե րեն p, t, k  ն և k ար տա սան վող c  ն բա ռա սկզբում 
ար տա սա նել փ, թ, ք, իսկ մնա ցած դիր քե րում՝ պ, տ, կ. օ րի
նակ՝ Փիտ (Pitt), Փեյն(Paine), Թեյ լոր (Taylor), Քար տեր 
(Carter), Քե նե դի (Kennedy), Ք լարկ (Clark), բադ մին տոն 
(badminton), Ռուզ վելտ (Roosevelt), Ս կոտ (Scott), ֆուտ բոլ 
(footboll) և  այլն81։ Սա կայն լեզ վի զար գաց ման ըն թաց քում ար
դեն լայն տա րա ծում ձեռք բե րած բա ռե րում ու հա տուկ ա նուն նե
րում հան դի պում ենք նշված կա նո նի խախ տում՝ կոնգ րես մեն 
(congresmann), կու-կլուքս-կլան (Ku Klux Klan), (փո խա նակ՝ 
քու-քլուքս-քլան), Ն յու Յորք (փո խա նակ՝ Նօու Յորկ) և  այլն։

Ար տա սա նա կան բնույ թի այլ եր ևույթ ներ էլ կան, ինչ պես, 
օ րի նակ, ջ -ի հնչու մը. զի ջել, զղջալ, զեղ չել՝ ե րեք հայտ նի բա
ռե րում. [զի չէլ, զըխ չալ, զէխ չէլ] –ը դար ձել են զի ճել, զխճալ, 
զեխ ճել, ընդ ո րում, ան չափ կո պիտ ու շեշտ ված ճ  ե րով, իսկ 
Սո չիի դեպ քում լսում ենք՝ Սո ճի:

Ուղ ղա խո սա կան սխալ նե րի ենք հան դի պում առ հա սա
րակ82, բա նա վոր և գ րա վոր խոս քում, ո րոնց նվիր ված բազ մա

80 Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու (19562006), 9րդ 
հրաշալիք, Ե., 2006:
81  Տե՛ս, Ռ. Թոխմախյան, Հայերենի հնչաշղթան, Գիտություն, Ե., 2009, էջ 179:
82 Որպես կանոն՝ ժամանակակից հայերենում հեղինակներն անդրադարձել 
են բացառապես ուղղախոսության սխալներին՝ սովորեցնելով ճիշտ խոսելու 
կանոնները,  մինչդեռ  այդ գործընթացը պետք է սկսել հակառակ ծայրից՝ 
ծանոթացնելով անսխալ խոսելուն,  խոսքարվեստին, ինչը կատարել է Դ. 
Գյուրջինյանն իր՝ Հայոց լեզու, խոսքարվեստի դասագիրք ուսումնական 
ձեռնարկում,  Ս. Էջմիածին, 2015:
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թիվ ու սում նա սի րութ յուն նե րը83 «չեն հասց նում» ար ձա նագ րել 
«նո րա բա նութ յուն նե րը»: Դ րանք բազ մաբ նույթ ու բազ մա զան 
են և վե րա բե րում են լեզ վի կա ռուց ված քի տար բեր դրսևո րում
նե րին: Մաս նա վո րա պես, շատ են բա յի խնդրա ռութ յան հետ 
կապ ված սխալ նե րը՝ ա մե նա տար բեր դրսևո րում նե րով84: Այս
պես. 

Դու կա րաս ըն կե րակ ցես ինձ, 
Ս րա նից հե տո տնից մե նա կով դուրս չեմ գա, 
Հար ևա նու հիս սի րուն է ար տա քի նից, 
Վառ գույ նե րի մեջ են հագն վում,
 Ես դաս տիա րակ վել եմ Ռ. Հախ վերդ յա նի եր գե րի վրա,
Ե վան իր ափ սեի մեջ էր, Ա րա գի մեջ ա րա (այ սինքն՝ 

ա րագ ե փիր) և  այլն: 

Հատ կա պես նոր ու ան չափ հա ճա խա դեպ օ րի նակ է ի րե րի, 
ան շունչ ա ռար կա նե րի փո խա րեն անձ նա կան դե րա նուն նե րի 
(դրան ցից հատ կա պես ին քը դե րան վան ու ղիղ և թեք ված ձևե
րի) կի րա ռութ յու նը. օ րի նակ. 

Ճակն դե ղը սի րում է խո նա վութ յուն, ին քը չոր վայ րե-
րում չի ա ճում. կամ՝ 

Լիճն ի րե նից ան չափ կար ևոր հե տաքրք րութ յուն է ներ-
կա յաց նում: 

83 Հ. Գալստյան, Լեզվական առօրյա հոգսեր, Ե., 2005, Հ. Գալստյան, Ճիշտը և 
սխալը, Ե., 2007, Դ. Գյուրջինյան, Անուն խոսքի մասի թվի կարգը հայերենում, 
Ե., 2005, Ե. Գևորգյան, Լ. Միրզոյան, Սխալ և ճիշտ, Ե., 2006, Լ. Ղամոյան, 
Մ. Սարգսյան, Ա. Քարտաշյան, Երևանի խոսակցական լեզուն, Ե., 2014, Գ. 
Գևորգյան, Լեզվագործածության սխալներ, Ե., 2015 և այլն:
84 Այս հարցին պարբերաբար և մանրամասնորեն անդրադառ նում է Ա. 
Բարսեղյանն իր գիտական ուսումնասիրություննե րում, օրինակ, այս 
դեպքում՝ Խնդրառական կապակցություն ների ոչ կանոնական դրսևորումներ 
ԶԼՄների լեզվում  հոդվածում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 
ՀՀ ԳԱԱ, ,Գիտությունե, Ե., 2012,  թիվ 1 (6, 33) , էջ 249254:
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Ի րա դար ձութ յուն ներ, որ տե ղի են ու նե ցել հի մա, ի րենք 
կշա րու նակ վեն հե տո էլ …

Բ նա կան մա յո նե զը ին քը կա րող է սառ նա րա նում մնալ 
մի քա նի օր … 

Ս րանք սխալ ներ են, որ ա մեն օր հնչում են ե թե րով, հայտն
վում են մա մու լի և սոցցանցերի է ջե րում: Եվ ե թե այս ու սում նա
սի րութ յան նա խորդ է ջում հի շա տակ ված աշ խա տութ յուն նե րում 
սխալ նե րը հիմ նա կա նում մայ րե նի լեզ վին գե րա զան ցա պես 
չտի րա պե տե լու արդ յունք էր, ա պա մեր նշած, այլև ստորև բե
վող օ րի նակ նե րը բա ցա ռա պես անգ րա գի տութ յան հետ ևանք 
են. այլ բնո րո շում չի կա րող տրվել դրանց. ա հա մի քա նի «գո
հար ներ» ևս. 

Ինչ վե րա բե րում է ծրագ րե րի փո փո խութ յան հետ կախ-
ված, ես կար ծում եմ ….

Մեր հա ղորդ ման ըն թաց քում հան րութ յան հա սա րա-
կութ յա նը հու զող հար ցեր ենք բարձ րաց նում …

Ինչ քան ժա մա նա կով եք նկա րել էս քի զը85 
Վա ղը հի վան դը կվե րա դառ նա ի րեն աշ խա տան քին…
Ն րանք կի սել են մեր կար ծի քը (վիշ տը) ու րա խութ յու նը 

(փո խա նակ՝ նույն կար ծի քին են, հա մա կար ծիք են, վշտա կից 
են, միա սին ու րա խա ցել ենք),

Այդ հար ցի լու ծու մը կա, և լու ծումն ի րեն օգ տին չի,
Մենք խո սե լու ենք ըստ էութ յամբ
Շ նոր հա կալ եմ իմ կո լեկ տի վին, իմ հան դի սա տե սին …, 

այլև ան հար կի օ տա րա բա նութ յուն նե րով լե ցուն խոս քի «նմուշ
ներ»՝

85 Այս և հաջորդ օրինակը վերցրել ենք Ա. Բաւսեղյանի Խնդրառական 
կապակցությունների ոչ կանոնական դրսևորումները ԶԼՄ – ների խոսքում 
հոդվածից, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2012,հ. 1, էջ 249254:
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Պո լիկ լի նի կա յում մո տե ցեք ռե սեփ շը նին (նկա տի ու նեն 
վի ճա կագ րա կան բա ժի նը),

Այդ մի ջո ցը է ֆեկ տիվ չէ (շա հա վետ, արդ յու նա վետ չէ),
Կոն յա կը հայ կա կան բրենդն է,
Հի մա վեց հո գով կա րող ես բլոգ ստեղ ծել, ու նման մի 

բան էլ Գ րող նե րի միութ յունն է, 
Գաղտ նիք չէ, որ մեր երկ րի գո յատև ման հիմ նա կան 

պայ ման նե րից մեկն էլ մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի ահ ռե-
լի ծա վալն է, 

Կա ռա վա րութ յու նում այ սօր հա վա նութ յան է ար ժա-
նա ցել մի նա խա գի ծը, ո րով ա ռա ջարկ վում է ՀՀ քրեա կան 
օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յի նոր խմբագ-
րութ յուն, ին չի արդ յուն քում հստա կեց վում են հան ցա գոր-
ծութ յան ե ղա նակ նե րը,

- Դուք ինչ պե՞ ս  եք մո տի վաց նում բարձր գնե րը,-հարց-
նում են գյուղ նա խա րա րին,

Արդ յունք նե րը հիմ նա վո րե լու հա մար պետք է մո նի տո-
րինգ անց կաց նել:

Խոս քա յին սխալ նե րը տա րաբ նույթ և բազ մա շերտ են. 
դրանք ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա են լեզ վա բան
նե րի հա մար, ո րոնք փոր ձում են դաս դա սել սխալ ներն ըստ 
քե րա կա նա կան ո լորտ նե րի՝ հնչար տա սա նա կան, բա ռա գոր
ծա ծա կան, ուղ ղագ րա կանուղ ղա խո սա կան, շա րահ յու սա կան՝ 
հո լո վա ռութ յան սխալ ներ, խնդրա ռութ յան սխալ ներ, հա մա ձայ
նութ յան սխալ ներ և  այլն86:

86 Մասնավորապես տես Հ. Գալստյան, Ճիշտը և սխալը, Ե., 2007:
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ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ ՈՃԵՐ

Ուղ ղա խո սա կան խնդիր ներ կան՝ կապ ված բա նա վոր խոս
քի ո ճա կան տար բե րա կում նե րի հետ, ո րոնք լեզ վա բա նութ յան 
մեջ ըն դուն ված է կո չել ար տա սա նա կան ո ճեր։ 

Ար տա սա նա կան ո ճե րի դրսևո րում նե րի կառնչ վենք՝ ու շա
դիր ունկնդ րե լով մար դու խոս քը ա ռօր յա կեն ցա ղում, հա սա րա
կա կանպաշ տո նա կան ի րադ րութ յուն նե րում, ժո ղով նե րում ու 
հան րա հա վաք նե րում։ 

 Հան րա հայտ է, որ միև նույն հնչյուն նե րը, բա ռե րը տար բեր 
ի րադ րութ յուն նե րում հնչում են տար բեր կերպ։ 

Ար տա սա նութ յան ո ճա կան տար բե րա կում նե րը լեզ վա բան
նե րի ու շադ րութ յու նը գրա վել են շատ վա ղուց։ Դեռևս 19րդ դա
րա վեր ջին (1887) ֆրան սիա ցի լեզ վա բան Պ. Պաս սին է նկա տել 
դա։ Ա վե լի ուշ՝ 1957թ., ար տա սա նա կան ո ճե րի մա սին խո սել է 
Լ. Վ. Շ չեր բան, ա պա Ռ. Ի. Ա վա նե սո վը, Մ. Վ. Պա նո վը և  ու րիշ
ներ։ Հայ ի րա կա նութ յան մեջ ար տա սա նա կան ո ճե րին ի րենց 
աշ խա տութ յուն նե րում անդ րա դար ձել են Թ. Ղա րագ յուլ յա նը, 
Վ. Ա ռա քել յա նը, Ֆ. Խլ ղաթ յա նը, Ա. Մար գար յա նը87։

Ար տա սա նութ յան ո ճե րի գո յութ յան միաս նա կան ըմբռն
մամբ հան դերձ՝ լեզ վա բան նե րը տա րա կար ծիք են դրանց թվի 
հար ցում։ Այդ թի վը տա տան վում է չոր սից (Պ. Պաս սի) մինչև 
եր կու սը (Լ. Վ. Շ չեր բա)։ Այժմ տի րա պե տող տե սա կե տով 
87 Տե՛ս Թ. Ղարագյուլյան, Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսությունը, 
Ե., 1974, Գ. Ջահուկյան, Էդ. Աղայան, Վ. Առաքելյան, Վ. Քոսյան, Հայոց 
լեզու,Ա պակ,  Ե., 1980, Ֆ. Խլղաթյան, Հնչյունական ոճաբանություն, Լեզվի 
և ոճի հարցեր, հ. 6, ե., 1982 և Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, 
Հնչյունաբանություն, Ե., 1997:
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ա ռանձ   նաց վում են ար տա սա նա կան ե րեք ո ճեր, ո րոնց ան վա
նում  նե րը տար բեր լեզ վա բան նե րի մոտ տար բեր են՝ բարձր, մի
ջին, չե զոք, լրիվ, խո սակ ցա կան և  այլն։ Տա րա կար ծութ յունն 
առ կա է նաև հա յա գետ նե րի շրջա նում։ Թ. Ղա րագ յուլ յա նի 
կար ծի քով «հա յե րե նում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել եր կու ոճ՝ 
բարձր (ըն տիր) և խո սակ ցա կան»88, Վ. Ա ռա քել յանն ա ռանձ
նաց նում է ե րեք ոճ՝ լիա հունչ, խո սակ ցա կան և սո վո րա կան89, 
որն ըն դու նում է նաև Ա. Մար գար յա նը90, հա վա նա բար ծա նոթ 
չլի նե լով «Հնչ յու նա կան ո ճա բա նութ յուն» աշ խա տութ յա նը. դա 
չի հի շա տա կում։ 

 Մեր կար ծի քով հա յե րե նի ար տա սա նութ յան մեջ, ի րոք, առ
կա են ո ճա կան ե րեք տար բե րակ ներ, սա կայն դրանց ան վա
նում նե րը ճշգրիտ չեն ար տա հայ տում հնչա կան այն ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րը, ո րոն ցով բնո րոշ վում են նշված տար բե րակ
նե րը։

Այս պես, ե թե ըն դու նենք, թե լիա հունչ ո ճը հան դի սա վո րութ
յամբ բնու թագր վող ար տա սա նու թյունն է, որ նկա տե լի է ռա
դիո հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր դում նե րում, ա պա ի՞նչ է ժո ղով
նե րում, հան րա հա վաք նե րում և  այլ հան դի սա վոր պայ ման նե
րում ար տա բեր վող խոս քը. մի՞ թե դա լիա հունչ չէ։

Ըստ Ա. Մար գար յա նի, խո սակ ցա կան ո ճը «մար դկանց՝ 
ի րար հետ խո սե լու ըն թաց քում ար տա հայտ վող ար տա սա նութ
յունն է»91, ա պա որ քա նո՞վ դա սո վո րա կան չէ։ Ինչ վե րա բե րում է 
88 Թ. Ղարագյուլյան, Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսու թյունը, Ե., 1974, 
էջ 80:
89 Ֆ. Խլղաթյան, Հնչյունական ոճաբանություն, Լեզվի և ոճի հարցեր, հ. 6, Ե., 
1982, էջ  185:
90 Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Հնչյունաբա նություն, Ե., 
1997, էջ 243:
91 Տե՛ս Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Հնչյունա բանություն, Ե., 
1997, էջ 243:
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եր կու ո ճե րի տե սութ յա նը, ա պա այն լիո վին չի ընդգր կում բա
նա վոր խոս քի ար տա բե րա կան բո լոր նրբու թյուն նե րը։ 

Ար տա սա նութ յան մեջ մենք ա ռանձ նաց նում ենք ե րեք ո ճա
կան տար բե րակ՝ չե զոք, ճար տա սա նա կան և  ա զատ92։ 

Ա. Ար տա սա նութ յան չե զոք ոճ

 Սա սո վո րա կան, բնա կան, հան դարտ խոս քին հա տուկ ար
տա սա նութ յուն է, որ հան դի պում է ռա դիո յի հա ղոր դա վար նե րի 
խոս քում լու րե րի ու նման բնույ թի նյու թե րի ըն թերց ման ժա մա
նակ։ Այս ո ճով են եր բեմն կար դաց վում նաև զե կու ցում ներն ու 
դա սա խո սութ յուն նե րը։ Այդ պի սի ար տա սա նութ յան ժա մա նակ 
ամ բող ջո վին ի րաց վում է խոս քը բա ղադ րող բա ռե րի հնչյու նա
կան ողջ կազ մը. բո լոր հնչյուն ներն ար տա բեր վում են հստակ ու 
պար զո րոշ, խոս քի թա փը սո վո րա կան է, փոքրինչ դան դա ղեց
ված։ Ար տա սա նութ յան չե զոք ո ճը ա զատ է ճար տա սա նա կան 
զա նա զան ել ևէ ջում նե րից, կցկտու րութ յու նից, հնչե րան գը բա
վա կա նա չափ միա պա ղաղ է՝ ա ռանց տրա մա բա նա կան և հու
զա կան ընդ գծում նե րի։

Այս ա մե նի շնոր հիվ ար տա սա նութ յան չե զոք ո ճը դրվում է 
լեզ վի հնչյու նա կան հա մա կար գի նկա րագ րութ յան հիմ քում, իսկ 
ու սում նա սի րութ յուն նե րի ժա մա նակ օգ տա գործ վում են նրա 
փաս տե րը։

Մ յուս ո ճերն ի րենց բնույ թով չե զոք ո ճից կա տար վող շե
ղում ներ են, ո րոն ցից մե կում ընդ գծվում և  ուժգ նաց վում են չե
զոք ո ճի, ե թե կա րե լի է ա սել, դրա կան գծե րը, մյու սում՝ բա ցա
սա կան։ 

92 Արտասանական ոճերի և հնչյունական ոճաբանության վերաբերյալ 
վերոնշյալ աշխատությունը նույնությամբ դրվել է Գ. Բ. Ջահուկյանի 
հեղինակակցությամբ 1994 թ. հրատարակված «Հայոց լեզու» դասագրքում։
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Բ. Ար տա սա նութ յան ճար տա սա նա կան ոճ
Այս ո ճը հա տուկ է հրա պա րա կա յին, հան դի սա վոր խոս քին 

և դրս ևոր վում է հան րա հա վաք նե րում, ժո ղով նե րում կամ ռա
դիո յով տրվող հա տուկ հա ղոր դագ րութ յուն նե րի ըն թերց ման 
ժա մա նակ։

Հ րա պա րա կա յին խոս քի ընդ հա նուր նպա տա կը ունկն
դիր նե րի վրա ազ դելն է, ոչ միայն ինչոր բան հա ղոր դե լը, այլև 
նրանց վրա ներ գոր ծե լը, թե լադ րում է նաև ար տա սա նութ յան 
մի տում նա վոր ընդգ ծում, որ նպաս տում է խոս քի լիա կա տար 
ըմբռն մա նը։ Այս ո ճը բնո րոշ վում է ար տա բեր ման ա ռա վե լա
գույն հստա կութ յամբ։

Բա ղադ րիչ բո լոր հնչյուն նե րը պար զո րոշ ու ընդգծ ված են 
հնչում և՛ շեշտ ված, և՛ ան շեշտ վան կե րում։ Խոս քի թա փը դան
դաղ է։ Սո վո րա կա նից ա վե լի են միջ բա ռա յին և միջ դարձ վա
ծա յին և  եր բեմն նույ նիսկ միջ վան կա յին դա դար նե րը։ Այս ո ճով 
խո սե լը բա վա կան լար վա ծութ յուն է պա հան ջում։ 

 Ճար տա սա նա կան ո ճում մեծ տեղ ու նեն տրա մա բա նա կան 
և հու զա կան շեշ տե րը, հնչե րան գա յին զա նա զան ել ևէջ նե րը, 
ո րոնք եր բեմն ա վե լի են ընդգծ վում ճար տա սա նա կան այլ ևայլ 
հնա րանք նե րի ու ո ճա կան բա նա դար ձում նե րի օգ տա գործ ման 
հետ ևան քով։

Ե թե չե զոք ո ճով կա րող է խո սել գրա կան լեզ վին տի րա պե
տող ա մեն ան հատ, ա պա Ճար տա սա նա կան ո ճին տի րա պե
տում են ոչ բո լո րը, քա նի որ դա կապ ված է ո րո շա կի հմտութ յան 
հետ։

Գ. Ար տա սա նութ յան ա զատ ոճ
Այս ո ճը հատւկ է սո վո րա կան, անբռ նազ բո սիկ խո սակ

ցութ յա նը և հան դի պում է ա ռօ րեա կան երկ խո սութ յուն նե րում։ 
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Ն ման պա րա գա յում խոս քի թա փը նկա տե լիո րեն ա րագ է, ար
տա բե րու մը՝ զգա լիո րեն կցկտուր։ Ար տա բեր ման հստա կութ
յան տե սա կե տից ա զատ ո ճը զգա լիո րեն զի ջում է չե զոք ո ճին։ 
Նշ ված պատ ճառ նե րով այդ պի սի ար տա սա նութ յան ժա մա նակ 
նկա տե լի են հնչյու նա կան սղում ներ, թե րա սա ցութ յուն ներ ու 
փո փո խու թյուն ներ։
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ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԵՇՏ

Ար տա սա նութ յան մեջ ո ճա ծին տար րե րի գո յութ յու նը մեծ 
չա փով պայ մա նա վոր ված է խոս քի հնչե րան գով և շեշ տով։ 
Մաս նա վո րա պես բա ռա յին շեշ տից է շատ բա նով կախ ված լեզ
վի ար տա սա նա կան ոչ միայն բնույթն ու ընդ հա նուր բնու թա գի
րը, այլև ուղ ղա խո սութ յու նը։

Բա ռե րի վերջ նա վան կա յին շեշ տադ րութ յու նը հա յե րե նի 
ար տա սա նա կան չա փա նիշն է, ո րով էլ պայ մա նա վոր վում է հա
յե րեն խոս քի մե ղե դայ նու թյունն ու բնա կան բա րեհն չութ յու նը։ 

Սո վո րա կան, չե զոք ար տա սա նութ յան դեպ քում ոչ սպա
սար կու բա ռե րում շեշ տը վերջ նա վանկ կա րող է չլի նել միայն 
սա կա վա թիվ բա ռե րում, ինչ պես.

ա. երբ վեր ջին վան կա րար հնչյու նը ը հոդն է կամ ը գաղտ
նահնչ յու նը, ա պա շեշտ վում է նա խա վեր ջին վան կը. օ րի նակ՝ 

քա ղա՛ քը, լու սի՛ նը, մա՛յ րը, մա՛ն(ը)ր, ծա՛ն(ը)ր, դու՛ստ(ը)
ր, կա՛յս(ը)ր, այ սի՛նք(ը)ն, եր բե՛մ(ը)ն և այլն։

բ. մի՞ թե, գո նե, նույ նիսկ93 բա ռե րում ընդ հան րա պես շեշտ
վում է ա ռա ջին վան կը։

գ. գրե թե, գո նե, նաև, մա նա վանդ, նա մա նա վանդ բա
ռե րում ա ռա ջին վան կի շեշ տու մը հա տուկ է ար տա սա նութ յան 
ճար տա սա նա կան ո ճին, իսկ վեր ջի նի շեշ տու մը՝ չե զո քին։

դ. ի հար կե բա ռում միշտ շեշտ վում է նա խա վեր ջին վան կը։

93 Վերջին՝ նույնիսկ բառն արդեն շեշտադրական զուդաձևու թյուն է 
դրսևորում՝ նու՛յնիսկ և նույնի՛սկ,,  իսկ մեր կարծիքով՝ միտում՝ դեպի 
վերջնավանկային շեշտը՝ նույնի՛սկ:
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ե. ճար տա սա նա կան ար տա սա նութ յան ժա մա նակ ա ռա
ջին վան կը կա րող է շեշտ վել նաև այս քան, այդ քան, այս չափ, 
այդ չափ, այն չափ, այն քան, ինչ քան, ինչ չափ, այս պես, այդ-
պես, նույն պի սի, դարձ յալ բա ռե րում, ինչ պես նաև մի քա նի 
դա սա կան թվա կան նե րում՝ հին գե րորդ, վե ցե րորդ և  այլն։ Այդ 
բա ռե րում չե զոք ար տա սա նութ յան ժա մա նակ շեշ տադ րութ յու
նը սո վո րա կան է՝ վերջ նա վանկ։

զ. գո վազդ նե րի ներ կա յաց ման ժա մա նակ, ռա դիո յով թե 
հե ռուս տա տե սութ յամբ, շեշ տադր վել է սկսել ան  նա խա ծան ցը 
այս պի սի կազ մութ յուն նե րում՝ ան մի ջա պես, ան պայ ման, ան-
նա խա դեպ և  այլն (ա՛ն մի ջա պես դի մեք, ա՛ն պայ ման այ ցե լեք, 
սկսվել են ա՛ն նա խա դեպ զեղ չեր):

է. տա սից բարձր թվե րից կազմ ված դա սա կան թվա կան
նե րում ընդ հան րա պես շեշտ վում է ոչ թե  ե րորդ ա ծան ցը, այլ 
թվա կան բա ղադ րի չը՝ տասն մե՛ կե րորդ, քսա՛ նե րորդ, հի սուն-
հի՛ն գե րորդ և  այլն։

ը. ո՞ր, քա նի՞ բա ղադ րիչ ներ պա րու նա կող բա ղադր յալ դե
րա նուն նե րում շեշտ վում են այդ բա ղադրիչ նե րը՝ ո՞ րե րորդ, քա-
նի ՞ե րորդ, ո՞ր տեղ, ո՛ր ևէ և  այլն։

թ. օ ժան դակ բա յը և հա րա դիր բա յե րի բայ բա ղադրիչ նե րը 
չեն շեշտ վում՝ Ա րա մը բժի՛շկ է։ Ա շո տը գրու՛մ է։ Լի լի թը լսե՛լ 
էր։ Ցու՛յց տուր, դու՛րս գալ, վե՛ր ել նել, մա՛ն գալ և  այլն։

Եր կա կի շեշ տադ րութ յան բո լոր դեպ քե րում, որ պես կա նոն, 
վերջ նա վան կա յին շեշ տը չե զոք ար տա սա նութ յանն է հա տուկ, 
ոչ վերջ նա վան կա յի նը՝ ճար տա սա նա կա նին։ Շեշ տադ րութ յան 
հետ կապ ված ար տա սա նա կանուղ ղա խո սա կան խնդիր ներ են 
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ու նե նում բար բա ռա խոս նե րը, ո րոնք բար բա ռի ազ դե ցութ յամբ 
կա րող են ոչ վերջ նա վան կա յին շեշ տադ րութ յամբ խո սել։

Եր կա կի շեշ տադ րութ յուն ու նեն օ տար բա ռե րը, ո րոնք ու
ղիղ ձևով գոր ծած վե լիս սո վո րա բար պահ պա նում են ի րենց 
բնո րոշ, բնագ րա յին շեշ տը՝ օ՛ պե րա, Ա՛նգ լիա, Չե՛ խիա, իսկ 
թեք ված և  ա ծանց յալ ձևե րում ուղ ղա խո սութ յու նը պա հան ջում 
է կի րա ռել հա յե րե նի օ րի նա չա փութ յու նը՝ դառ նա լով վերջ նա
շեշտ՝ օ պե րա յու՛մ, Անգ լիա յո՛վ, Չե խիա յի՛ց94։ 

Ուղ ղա խո սութ յան հետ ան մի ջա կան կապ ու նեն նաև խոս քի 
(հնչաշղ թա յի) դա դար նե րը։ Վեր ջին նե րիս ան ճիշտ տե ղադ րու
մը կա րող է տրո հել ոչ միայն բա ռե րը, այլև ի մաս տա յին շփո թի 
ա ռիթ դառ նալ։ Այս ա ռի թով Ռ. Թոխ մախ յա նը գրում է. « Դա
դար նե րը պատ կա նում են հնչյու նա կան այն մի ջոց նե րի թվին, 
ո րոնք կա րո ղա նում են նա խա դա սութ յան մեջ ընդգ ծել ոչ միայն 
ի մաս տա յին, այլև զգա ցա կան հա րա բե րութ յուն ներ։ Դա դա րը 
կա րող է ո րո շա կիո րեն ընդգ ծել շա րույթ նե րի ա ռանձ նաց ման 
սահ ման նե րը և պար զութ յուն մտցնել հա ղորդ ման բո վան դա
կութ յան մեջ։ Ինչ պես՝ նե րել պետք չէ // կա խել և նե րել // 
պետք չէ կա խել, և կամ եր կի մաս տութ յու նից խու սա փել. հմմտ. 
Ա րա մը կար ծում էր // մայ րը չի վե րա դառ նա և Ա րա մը // 
կար ծում էր մայ րը // չի վե րա դառ նա»95։
94 2017 թ. լույս տեսցրած իրենց՝  «Ուղեցույց հայոց լեզվի, Ա գրքում» Յու. 
Ավետիսյանն ու հեղինակային խումբը հայերենի շեշտադրության գրեթե 
բոլոր դեպքերն են նշում, որոնցից ոչ բոլորի հետ համաձայն չլինելով 
հանդերձ ընթորցողին հղում ենք անպայման ծանոթանալ նշված ուղեցույցին: 
Այս առիթով իր տեսակետն է հայտնել բանասիրության դոկտոր Ռ. 
Թոխմախյանը, նշելով, որ բոլոր դեպքերում՝ ուղիղ թե թեքված, այդ բառերը 
պետք է կրեն հայերենի վերջնավանկային շեշտը (տես  Ռ. Թոխմախյան, 
«Շեշտը հայերենի փոխառյալ բառերում» հոդվածը): §Արևմտահայերենի 
հարցեր  (գիտական ուսումնասիրություններ)¦:
95 Ռ. Թոխմախյան, Հայերենի հնչաշղթան, Գիտություն, Ե., 2009, էջ 6263:
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 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ96

1. [ը] գաղտ նահնչ յու նով կամ ա ռանց դրա

ակն դիր  [ա կըն դիր] 
առնչ վել  [ա ռընչ վէլ]
բռնկել  [բը ռըն կէլ]
բռունցք  [բը ռունցք]
բռնել  [բըռ նէլ]
գլան  [գը լան]
գլո րել  [գը լօ րէլ]
գլուխ  [գը լուխ]
գլխա բաց  [գըլ խա բաց]
գլխի կոր  [գըլ խի կօր]
գլորմլոր  [գը լօրմը լօր]
գծա գիր  [գը ծա գիր]
գծմծել  գըծ մը ծէլ]
գծուծ  [գը ծուծ]
գռփել  [գըռ փէլ]
գրա բար  [գը րա փար]
գլուխ  [գը լուխ]
գտնվել  [գըտ նը վէլ]
գտնել  [գըտ նէլ]
գտա ծո  [գը տա ծօ]

96 Հավելվածներում ընդգրկված բառազույգերն ամբողջական չեն. բերված 
են միայն ակնհայտ դեպքերը։
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գրբաց  [գըր բաց]
գռմռոց  [գըռ մը ռօց]
դժդժալ  [դըժ դը ժալ]
դխկոց  [դըխ կօց]
դմփալ  [դըմ փալ]
դռնբաց  [դը ռըն բաց]
դռնփակ  [դը ռըն փակ]
դնգստել  [դըն գըս տէլ]
դդում  [դը թում]
դպրոց  [դըպ րօց]
դզդզալ  [դըզ դը զալ]
երդ վել  [յէրթ վէլ]  *[յէր թը վէլ]97 
են թադ րել  [յէն թա դը րէլ]
երփ նե րանգ  [յէր փը նէ րանգ]98 
երկ րորդ  [յէրկ րօրթ]
երկ րա գունդ  [յէր կը րա գունդ]
զննել  [զըն նէլ]
ընդս մին  [ընդսմին]99

ընդգր կել  [ընդ գըր կէլ]
ընկ ճել  [ընկ ճէլ]  *[ըն կը ճէլ]
ընկճ վել  [ընկճվէլ]
թաքն վել  [թաք նը վէլ]

97 Աստղանիշով տրված են տարածված սխալները։
98 Փոքր չափսի տառերը ցույց են տալիս, որ տվյալ հնչյունը թույլ է 
արտասանվում, օրինակ՝ ըշտապել:
99 Արտասանական տարբերակում գրված գծիկը թույլ դադարի նշան է:
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թրթուր  [թըր թուր]
ժպտալ  [ժըպ տալ]
խխունջ  [խը խունջ]
ծանր  [ծա նըր]
ծկլթալ  [ծը կըլ թալ]
կճուճ  [կը ճուճ]
հայտն վել  [հայտ նը վէլ] * [հայ տըն վէլ]
հոտն կայս  [հօ տըն կայս]
ձեռն պահ  [ձէ ռըն պահ]  * [ձէռ նը պահ]
ձեռն հաս  [ձէ ռըն հաս]
ձեռն բաց  [ձէ ռըն բաց]
ձեռն տու  [ձէ ռըն տու]
ճզմել  [ճըզ մէլ]
ճկույթ  [ճը կույթ]
ճգնա վոր  [ճըք նա վօր]
մանր  [մա նըր]
ման րա նալ  [ման րա նալ]
ման րել  [ման րէլ]
մատն վել  [մատ նը վէլ] * [մա տըն վէլ]
մրմուռ  [մըր մուռ]
մրմռալ  [մըր մը ռալ]
մրրիկ  [մըրիկ] 
մրրկել  [մըրկէլ]
նկուղ  [նը կուղ]
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նկուն  [նը կուն]
նռնակ  [նըռ նակ]
նռնե նի  [նըռ նէ նի]
շնկշնկալ  [շընկ շըն կալ]
շնչաս պառ  [շըն չաս պառ]
շպրտել  [շը պըր տէլ] 
շրջա պատ  [շըր ջա պատ]
շրթունք  [շըր թունք]
շրթնա յին  [շըրթ նա յին]
շտկել  [շըտ կէլ]
շտա պել  [ըշ տա պէլ]
շփա նալ  [շը փա նալ]
շփշփալ  [շըփ շը փալ] 
շքեղ  [շը քէղ]
շքե ղա շուք  [շը քէ ղա շուք]
չխոս կան  [չը խօս կան]
չբեր  [չը բէր]
չղջիկ  [չըխ չիկ]
չըմբռ նել  [չըմ բըռ նէլ]
չխկոց  [չըխ կօց]
պայ թեց րել  [պայ թէց րէլ]
ջրմուղ  [ջըր մուղ]
ռմբա կո ծել  [ռըմ բա կօ ծէլ]
սափր վել  [սա փըր վէլ] 
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սանր վել  [սա նըր վէլ]
սնանկ  [սը նանկ]
սխալ  [սը խալ]
սխտոր  [սըխ տօր]
վտան գա վոր  [վը տան գա վօր]
տրտում  [տըր տում]
տրտմել  [տըրտ մէլ]
փրկվել  [փըրկ վէլ]
քրքրել  [քըր քը րէլ]
քրքրվել  [քըր քըր վէլ]

2. [է / ե] - ի ար տա սա նութ յու նը

ա մե նաեր կար  [ա մե նա յէր կար]
ա նե լա նե լի  [ա նէ լա նէ լի]
ա նե րես  [ա նէ րէս]
ա ներ ևա կա յե լի  [ա նէ րէ վա կա յէ լի]
ա ներկ յուղ  [ա նէրկ յուղ]
ա ներկ բա  [ա նէրկ բա]
ա ներկ բա յո րեն  [ա նէրկ բա յօ րէն]
ա ներկ միտ  [ա նէրկ միտ]
ա ռեր ևույթ  [ա ռէ րէ վույթ]
ա ռե րես  [ա ռէ րէս]
ար տեր կիր  [ար տէր կիր] /[արտ յէր կիր]
ա պե րա սան  [ա պէ րա սան]
գե տեզր  [գէ տէ զըր]
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դեռևս  [դէ ռէ վըս] / [դէռ յէ վըս]
ըն թե րա կա  [ըն թէ րա կա]
թե պետև  [թէ պէ տէվ]
լայ նեզր  [լայ նէ զըր]
նրբեր շիկ  [նրփէր շիկ]
ստո րերկր յա  [ստօ րէրկր յա]
տաս նե րեք  [տաս նէ րէեք]
քսա ներ կու  [քսա նէր կու]
օ տա րերկր յա  [օ տա րէրկր յա]

3. [օ / ո] - ի ար տա սա նութ յու նը

ա նո խա կալ  [ա նօ խա կալ] / [ան վօ խա կա]լ
ա նոսկ րա ցում  [ա նօս րա ցում]
ա նող  [ա նօղ] (են թա կա յա կան դեր բայ)
ա նոսկր  [ա նօս կըր]
ա նող  [ան վօղ] (ա ռանց ո ղի)
ա նո րոշ  [ա նօ րօշ]
ա նող նա շա րութ յուն[ա նօղ նա շա րութ յուն] / 

[ան վօղ նա  շա րութ յուն]
ա նո րակ  [ա նօ րակ]
ա նող ջա միտ[ա նօխ չա միտ] / [ան վօխ չա միտ]
ա նոր սա լի  [ա նօր սա լի]
ա նո ղորմ  [ա նօ ղօրմ]
ա նո ղո քութ յուն  [ա նօ ղօ քութ յուն]
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ա նող ջա խոհ  [ա նօխ չա խօհ] / [ան վօխ չա խօհ]
ա նոտ նա հա րե լի  [ա նօտ նա հա րէ լի] / [ան վօտ նահա րէ լի]
ա նոճ  [ա նօճ] / [ան վօճ]
բարձ րո րակ  [բար ցը րօ րակ]
կողմ նո րո շում  [կօղմ նօ րօ շում]
նոսր  [նօ սըր]
ոխ  [վօխ]

4. [յ] ձայ նա կա պի ար տա սա նութ յու նը

ա րիութ յուն  [ա րի յութ յուն]
ա սեիր  [ա սէ յիր]
տես նեի  [տէս նէ յի]
էակ  [է յակ]
էա կան  [է յա կան]
էութ յուն  [է յութ յուն]
էի  [է յի]
էիր  [է յիր]
էոլ յան (տա վիղ)  [է յօլ յան] (տա վիղ)
միութ յուն  [մի յութ յուն]
լիութ յուն  [լի յութ յուն] 
հիա նալ  [հի յա նալ]
եղ ջե րու  [յէղ ջէ րու յի]
ժո ղո վա ծու  [ժօ ղօ վա ծու յում]
կրիա  [կըր յա]
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5. [հ] բա ղա ձայ նի ար տա սա նութ յու նը

ահ  [ահ]
ա նահ  [ա նահ]
ահ ու դող  [ահ ու դօղ]
ար հա մար հել [ար հա մա րէլ]
աշ խարհ  [աշ խար]
ար հա մար հա կան  [ար հա մա րա կան]
աշ խար հագ րութ յուն  [աշ խա րագ րութ յուն]
աշ խար հա կալ  [աշ խա րա կալ]
աշ խար հա բար  [աշ խա րա բար] 
ա գահ  [ա գահ]
ա գա հութ յուն  [ա գա հութ յուն]
ա գա հա բար  [ա գա հա բար]
բահ  [բահ]
գահ  [գահ]
գա հա կալ  [գա հա կալ]
գա հա վո րակ  [գա հա վօ րակ]
դե՜հ  [դէ՜ ] (ձայ նարկ.)
Զա րեհ  [ Զա րէ]
խոհ  [խոհ] 
խո հա կան  [խո հա կան]
խո հա րար  [խո հա րար]
խո նարհ  [խօ նարհ]
խո նարհ վել  [խօ նար վէլ]
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խորհ  [խօրհ]
խոր հել  [խօր հէլ]
խորհր դա վոր  [խօ րըր դա վօր]
մահ  [մահ]
մա հա խո սա կան  [մա հա խօ սա կան]
նա խա գահ  [նա խա գա]
նա խա գա հը(ն)  [նա խա գա հը(ն)] 
նա խա գա հա կան  [նա խա գա հա կան] 
շահ  [շահ] 
շա հե կան  [շա հե կան]
շնորհ  [շնօրհ]
շնոր հա շատ  [շնօ րա շատ]
պահպահ  [պահպահ]
ջահ  [ջահ]
ջա հա կիր  [ջա հա կիր]
քահքահ  [քահքահ] (ծի ծա ղել)

6. Երկհնչ յուն նե րի ար տա սա նութ յու նը

ար յուն  [ար յուն]
ալ յուր  [ալ յուր]
աղ յու սակ  [աղ յու սակ] 
առ յուծ  [առ յուծ] 
ար քա յա կան  [ար քա յա կան]
Անդ րեաս  [Անդ րիաս] / [Անդր յաս]
ա մեո բա  [ամ յօ բա]



83

բա միա  [բամ յա]
բույն  [բույն]
բու րա վետ  [բու րա վէտ]
բյու րա վոր  [բյու րա վօր] 
գույն  [գույն] ]
գու նա վոր  [գու նա վօր
գույժ  [գույժ] 
դյու րին  [դյու րին] 
զգույշ  [զգույշ]
զգու շա նալ  [զգու շա նալ]
թույլ  [թույլ] 
թու լա նալ  [թու լա նա]լ
թույն  [թույն] 
թու նա վոր  [թու նա վոր]
թեո րե մա  [թիօ րէ մա] / [թյօ րէ մա]
կա պույտ  [կա պույտ]
կույր  [կույր]
կու րա նալ  [կու րա նալ]
հա մար յա  [հա մար յա]
համ բույր  [համ փույր] 
համ բու րել  [համ փու րէլ] 
հե քիաթ  [հեք յաթ]
հնչյուն  [հնչյուն] 
հյութ  [հյութ]
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հյու թա լի  [հյու թա լի]
հյուր  [հյուր]
հյու րա սեն յակ  [հյու րա սէն յակ]
ձյութ  [ձյութ]
 ձյուն  [ձյուն]
 ձյու նամր րիկ  [ձյու նամր րիկ]
ճյուղ  [ճյուղ]
Մա րիամ  [ Մար յամ]
նյութ  [նյութ]
ոստ յուն  [վօստ յուն]
պա յու սակ  [պա յու սակ]
սյու նակ  [սյու նակ]
վայրկ յան  [վայրկ յան]
Վի լիամ  [ Վիլ յամ]
Ուկ րաի նա  [Ուկ րաի նա]
քի միա  [քիմ յա]
Ֆ րան սիա  [Ֆ րանս յա]

7. Երկ ձայ նա վոր ներ

ա մե նաա րագ  ա մե նաա րագ
ա մե նաան վա նի  ա մե նաան վա նի
լիի մաստ  լիի մաստ
լիի րավ  լիի րավ
կոո պե րա տիվ  [կօ պէ րա տիվ]
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կոո պե րա ցիա  [կօ պէ րաց յա]
կոոր դի նատ  [կօր դի նատ]
կոոր դի նա ցիա  [կօր դի նաց յա]
կո րեե րեն  [կօ րէ յէ րէն]
հա կաա ռա ջա դի մա կան  հա կաա ռա ջա դի մա կան
հրեե րեն  [հրէ յէ րէն]
հնչաար տա սա նա կան  հնչար տա սա նա կան
շրթնաա տամ նա յին  [շըրթ նա տամ նա յին]

8. Երկ ձայ նա վոր նե րի ար տա սա նութ յու նը
օ տար բա ռե րում

Աո րիստ  [աօ րիստ]
աոր տա  [աօր տա]
Ա սո ւան  Ա սո ւան
Աու րի կա  Աու րի կա
Բաալ բեկ  [ Բաալ բէկ]
բոա  [բօա]
բաո բաբ  [բաօ բաբ]
Բաու ման  Բաու ման
Գաուս  Գաուս
դո ւա լիզմ  դո ւա լիզմ
Դա նիել  [ Դան յէլ]
դաուն  դաուն
ԴենՍ յաո Պին  [ ԴէնՍ յաօ Պին]
Զաիր  [ Զա յիր]
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Ժոա կի նո  [ Ժօա կի նօ]
Լաոս  [ Լաօս]
Խո ւան  Խո ւան
կա կաո  [կա կաօ]
կլոուն  [կլօուն]
Հաուպտ ման  Հաուպտ ման
Մաո  [ Մաօ]
Մաոիզմ  [ Մաօ յիզմ]
Նեո մարք սիզմ  [ Նէօ մարք սիզմ]
չաօ  չաօ
Չիո Չիո Սան  [ Չիօ Չիօ Սան]
Պաու լո  [ Պաու լօ]
Ռաուլ  Ռաուլ
վա կո ւում  վա կո ւում
Տա րիել  [ Տար յէլ]

9. Երկ բա ղա ձայն նե րի ար տա սա նութ յու նը

աննն ջե լի  [ան նըն ջէ լի]
ան դորր  [ան դօր] *100

Ան նա  [Անա]
Ատ տի կա  [Ատի կա]
ա պա հով վել  [ա պա հօվ վէլ]
ան նե րող  [ան նէ րօղ]
բբռեջ  [բըբ ռէջ]

100  Տառի վրայի  գծիկը () ցույց է տալիս նրա արտահայտած հնչյունի 
երկարաձգում։
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բեր րի  [բերի]
բզզալ  [բըզ զալ]
բջջան յութ  [բըջան յութ]
գամ մա  [գամա]
գգվել  [գըգ վէլ]
դդում  [դը դում]
դժժալ  [դըժ ալ]
եր րորդ  [յէր րօրթ]
ե րեսսր բիչ  [յէ րէս սըր բիչ]
երկ կող մա նի  [յէրկ կող մա նի] 
երկ կեն ցաղ  [յէրկ կէն ցաղ]
երկկ նութ յուն  [յէրկ կը նութ յուն]
զզվել  [զըզ վէլ]
զննել  [զընէլ]
Էմ մա  [Էմ ա]
թթու  [թը թու]
թշշալ  [թըշալ]
ինն  [ին]
ինն սուն  [ին ը սուն]
լլկել  [լըլ կէլ]
խզզոց  [խըզոց]
խխունջ  [խը խունջ]
խճճել  [խը ճը ճէլ] 
կեց ցե  [կէց է]
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կտտանք  [կըտ անք]
կկո ցել  [կը կօ ցէլ]
կկու  [կը կու]
կծծի  [կըծ ի]
կաս սա  [կաս ա]
հով վա կան  [հօվա կան]
ճռռալ  [ճըռալ]
ճռռոց  [ճըռօց]
մաս սա  [մաս ա]
մկկալ  [մը կը կալ]
մրրիկ  [մըրիկ]
մզզալ  [մըզալ]
ննջել  [նըն ջէլ]
նզով վել  [նը զօվէլ]
շշնջյուն  [շը շընջ յուն]
շշուկ  [շը շուկ]
շշմել  [շըշ մէլ]
չոր րորդ  [չօրօրդ] / [չօր րօրդ] 
պպզել  [պը պը զէլ]
սսկվել  [սըս կը վէլ]
սվվոց  [սըվօց]
սո վալ լուկ  [սօ վալուկ]
Վիեն նա  [ Վիէնա]
տարր  [տար]
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տզզալ  [տըզալ]
տտիպ  [տը տիպ]
Րաֆ ֆի  [ Րաֆի]
ցցուն  [ցը ցուն]
ուղ ղա կի  [ուղա կի]
ուղ ղա փառ  [ուղա փառ]
ուղ ղագ րութ յուն [ուղագ րութ յուն]
փթթել  [փըթէլ]
քննել  [քընէլ]
քջջել  [քը ջը ջէլ] 
Օվ սան նա  [Օվ սանա]
օր րան  [օրան]
ֆշշալ  [ֆըշալ]

10. Բա ղա ձայն նե րի ար տա սա նութ յու նը 101

Ա դամ  Ա դամ
ագ ռավ  ագ ռավ
ամպ  ամպ
ամ բա րիշտ  ամ բա րիշտ
ամ բար տա վան  ամ բար տա վան
ան գամ  [ան քամ]
ան դամ  [ան թամ]
ան հող դողդ  [ան հօղ դօղդ]

101 Հարկ ենք համարում նշել, որ մեր օրերում նկատվում է գրային 
արտասանության միտում՝ [գէղջուկ], [վօղջախոհ], [վօղջամիտ] և այլն:
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աշխ ղեկ  [աշխղէկ] / [աշ ղէկ]
աղբ  [ախպ]
աղ ջիկ  [ախ չիկ]
աղ ջա մուղջ  աղ ջա մուղջ
ար ձակ  [ար ցակ]
արջ  [արչ]
ար ծաթ  ար ծաթ
ար ծիվ  ար ծիվ
Բաբ կեն  [ Բապ կէն]
Բա բե լոն  [ Բա բէ լօն]
բա գին  բա գին
Բագ րատ  Բագ րատ
բադ  բադ
բադ րի ջան  բադ րի ջան
բաղ դա տել  [բաղ դա տէլ]
բաղ ձա լի  բաղ ձա լի
բախտ  բախտ
բախ տա վոր [բախ տա վօր]
Բաղ դատ  [ Բաղ դատ]  *[ Բաղ դադ]
բամ բակ  բամ բակ
բամ բիռ  բամ բիռ
բամբ  բամբ
բամ բա սանք  բամ բա սանք
բամբ յուն  բամփ յուն



91

բաճ կոն  [բաճ կօն]  *[բաչ կօն]
բա տուտ  բա տուտ
բարդ  [բարթ]
բա ցար ձակ  [բա ցար ցակ]
բուրդ  [բուրթ]
գա գաթ  գա գաթ
գաղթ  [գախթ] 
գաղ թել  [գախ թէլ]
գաղտ նա թա խիծ  [գախտ նա թա խիծ]
գաղտ նի  [գախտ նի]
գա ճաճ  գա ճաճ
գաղջ  գաղջ
գամփռ  [գամ փըռ]
գդալ  [գը դա]լ
գթալ  [գը թալ]
գդակ  [գը դակ]
գեղձ  [գէղձ]
գեղ ջուկ  [գէխ չուկ]
Գե ղարդ  [ Գե ղարթ]
գիպս  գիպս
գիրգ  գիրգ
գիրկ  գիրկ
գոգ  [գօք]
դա դար  [դա թար]
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դաղձ  [դախց]
դեղձ  [դէխց]
դեղ ձա նիկ  [դէխ ցա նիկ]
դար բին  [դար փին]
եղ բայր  [յէխ պայր]
եղ ջե րու  [յէղ ջէ րու]
զղջալ  [զըխ չալ]
զեղ չել  [զէխ չէլ]  *[զէխ ճել]
զու գա կից  զու գա կից
զու գըն կեր  [զու գըն կէր]
է գուց  [է քուց]
էգ  [էք]
ըն դա մե նը  [ըն թա մէ նը]
ընդ հուպ  [ըն թուպ] / [ընթ հուպ]
ըն դա ռաջ  [ըն թա ռաջ]
ըն դար մա նալ  ըն դար մա նալ
ընդ հա տել  [ըն թա տէլ]
ընդ հար վել  [ըն թար վէլ]
ընդ հա կա ռա կը  [ըն թա կա ռա կը]
ըն դու նակ  [ըն թու նակ]
ընդ հա տակ յա  [ըն թա տակ յա] /[ընթ հա տակ յա]
ըն դօ րի նա կել  [ըն թօ րի նա կէլ]
ընդգ ծել  [ընդգ ծէլ]
ընդ դեմ  [ընդ դէմ]
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ընդ դի մա խոս  [ընդի մա խօս
ընդ դի մա դիր  [ընդի մա դիր]
ընդ լայ նել  [ընդ լայ նէլ]
ընդ միշտ  [ընդ միշտ]
ընդս մին  [ընդ սը մին]
ըն դոստ  [ըն դօստ]
ըմ բոստ  [ըմ բօստ]
ընդգր կել  [ընդ գըր կէլ]
թա գա վոր  [թա քա վօր]
թրթուր  [թըր թուր]
իբրև  [իփ րէվ]
իջ նել  [իչ նէլ]
խեղ դել  [խէխ տէլ]
խնդիր  [խըն թիր]
խորթ  [խօրթ]
խա բել  [խա փէլ]
ծա գում  [ծա քում]
կար դալ  [կար թալ]
կարճ  կարճ
կրծել  [կրծէլ]
կրճատ – կր ճատ
կող պեք  [կօխ պէք] / [կօղ պէք]
կեն դա նի  [կէն թա նի]
հագ նել  [հաք նէլ]
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հա գուստ  [հա քուստ]
հա գագ  հա գագ
համ բույր  [համ փույր]
համ բե րել  [համ փէ րէլ]
հա ջորդ  [հա ջօրթ]
հեգ  [հէգ ]
հոգս  [հօքս]
հոգ նա կի  [հօք նա կի]
հորդ  [հօրդ]
հորդ  [հօ րըդ] (ստա ցա կան հո դով)
հորթ  [հօրթ]
ձագ  [ձաք]
ճա գար  ճա գար
ճրագ  [ճրաք]
ճիգ  [ճիք]
մա գա ղաթ  մա գա ղաթ
մա գիլ  մա գիլ
մաղձ  մաղձ
մրմուռ  [մըր մուռ]
Մամբ րե  [ Մամբ րէ]
մարդ  [մարթ]
նվագ  նվագ
նո րո գել  [նօ րօ քէլ]
շոգ  [շօք]
շա բաթ  [շա փաթ]
շաղ գամ  [շախ կամ]
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շեղջ  [շէղջ]
շո գի  [շօ քի]
շո գե քարշ  [շօ քէ քարշ]
ողբ  [վօխպ]
ողջ  [վօխչ  *[վօխճ]
ող ջա խոհ  [վօխ չա խօհ]
որդ  [վօրթ]
ո ջիլ  [վօ չիլ]
ո գի  [վօ քի]
ող բեր գու  [վօխ պէր գու]
ո գե լից  [վօ քէ լից]
ոգ ևո րել  [վօ քէ վօ րէ ]լ 
ո ռո գել  [վօ ռօ քէլ]
չղջիկ  [չըխ չիկ]
պա տա րագ [պա տա րաք
սար սուռ  սար սուռ
ըն դար ձակ  [ըն թար ցակ]
Սե րոբ  [ Սէ րօփ]
վերջ  [վէրչ]
ու րագ  [ու րաք]
ուրց  ուրց
փղձուկ  փղձուկ
օ գուտ – [օ քուտ]
օդ  [օթ]
օձ – [օց]
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AN ESSAY ON ORTHOGRAPHY OF MODERN ARMENIAN
(a tutorial)

The problems of orthography have not been paid due attention 
to by Armenian linguists, which is especially noticeable in language 
instruction.

Based on their longterm teaching experience at the university 
level and the modern trends of Standard Armenian development, 
the authors of this manual offer the classification and variants of 
pronunciation that are canonical and acceptable.

ОЧЕРКИ ПО ОРФОЭПИИ СОВРЕМЕННОГО 
АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА
(УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)

В армянской лингвистике проблемы орфоэпии были осве
щены относительно мало.

Принимая во внимание современные тенденции развития 
литературного армянского языка, в данном учебном руководст
ве авторы, имеющие многолетний опыт преподавания в уни
верситете, предлагают канонические и приемлемые варианты.
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 Մատ նանշ ված և  օգ տա գործ ված  
գրա կա նութ յան ցանկ

1. Աբ րա համ յան Ս., Տեր մի նա շի նութ յան և խոս քի մշա կույ
թի հար ցեր, « Հա յոց լեզ վի կա նո նարկ ման և  ե լա կե տա
յին սկզբունք նե րի մա սին», պրակ 3, Ե., 1988։ 

2. Ա ղա յան Էդ., Հա յոց լեզ վի հո լո վու մը և խո նար հու մը, Ե., 
1967։

3. Ա ղա յան Էդ., Բար սեղ յան Հ., Հա յոց լե զու, Ե.,1966։

4. Ա ղա յան Էդ., Ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա
րան, Ե., 1976։

5. Այ տըն յան Ա., Քն նա կան քե րա կա նու թիւն աշ խար հա
բար կամ ար դի հա յե րեն լե զո ւի, Վիեն նա, 1866։

6. Ա վագ յան Մ., Խո հեր մայ րե նի լեզ վի մա սին, Ե., 1988։

7. Ա վե տիս յան Յու րի, Թել յան Լեո նիդ, Սարգս յան Լիա
նա, Ա վե տիս յան Յ ևոն, ՈՒ ղե ցույց հա յոց լեզ վի, Հնչ
յու նա բա նութ յուն, բա ռա գի տութ յուն, քե րա կա նութ յուն, 
Գիրք Ա, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2017:

8. Բա տիկ յան Խ., Ճիշտ խո սենք հա յե րեն, Օ տա րա լե զու 
բա ռե րի բա ռա րան, « Լույս», Ե., 2012։

9. Բար սեղ յան Հ., Հա յե րեն ուղ ղագ րա կանուղ ղա խո սա
կան, Տեր մի նա բա նա կան բա ռա րան, Ե., 1976։

10. Բար սեղ յան Ա., Խնդ րա ռա կան կա պակ ցութ յուն նե րի 
ոչ կա նո նա կան դրսևո րում նե րը ԶԼՄ – նե րի խոս քում, 
Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե րի, ՀՀ ԳԱԱ 
Գի տութ յուն, Ե., 2012, թիվ 1 (6, 33): 
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11. Բակ շի Կիմ, Սուրբ Ղա զա րի հա րութ յու նը, Նաի րի, Ե., 
1996։

12. Գ յուր ջին յան Դ., Ար ևե լա հա յե րե նի և  արևմ տա հա յե րե
նի տեր մի նա բա նութ յան միաս նա կա նաց ման հիմ նա
հար ցը, Բան բեր, Հա յա գի տութ յուն և զու գադ րա կան 
լեզ վա բա նութ յուն, 2 (23), ԵՊԼՀ « Լինգ վա», Ե., 2012։

13. Գ յուր ջին յան Դ., Հա յոց լե զու, խոս քար վես տի դա սա
գիրք, Մ. ա թոռ Ս. Էջ միա ծին հրատ., Ս. Էջ միա ծին, 2015:

14. Գ յուր ջին յան Դ., Ա լեք սան յան Թ., Գայստ յան Ա., Մայ րե
նի 5, Ե., ԷՊ, 2006:

15. Ե զեկ յան Լ., Հա յոց լեզ վի ո ճա գի տութ յուն, Ե., ԵՊՀ 
հրատ., 2007:

16. Ե ղիա յեան Ա., Ա րեւմ տա հա յե րէ նի ուղ ղագ րա կան, ուղ
ղա խօ սա կան, ո ճա բա նա կան ու ղե ցոյց, Ա րեւմ տա հա
յե րէ նի պաշտ պա նու թեան յանձ նա ժո ղո վի հրատ., Պէյ
րութ – Լի բա նան, 2015:

17. Զա քար յան Հ., « Հա յե րե նի հա սա րա կա կան տար բե րա
կու մը Եր ևա նում» ( Ժա մա նա կա կից հա յե րեն խո սակ
ցա կան լե զուն), Ե., 1981։

18. Թու ման յան Հ., Եր կե րի լիա կա տար ժո ղո վա ծու, հ. 2, 
ՀԳԱ Հ րատ., Ե., 1990։

19. Թե լադ րութ յան նյու թե րի ժո ղո վա ծու, « Լույս», Եր., 1991։

20. Թոխ մախ յան Ռ.Մ., Հա յե րե նի հնչաշղ թան, ԳԱԱ « Գի
տութ յուն» հրատ., Ե., 2009։

21. Խլ ղաթ յան Ֆ., Խոս քի մշա կույ թի մի քա նի հար ցեր, 
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« Հա յոց լե զուն և գ րա կա նութ յու նը դպրո ցում», թիվ 12, 
Ե., 1969։

22. Խլ ղաթ յան Ֆ., Հնչ յու նա կան ո ճա բա նութ յուն, « Լեզ վի և  
ո ճի հար ցեր», հ. 6, Ե., 1982։

23. Հախ վերդ յան Լ., Զ րույց ներ լեզ վի մա սին, Ե., 1986 և 
1994։

24.  Ղա րագ յուլ յան Թ., Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ուղ ղա
խո սութ յու նը, Ե., 1974։

25. Ղա րագ յուլ յան Թ., Հար ցա րան ժա մա նա կա կից հա յե
րե նի գրա կան ար տա սա նութ յան, Ե., 1979։

26. Ղա րիբ յան Ա., Հա յոց լեզ վի դա սա գիրք 56րդ դա սա
րան նե րի հա մար, Ե., 1954։

27. Մար գար յան Ա., Ժա մա նա կա կից հա յոց լե զու. Հնչ յու նա
բա նութ յուն, Ե., 1997:

28. Մել քոն յան Ս. Ա., Ակ նարկ ներ հա յոց լեզ վի ո ճա բա նութ
յան, Ե., Լույս, 1984:

29. Շա հա զիզ Եր վանդ, Խա չա տուր Ա բով յա նի կեն սագ
րութ յու նը, Ե., ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1945թ.։

30. Չու կով սի Կոր նեյ, Ֆե դո րա յի վիշ տը, « Նաի րի», Ե., 2002։

31. Չո լա քեան Յա կոբ, Ա րեւմ տա հա յե րէ նի քե րա կանքւ թիւն 
(կա նո նա կարգ եւ խնդիր ներ), Ա. Գիրք, «Ա սո ղիկ», Ե., 
2017: 

32. Պո ղոս յան Պ. Մ., Խոս քի մշա կույ թի և  ո ճա գի տութ յան 
հի մունք ներ, գիրք 1, Եր.համ. հրատ., Ե., 1990։
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33. Ջա հուկ յան Գ., Ա ղա յան Էդ., Ա ռա քել յան Վ., Քոս յան 
Վ., Հա յոց լե զու, Ե., 1980։

34. Տեր մի նա բա նա կան և  ուղ ղագ րա կան տե ղե կա տու, Ե., 
1984։

35. Տիո յան Ս., « Հան րա լեզ վա բա նութ յան դա սըն թաց», 
( Բա ռա գի տութ յուն), Ե., 2002։

36. Տեր Մեր կեր յան Ռո բեր, Աշ խար հա բա րի եր կու տար
բե րակ նե րի կի րա ռա կան ո լորտ նե րը (հա մե մա տա կան 
ու սում նա սի րութ յուն), Ա կա դե մի կոս Գ. Ջա հուկ յա նի 
80  ամ յա կին նվիր ված մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով (16
20 հոկ տեմ բեր, 2000թ., զե կու ցում նե րի դրույթ ներ),  
Ե., 2000։

37. Տեր մի նա բա նա կան և  ուղ ղագ րա կան տե ղե կա տու 
(19562006), 9րդ հ րա շա լիք, Ե., 2006։

38. Փա փազ յան Վ., Համ լե տը ինչ պես տե սա, Ե., « Հա յաս
տան», 1968։ 

39.  Аванесов Р.И., Русское литературное произно шение, 
М., 1972.

40. Ахманова. О.С., Словарь лингвистических терми нов, М., 
1966.
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